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Л Переходомъ въ чистімъ полі . . 186 
290. Од вийду я за ворота ..... — 
2И. „Чорни очи маю и ними не жу- 

рюся“. — 
292. Дівчино чорнявая, здорова буіа 187 
298. Ой у шш криниченька. 138 
294. Кою клина зацвіла калина ... — 
295. Ходить сорока коло потока ... 139 
296. Сватай мене, Марко, я за тебе 

НІДУ. — 
297. Летитъ орелъ по-надъ моремъ тем¬ 

ники лугами. — 
298. За новики вороТями рине вода, 

рнне. 140 
299. Чого і вода руда стала? .... 141 
900. Ой коли-бъ ти, дівчинонысо, такъ 

мене лж>била. — 
301. Стоявъ дубъ тонкій та велений . — 
302. Шумлять верби, шумлять лози . 142 
ЗОВ. Ой въ Каміпці на риночку, въму- 

рованикъ замку. — 
804. И вітеръ віе, н сонце гріе ... 148 
305. Тікай, тікай, милий хлопче ... — 
306. Брала воду изъ озера, вибрала до 

дна .   — 
307. Встану я ранесенько поутру . . 144 
308. Ой Боже, Боже, коли той вечіръ 

буде. — 
309. Ой піду я въ лісокъ-трісокъ, тамъ 

люде явори тешутъ .. 145 
310. „Ой зійди, зійди, ясний місяцю“. 146 
311. Ой сплю, чи не сплю, тілько да 

не сиджу. — 
312. Ой ти сидишь за горою, а я за 

другою.  — 
313. Ой не шуми, луже, зелений бай- 

рече .-. 147 
314. Ой ти, дівчино, горда да пишна . 148 
315. Ой гаю, гаю, превеликий жалю • 149 
316. Боло мого дворика. 150 
317. Ой у полі кленъ дерево різно . . — 
318. Ой у полі дві дорожки рівно . . 151 
319і Ходивъ, блудивъ козакъ но ду- 

брові. — 
320. Об у полі калина, на калину ві¬ 

теръ віе. — 
321. Хожу коло моря. 152 

Отсутствіе взаимности. 

322. Люблю дівчяну самую. 158 
3231 Болитъ, болитъ головонька — ли- 

бонь же я вмру. — 
324. Ой у полі рублена кринице ... 154 

№6 
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325. Ой и вчора оравъ, и сегодня оравъ 155 
326. Черезъ удицю — то жъ кума моя — 
827. Ой у полі черешенька та рясно 

зродила. — 
828. Піють куроньки, а я въ дівчини 

сядю. 157 
329. Ой у полі криниченька дилёмъ 

дилёвана. — 
830. Сніжокъ иде, зіма буде. 158 
331. По той бікъ гора, по сей бікъ гора — 
382. Та вже други! вечіръ . .. . . 159 
333. Об дівчина по гриби ходила • . — 
334. „Ой ти дівчино, червонал вишня . 161 
335. По тихому Дунаеві щука рибу 

ловить. 162 
336. Ой десь наши чорнявні. 163 
337. Ой у броду, у броду. — 
388. Курилася дороженька. 164 
339. Ой повій, вітроньву. 166 
340. „Поки-мъ тебе не любила .... 167 
341. „Ой чого козакъ смутенъ вевеселъ — 
342. Розвивабся, сухий дубе. 168 
343. Уже сонце заходить. — 
344. Об у полі озерце.'. . 169 
345. Изъ-за гори вітеръ віе. — 
346. Ой, ти, милий, чернобривий та будь 

же ти ласкавъ. — 
347. Бъ конецъ греблі шумлять верби . 170 
348. Вийду на улоньку разъ, разъ.. . — 
349. „Вжѳ жъ бо я помандрую .... 171 
350. Дунай річка невеличка, схочу — 

перескочу. — 
351. „Ой, дівчино любо, що жъ то съ 

того будеи. 172 
362. Зацвіла калнночка въ лузі.... — 
353. „Ти, дівчино чорнявая, ти, дівчи¬ 

но 6ілам. 173 
354. Ой вийду я за ворота. — 
355. Черезъ гору та въ долину.... 174 - 
356. Ой дівчино, сѳрцѳ мое. — 
357. Да веліла мені кати. 175 
368. Ой у млині, на камині. — 
359 Нѳ ходила на улицю. — 
360. Не ходи, нелюбн. 
361. Ой густий очеретъ да й ма&ухо- 

ватий. 176 
362. Опанасъ волн пасъ. 177 
363. Ой чи се жъ той Микитка.... — 
364. „Сидитъ голубъ на березі, голубка 

на вишні. — 
365. Я по лугу ходила: розвивайся, 

луже! .. 178 
366. Пішовъ дощикъ громовенький . . — 
367. Розвивайся, сухий дубе. 180 
368. Ой хрѳщатий барвіаву, разстѳ- 

лайся низьво.. 181 
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т 
пговнъ. 
369. Йшли корови изъ діброви. . . . 
370. „На що мене мій миленькій не 

любивъ. 
371. Підійду я підъ яблуньку. 
572. Стучитъ и гремить у укошечко.. 
378. Ой щобъ такъ тобі, якъ теперь 

мені. 
374. Степъ широкій, край далекій . . 
375. Цвіла, цвіла калинонька. 
376. Повій, вітре буйнесенькій. . . . 
377. За густими лозоньками. 
378. Ти, дубочку кучерявий. 
379. Дівчина валину ламала. 
380. Бодай то ті сади висхли, що до 

едного.. . . . 
381. У тихому Дунаеві. 
382. * На тімъ боці Дунаю, Дунаю .. . 
383. Ходжу, блужу. 
384. Ой зажурилась бідная удова. . . 
385. Не противъ дня, противъ ночки . 
386. „Дівчино, дівчнно. 
387. „Да ти думаетъ, дівчино. 
388. „Ой горами, мій милий, горами . 
389. „Що ти, милий, въ мене хочетъ . 
390. Таки, серце, ходи. 
391. Розвивайся, сухий дубе. 
392. Въ огороді хмединонъва. 
398. „О, зрада чорнп очи, зрада.. . . 
394. Ишовъ милий відъ милоі—зійшовъ 

місяць високо.. . 
395. Ой у броду, ой у броду, брала 

дівчинонька воду;. 
396. Щобъ я була тѳѳ знала. 
397. Ой погубила орлиця дітей .... 
398. „Дівчино, дівчино. 
399. Ой не вийся, хмелю, ойневийся, 

хмелю. 
400. Горе мині на чужбині. 
401. Ой черезъ садъ дорога. 
402. Ой піду жъ я лугомъ, лугомъ . . 
403. Одъ Дударівъ до Чернишівъ до¬ 

рога розлога. 
404. На що мене зачилаешъ. 
405. Не одчиняй, дівко, двері. 
406. „Ой не ходи по лёду, бо увалищся . 

Несчастная любовь. 

407. У Полтаві на риночку. 
408. Ой зійду, я зійду на гору крутую . 
409- Казавъ братъ сестриці: „не ста¬ 

новись на кладку4*. 
410. Ромунъ—зілля, ромунъ—зілля по 

дорозі ростилаеться. 
411. Чи це жъ тая криниченька, що 

голубъ купався?. 

СТРАН. 

181 
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185 
187 

188 

189 

190 

191 
192 

193 

194 

195 

196 

197 

198 

199 

200 

201 

202 
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412. Ой часъ, мати, жито жати . . . 
413. Ой вийду за гай. 
414. Зъ-за гори, гори. 
415. Ой горе, горе, якъ нерідная мати. 
416. Та матусенькожъ моя, таколпбъ 

же ти знала. 
417. Виряжала мати сина та на косо 

вицю. 
418. А підъ листомъ трава зъ ростомъ 

нею вітеръ гонитъ. 
419. — Гей на току вишня, чому не 

черешня?. 
420. Идутъ корови зъ діброви, а овечки 

зъ поля . 
421. За Дунаемъ за тихенькимъ.. . 
422. Сива зозуля въ гай полетіла.. 
423. Болитъ моя голівонька. 
424. Ой піду я въ лісочокъ, вирву ди 

сточокъ. 
425. Оре мужикъ, на шляхъ виганяе 
426. Шуміла береза, якъ я нею іхавъ 
427. Чи я не счастлива, чи не чорно- 

брива . 
428. А въ мого милого хата підъ го 

рою. 
429. Ой вийду я до Дунаю. 
430. Ой у иолі деревенька. 
431. Ходить, блудить Иванюша . . . 
432. Боже, Боже, за що прошу . . . 
433. Чогось водидя каламутиться, по 

добно филя збила.. 
484. По бережку ходила, лебедочву 

ловила. 
436. Сію рожу на морозу, вона въ 

зімі сходить. 
436. Ой ти, хлонче, бійся Бога . . . 
437. Ніхто не виненъ, тілько я. . . 

Разлука. 

438. Туманъ, туманъ по долнні.... 
439. Ой у лузі, въ лузі. 
440. Якъ була я молодою, не знала 

нічого.. • 
441. Ой тамъ за яромъ брала дівва 

лёнъ. 
442. Ой у степу, на долнні. 
443. „И учора не бувъ, и сегодня не 

бувъ. 
444. Ой, мати моя, що ти гадала . . . 
445. Мимо моіхъ ворітечевъ бистра 

вода плине. 
446 „Ти, дівчнно моя. 
447. Скоро бігла, чуть глянула .... 
448. Ой у полі горина. 
449. Ой, матуню, вохаюся. 

СТРАН. 
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214 
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219 
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221 

222 

223 
224 
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СТРАН. 
ДОЕВ*. 

Ш Боло броди беру воду. 224 
451. Сидитъ лебедь надъ водою, днюе 

н ночув. — 
452. Щось ня изсушило. 225 
№. На юлицю не піду. — 
154. Шшла дівчнна. 226 
№. И а вже третій вечеръ. — 
456. За валомъ брала дівчина лёнъ . . 227 
457. Ой помогай, Бігь, тн, весужений 

друже!. — 
458. — Ой мати, мати. 228 
459. Ой у лісі, при дорозі. — 
460. „Ой дівчино любо, що жъ то зъ 

того бу де?. — 
461. З&шуміла дібровонька. 229 
462. Не віръ, дівко, парубкові, що 

вінъ люльку курить. — 
463. Зеленая й орішина. 230 
4і4. Ой звідци гора, а звідти друга. . — 
465. Бодай твоя мати на світі не жила . 231 
466. — Ой зійди, зійди, ти, зіронько 

вечірняя. — 
467. На доли и і при окопі дівчнна гу¬ 

ляв . 232 
468і А въ сусіда хата біла. — 
4Ш. ,Дто кохання знае, не віруе въ 

Бога. 233 
470. По саду ходила, рученьки ломила . 284 
471. Куроньки ніють, я зъ дівчиною* 

стою. — 
472. Ой дівчино моя люба. 235 
473. Коло гаю конемъ граю, въ гаю 

не буваю. — 
474. Шумить листя, шумить гай. . . . 236 
475. Хоче мене родинонька зъ милимъ 

розлучити. — 
476. Ве світи, місядю, не світіть ясни 

зори. 237 
477. А що ся стало, розстатися не 

моге.. — 
478. На що мя судишъ, щомъ прови¬ 

нила . 238 
479. Онъ де гора високая и той край 

несчастливий. — 
480. Та любивъ я,кохавъ, собі дівчи¬ 

ну хавъ. 239 
481. Степомъ иду—степъ широкій, до¬ 

рога смутненька .. 241 
482. Ой летівъ селезень смутенъ-неве- 

селъ. 242 
483. По садочку ходила.. — 
484. Закохалась дівчинонька въ хлоп¬ 

ца молодого. — 
485. Ой горе, горе. 243 
486. Ой не шуми, луже. 244 
487. Не шуміте, луги. 246 

Ш 
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488. Вийду я за гай, гляну на свій 
край.  247 

489. За річкою, за бистрою. 248 
490. Не спиться, не лежиться, и сонъ 

мене не бере.- — 
491. Ой шпла не берегомъ—лугомъ . . 249 
492. Не хтіла-сь мі, дівчинонько, дру¬ 

жиною бути. — 
493. Ой на воді, на водоньці. 250 
494. Гулубъ сизий, голубъ сизий.251 
495. Вийду на поле, гляну на море . . — 
496. Коло млина, коло броду. 252 
497. Ой я несчастний, що маю діяти? . — 
498. „Дівчино люба, що то съ того 

буде. 253 
499. „Охь зійди, зійди, ти, зірочко та 

-й вечірняя!. — 
500. Вже не чути, та вже не видати . 254 
501. Ой у лісі, улужечку теренъ про- 

цвітае. — 
502. Ой у поді озерце. 256 
503. „Протівъ двора чорна хмара, на¬ 

ступав сила. — 
504. „Ой ти, мій миленькій.257 
505. Поіхавъ мій милий по жировлинм — 
506. — Ой вишенько, черешепько . . 258 
507. Прилетіли гуси изъ синего бору . — 
508. Пай вікъ лежитъ, що мъ ёго лю¬ 

била . — 
509. Ой иіду я до гаю. 259 
510. По долині стадо коней ходить — 
511. Ой гаю, гаю, великий жалю . . . 260 
512. Приіхавъ милий зъ далекоі дороги — 
513. А въ городі вишня. 261 
514. Кінъ біжить—земля движить, тра¬ 

ва поляглася . — 
515. Тамъ то хлопецъ, тамътобравий 262 
516. Затопила, закурила сирими дро¬ 

вами . —- 
517. Ой черезъ садъ-садочокъ .... 263 
518. Нема милого, нема мого друга . 
519. Шумить, шумить дубрівоеыьа . . 264 
520. Ой щобъ такъ тобі, якъ теперь 

мені. — 
621. Ой пойду, пойду, нуди я й не хо¬ 

дила . — 
522. Ой ти живешь за горою .... 265 
523. Да пийте, люде, горілочку . . . 266 
524. Ой сівъ заігівъ, ой сівъ заіцвъ . 267 
525. Відъ моря до моря вбитая дорога — 
526. Ой коби я знала, де мій милий 

оре . — 
527. За горою, за крутою. 268 
528. Ой вийду на поле, гляну на море — 
529. На горі сунеченьки. 269 
530. Ой темна нічка, невидна .... 270 
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681. Та баіять ручки. 270 
682. Бою шина валина.271 
588. Бою міишц шина зацвіла ва- 

534.Налѳтіли сірн гуси въ пою ночу- 
вати. 272 

585. Біда жъ иені надъ бідами ... 273 
586. „Зеленая іідщноньва розвнвавть- 

ся въ кущі. 274 
587. Ой по лужечву ходжу. — 
538. Ой вийдуя, молодая, за новні во¬ 

рота . — 
589. Тихо, тихо Дунай воду несе . . 275 
540. Ой воли жъ моі половш, жомъ же 

не орете?. — 
541. На... валиноньва стояла .... 276 
542. Бідбила щука-риба відъ берега 

рясву. — 
543. Сивий голубочко сидитъ иа ду¬ 

бочку . — 
544. То то мені изнуда.277 
545. Ходжу, блуджу по підъ гаёмъ . . — 
543. Мала пташечка, невеличечва . . — 
547. Роменъ зілля, роменъ зілля . . . 278 
548. Боло броду, броду, брала Галя 

воду. — 
549. Боже мій, Боже, коли той вечеръ 

буде.. . . • — 
550. Ой ти, гаю мій, гаю. 279 
551. Бъ огороді хмелинонька .... 280 
552. Ой повій, вітроньку, по крутій 

горі. — 
553. Банво, милпй, мій милевьвий, 

банно.  — 
554. Дівчиноньва до садочку ходить . 281 
555. Ой гувъ, да загувъ сизий голубо¬ 

чокъ, сидя на ліщині. — 
556. Полю я конопельки ....... 282 
557. Ой у полі на раздоллі. — 
558. Ой тн, сухий дубе, сухий та зе- 

ленийі .. — 
559. Счастливая милому дорожка . . 284 
560. Шли ворови изъ дуброви, а овеч¬ 

ки зъ поля. — 
561. Ой приіхавъ мллий изъ вечора 

позво. — 
562. Не такъ у васъ, якъ у насъ, якъ 

у напгій стороні. 285 
563. Ой, мати, чорноморець іде . . . — 
564. Ой ти, дубе вучерявий, широкий 

листъ на тобі. — 
565. Ой варжи, заржи, коню вороний 286 
566. Бурилася доріженьва, вурилася 

дуже. — 
567. Ой хвортуна, хвортуноньва ... 287 
568. Зрада, зрада чорнн очи, зрада . — 

ПѢСЯНЪ. 

569. Та вже не ходити яромъ за то¬ 
варомъ . 

570. Зелений луже, не пгуми дуже . . 
571. 0& якъ тая метелица до дерева 

липне . 
572. Зъ підъ чорноі хмарі. 
573. Будь здорова и счастлива . . . 
574. Ой въ иеділю раво-пораненьку . 
575. Чорни очи маю та й не оженюся 
576. Іхавъ козакъ за Дунай. 
577. Ой тамъ за яромъ брала дівка 

лёнъ. 
678. Реве вода зъ підъ города.... 
579. Ой часъ-пора до вуріня, бо вже 

хмара нависла. 
580. Шли корови изъ дуброви, а овеч¬ 

ки зъ поля . 
581. — Розвивайся, сухий дубе: зав¬ 

тра морозъ буде!. 
582. „Ой якъ тужить серце мое за то¬ 

бою, мила. 
583. Чомъ соловей не щебече?.... 
584. Да дума жъ мені, дума. 
585. Ой вийду я за ворота. 
586. „Калина-малина, эачімъпотемніла 
587. Зажурилась бідна вдова .... 
588. Будь здорова, пані моя. 
589. Бода въ морі, риба въ воді. . . 
590. Ой у полі, на чистимъ роздоллі 
591. Да розвивайся, да сухий дубе . . 
592. Ахъ якъ тужить серце мое за то¬ 

бою, мила. 
593. Росло, росло два цвітка .... 
594. Прийшла пора відъізжати . . . 
595. Боже, зъ неба високого .... 
596. Ой ходила молода дівчина полі- 

сочку . 
597. Черезъ греблю вода рине—тамъ 

дівчина у мл ваяться. 
598. Любивъ уланъ дівчиноньку — те¬ 

норъ покидав . 
599. Іхавъ козакъ дорогою—дівча воду 

несе. 
600. Ой загуде сивий голубонько . . . 
601. Бсі курочки до купочки, півень 

на порозі. 
602. Ой підъ мостомъ трава ростомъ 
603. Шумлять-гудуть густі лози . . . 
604. Ой ннзькиі огороди—капуста не 

родить . 
605. Ой у полі при дорозі дівчина жи¬ 

то жала. 
606. Світи, зоре, світи зоре, світи, не 

ховайся . 
607. — Я до тебе, дівчинонько, я до 

тебе дохожавъ. 

СТРАН. 
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б& Об тонкая паутина на яръ повя- 
лаея .809 

Ш По тімъ бощ козаченько словце 
проховіяе. — 

Ш0. А надъ річкою, надъ бистрень- 
кою.  810 

611. 01 я несчастней! що маю днйги? , — 
612. Ее копавши криниченьки, водиді 

не пяти. 311 
618. Ой зійдн, зійдн, зірочко вечірняа — 
614. Дай, Боже, зъ вечера погодоньку 312 
115. Видускаіа соколонька зъ рука- 

водьва. — 
616. Колибъ же я знака. 313 
617. Тн поідешъ, мій миленький, я о 

тя гадаю. — 
618. Ой, доле моя, доле! несчастная 

доле!. 314 
619. А зъ-ва гори внсокоі орелъ воду 

носить.. . — 
600. — Зелененькая дібрівонько, чонъ 

не горишь, тільки курится? . . — 
62Ь Ой ніду я нідъ тнноиъ, лугомъ . 315 
622. Въ чистімъ полі, въ степу, край 

дороги .. — 
633. Хожу, блужу и вздихаю тяжець- 

ко до неба. — 
624. Сади моі вишневиі продвіталн . 316 
625. Черезъ гору високую орелъ воду 

носить. — 
626. Ой тамъ за горбю за високою 317 
627. Текла річка—холодна вода ... — 
628. Віе вітеръ въ чистімъ полі . . . 318 
629. „Що ти, дівчинонько, не такая . 
Ш. — Ой бувай здорова, дівчинонька 

моя! . .. - 
631. Стоіть явіръ надъ водою, въ воду 

нохнлнвся. 319 
632. Ой зацвіли густі лози. — 
633. Ой ясненько сонце сходить, хмар- 

ненько заходить. 326 
634. Горами-ярами туманъ налагав . — 
635. Несчастная Любочка уродилася — 
бЗби ОЙ горо жъ моя крутая. 321 
637. Нема милого, нема мого друга.. — 
638. Ой давно, давно у батенька була . 322 
6ЭѲ. То-то мені нзнуда. 
640. Говорятъ вороженьки, що сирота 

пьяна. 323 
641. 01 у полі сосна тонкая виросла . — 
642» — Ой гультаю жъ, гультаю, не 

ходи до мене. 324 
643. Хилііесд, густи лози, відки вітеръ 

віе..  — 
644. Ой, шкода, шкода білого двіту .. 326 
645. Ой не шуми, луже, дибровою дуже . — 

ПѢСИНІ. 0ТР1Н. 

646. — Я до тебе не ходила. 326 
647. При зелешй сіножаті добре жито 

жати.. — 
648. Ой ти, соловей, золоте перо . . . 327 
649. Ой Украіно мила, краю памятли- 

вий!. 328 
650. Глнбокая крнниченька, короткиі 

ключи. — 
651. По-надъ дунаями. 329 
652. Ой у полі, ой у полі стоіть три 

тополі. — 
653. Ой зъ-за гори міеяць сходить . . 330 
654. Ой гаю мій, гаю, густий—не про¬ 

гляну .   — 
655. ОЙ у полі могила зъ вітромъ го¬ 

ворила,. 331 
656. Коли бъ мені орломъ бути, высоко 

літати. — 
657. Ой береза, береза на край ліса 

зросла.  332 
658. Ой соколю, соколю. — 
659. Ой у городі вишня, коло неі вода . 338 

Потеря дѣвической чести. 

660. Ой въ поло киршленька..... 886 
661. Ой за гаемъ, тамъ Дунай тихенькій 337 
662. ОЙ зрадивъ козакъ молоде дівча . — 
663. Ой зацвіла калинонька на степу . 338 
664. Запорожецъ, моя мамцю, запоро¬ 

жецъ1. » . . 339 
665. Ой піду я въ ліски по орішки . . 340 
666. Ой въ лузі, въ лузі. — 
667. Въ неділю рано, рано, до східъ 

сонця.341 
668. Ходила дівчина у лісъ по орішки . 342 
669. Тихо, тихо Дунай воду несе ... — 
670. — Червона калино, чого въ лузі 

стоішъ.  343 
671. Ой у лузі калинонька. 345 
672. Ой у полі сіяо, підъ сіномъ вода . — 
673. Дівчинонька по грнби ходила . . 346 
674. Ой ходжу я, ходжу,, не наход- 

жуся.. — 
675. Звівъ зърозуму дівчину . . ч.'. . — 
676. По-дідъ гору камъяную, та4 по- 

підъ глотаву. . ..347 
677. За горою вітеръ віе. — 
678. Щобъ я була матусенькн слухала . — 
679. Ще сонечко не сходило. 348 
680. „Сидитъ голубъ надъ водою, іамъ 

днюе, ночуе. — 
681. Заржали ворони кош.349 
682. Ой горе, горе, що чужа сторона. — 
683. Самъ же я див^юея, якій же я 

дурний ставъ.. 350 
2 
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.т 
ПѢОХНЪ. 

684. Зашуміпг густи лози. 
685. „Ой заграй мені, Иване ...... 
686. Куроньки піють, я въ дівчини 

сиджу. 
687. „Дйвчинонько, сіра утко. 
688. „И шуме, и гуде. 
689. Червоная калинонька безъ вітра 

хитаеться. 
690. Край дороги широкоі. 
691. „ОЙ ти паробокъ, а я дівчина 

красна. .. 
692. Ікавъ козакъ, іхавъ та зъ дороги 

збився... 
693. Зійшла зора, зійшла. 
694. Тамъ у лузі при долині. 
695. ДасТь мене мбя мати. 

Отчаяніе. 

696. Вийду на поле, гляну на море. . 
697. Ой гоя, гоя.. 
698. Ой чи жъ бо я сама на світі 

сдная . 
699. „Ой вийду яі вийду на гору кру¬ 

тую . 
700. По за садомъ-виноградомъ бистра 

річенька біжить . •. 
701. Хто бувъ причиною розстання 

мого.• • 
702. Безъ перестанку я о тімъ думаю . 
703. По-підъ гаемъ зелененькимъ. . . 
704. Шумить, гуде дібровонька .... 
705. Ой зійду я на гору внсоку.... 
706. Да боровая зозуленька. 
707. Вийду на поле, гляну на море . . 
708. Кажуть люди, що мъ счастлива, 

я съ того тішуся.. • 
709. Тече вода зъ огорода, съ-ііідъ 

коріння дуба. 
710. ОЙ самъ же я да не знаю.... 
711. Летівъ орелъ по-надъ море . . . 

Дѣтоубійство. 

712. ОЙ тр, ковалю, коваленьку.. . . 
713. Ой у полі криниченька диллёмъ 

диллёвана.• . . 

. Болѣзнь и смерть. 

714. Вилітала зозуленька. 
715. Заведено туди, де роду немае . . 
716. Оравъ мій милий три дні, три го¬ 

дим .. . 
717. Поіхавъ дворяченько на полё- 

вання. 

СТРІН. 
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718. Зійшовъ ’місяиь изъ вечора рано . 
719. Ой ходила молода дівчина по-надъ 

берегами.. . 
720. Ой приіхавъ мій миленький зъ 

поля........ 
721. Ой пішла дівчина до броду по 

воду. 
722. Росчесавъкудрі,росчесавъмудрі. 
723. То не вишня-черешня роздвітае . 
724. Ой ходивъ чумакъ сімъ годъ по 

Дону. 
725. Черезъ гору та въ долину орелъ 

воду носить 
726. Та умеръ козакъ, та умеръ моло¬ 

денькій . 
727. Вийду на поле білими ноженьками 
728. Ой задумавъ козакъ-серденько. . 
729. Коли хто хоче на світі жити.. . 
730. Ой тамъ въ полю, полю вода про- 

тікае.. 
731. Ой нідъ вишнею, та иідъ череш¬ 

нею. . .. 
732. Якъ зійдешъ, дівчино, зъ мові мо- 

гили. 
733. По садочку ходила........ 
734. Ой въ полю гай—чисто метено. . 
735. Ой въ полю криниченька, вода 

дротікае.. . 
736. Ой зацвіла калинонька въ лузі. . 
737. Ой поіхавъ милий за лісъ.... 
738. Летівъ орелъ по-надъ моремъ, та 

й, летючи, кряче. 

Ревность. 

739. По горосі, коннкі, по горосі. . . 
740. „Колн бъ меиі човничокъ малёва- 

ний та весблечко .. 
741. Шелестъ, шелестъ по долині. . . 
742. „Діброва зеленая, чомъ не го- 

рншъ, але кури шея....... 
743. Туга жъ мепі за тугою ..... 
744. „Суеіда мила, сусіда близенька.. 
745. — Ой кудн ти иолинешъ, синий 

соколоньку. 
746. Ой въ полі билинонька нею вітеръ 

віе. 
747. И по горахъ, по долинахъ .... 
748. Банно, мій миленькій, банно.. . 
749. Летівъ орелъ по-надъ море, та й 

летючи, крикнувъ. 
750. Ой ще вчора изъ вечора. 
751. „Вж$жъ бо я поглядаю та на ту 

чорну хмару.. 
752. „Ступай, ступай, сивий коню, зъ 

горн на долину.. 

СТРДИ. 
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метать. СТРАН. 

ОД 
ПѢСЕНЪ. 

СТРАН. 

Ш Покинь даремну думку думати . 
Ш Оі у поіі береза стояла..... 
755. .Ой тужу жъ, я тужу, ще й ту- 

жнтн буду ..#. . 
756. .Ой нзрада чорні брови, зрада . 
757. Загуділн голуби на дубі. 
758. — Бінь вороний. 
759. Ой на добра-ничъ, моя мила, 

добра-ничъ!. 
760. Ой ти, дубе кучерявий, широкий 

листъ на тобі. 
761. Ой на горі сосна, на долині сосна 
762. Ой есть въ саду кірниченька — 

видно дно.ч. . . ч . 
766. Ой въ полю сосна, підъ сосною 

коршма. 
764- ,Ой не стій, не стій, ти, вербО, 

надъ водою. 
765. Зрада, зрада чорни очи, а все 

жъ то зрада. 
766. А въ чистому поліетоіть дваду- 

788. — Щось мені тяженьво, та на 
серді трудненько. 

789. Сидитъ собі козаченько, думае-га- 
.. 

790. „Згадай мене,,коза4еньку. . . * 
791. На дцбра-нічъ, усімъ на нічъ:. . 
792. Вийду я на двуръ билими нижень- 
.. 

793. - Лугомъ иду, коня веду—розви- 
вайся, луже!. 

794. Дівчинонько молодая. 
I 795. Ой рано, рано дівчина встала . . 
[796. ІДѲ козаКъ дорогою підковками 

креше. 
ІГ97. Тихо, тихо Дунай воду несе.... 
^98. — Зелененький мій барвпночокъ 
799. _ ой ти, Кармелюкъ, но світу 

ходишь.. 
800. Ой журавель та у гуслі гра. . . 
$01. Ой у ліеі клинъ-дерево рузно:. . 
802. У тихому броду—тамъ пьв голубъ 

воду . , ... 

Измѣна. 

386 

388 
389 
390 
391 

392 

393 

394 

395 

бочки. 
767. Оі та на горі юпеннченька, а въ 

долит овесъ.. 
768. — Що ся мені зробнло?. 
769. — Фортуна несчастная, що ти 

вироблявшъ?. . . .. 
770. Полюбила баламута та й за него 

пошла. 
771. Ой сама я, сама, якъ билинка въ 

полю. 
772. Козакъ коника сідлае. 
773. — Розвивайся, суха ліщинонько 
774. Ой въ саду, саду — соловей ще- 

бече .. 
775. — Ой чия то хата зъ краю, що 

я іі не знаю?.. . . . 
776. Чогось мені тяжко, важко.. . . 

Чары. 

803. Ой на морі, на морі. 
804. Не видно тиеііати, тілько видно 

душу. 
805. Ой у полі конопельки, верхи веде-. 

ненькд. 
$06. Ой у ліеі, при дорозі.‘ 
807. Журба моя, журба.. 
808. Стоіть яворъ надъ водою.... 
809. Мати сина научав ....... 
810. Широкая да улиця. 
811. Ой Василю, Василечку. 
812. Ойлетіла чорна галка надъ водою 
813. Що въ неділю сонце сходить, 

пізненько заходить. 
14. Василино! Василию! любая ди- 

397 

398 

ЗП9 

400 

401 
777. Ой гаю мій, гаю, густий—не про¬ 

гляну! ......... — 
778. Туманъ, туманъ по долині .... 402 
779. ОЙ зъ-за гори сонце сходить, а за 

другу зайде . . / •. — 
780. Ой вийду я за ворота. 403 
781. Иде козахъ дорогою, на соиілку 

грае. — 
782. Поіхавъ Семенъ. 404 
78В. .Бувай же здорова, та дівчино 

моя ..  406 
784. Измішав^я камишъ изъ травою . 
785. Ой вийду я за ворота . 406 
786. Ой встань мидий, вже день білий 

зачало світати. — 
787. Ой дівчина козака любила . . . ' 407 

тино!. 

! УбІЙОТВО. 

815. — Ой піди, енну, на ярмарокъ 
пішкп.. • 

816. На дубовімъ мості, тамъ Галя 
стояла. 

817. Ой повій, вітроньку. 
818. Бондарівна .. 

Отрава; 

819. Схочу меду, голосъ веду, луже 
I роввивайся. 
1820. Не ходи, Гридю, на вечершщі .. 
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821. Світи, світн, місяць. 482 
822. 08 у пол кирннченька.' — 
823. Жене Василь волн зъ пола, въ 

сопілочку грае. 434 
824. 08 зацвіла калннонька въ лузі . 

** 
ПЪСЕНѴ 

СТРАН. 

825. ОВ дівчино чорвобрнва. 485 
826. — 08 сонъ, натн, оВ сонъ, кати, 

головоньку клонить. — 
827. Мата снна научала. 486 

ЧАСТЬ П. 

ПѢСНИ СЕМЕЙНЫЯ. 

Семья и родъ вообще. 

1. А въ нашого Омеіечка.439 
2. Да нема древа рашшого надъ 

дубочка. — 
3. Ой, надъ моремъ, надъ лиманомъ 441 
ІА ще сонде не заходило, а а 

спати ложуся. 442 
6. Ой що то за древо. — 
в. Ой не шуми, луже, дібровою дуже 443 
7. Ой, Боже мій, Боже мій, та вже 

батько вмѳръ!. — 
Ѳ. Ой, тн, утка, сіра, луговая ... 444 

Сиротство.—Безродный на чу- 
ашнѣ.—Разладъ оъ родомъ. 

9. Ой у степу, край дороги . . . . 446 
10. Ой за гаемъ зелененькимъ ... 447 
11. Та журба жъ мене изсушила, та 

журба жъ мене извъялила ... — 
12. Ой матусенько моя, та коли-бъ 

же ти знала. 448 
13. Що я кому виноватъ, за що по- 

' гибаю. — 
14. Зашуміли луги, загреміли ріки .. — 
15. „Ой соколъ зъ орломъ високо літа 449 
16. Летівъ орелъ по-надъ моремъ 

НИЗЬЕО 

17. Въ неділоньку рано розігралось 
норе . 450 

18, Чото я тужу, чого я иужуся?. . — 
19. ОВ летіла зозуленька черезъ тен* 

нвй гаВ. — ‘ 
2(Х Загуду, загуду. 461 
21. Снднть собі козаченько, дунае- 

гадав. 454 
22. На яворі чорниВ воронъ кряче — 
23. Стоіть яворъ надъ водою, надъ 

воду схилився. — 
24. Матусенька свою снна лае.... 455 
26. Лае мене мати моя, лае. — 

26. Ой, вийду я заворота, завороть- 
ми кремѳні крешуть. 456 

27. Ой умру, я умру, та буду дивиться 468 
28. — Ой ви, галки, чорнопиречки 

моі. 459 
29. У чистому полю. — 
30. Вийду за ворота. 460 
31. Десь у мене родина. — 
32. Ой туманъ, * туманъ но долит, 

туманъ качается. — 
33. Ой, журавка, журарка. 461 
34. Зозуленько, моя ненько. — 
35. Туманъ, туманъ по долині .... 462 
36. Ой, не шумя, луже, дібровою дуже —* 
37. Червоная калинонька. 463 
38. Надъ водою калина червона за- 

двіла.. — 
39. Ти соловей маленький. — 
40. СоловіЗку маленький. 464 
41. Ти соловей, соловей. — 
42. Ой соколю, соколю ....... 465 
43. — Полети жъ ти, галко, де мій 

рідний батько. — 
44 — Ой вийду я, вийду, стану, по¬ 

думаю . 466 
45. Ой не шуми, луже, дібровою дуже — 
46. — Мати жъ моя, матусенько. . ( 467 
47. Нема въ світі «несчастноі надъ 

мене. — 
48. Ой, приснпвся мені сонъ справѳд- 

ливий зъ вечора у ночі .... — 
49. — Ой Боже мій, милостивей, та 

який я вродився! ....... 468 
50. Приснився мені сонъ справедли- 

вий, ще вчора въ ночі. — 
51. У неділю рано-пораненьку, ран- 

» нёю зорею ... — 
52. — Журба мене суше, журба мене 

крушѳ. 470 
53. — Ой буду жъ я, буду, пркго- 

доньки ждатн. 471 
54 Ой, не шуми, луже, дібровою дуже. — 
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55. Наш горя такъ шкому. 472 
56. йдітала гахка зъ зеленогогайка — 
57. Поставлю я калжночку.. 473 
Я Мкяць світить, зоря зоріе.... 474 
59. Оі гаю» ній гаю. — 
60. Породила мене мати въ нос* 

частну годину. 475 
6Ь Года вамъ шуміти, зеіѳниі дуги . — 
6&. Пора приходить, но счастю тужнти -* 476 
68 Смугяжй хожу, не веселий, бідний 

ЧОЛОВІКЪ. — 

61 Ой лужечки та бережечхи та вода 
поняла. 477 

65. Сіда еобі сіромаха та й думку 
гадав -. — 

66. 01 висоно та внсоко.. 478 
67. Та йшовъ козакъ зъ Дону, та зъ 

Дону до-дону. — 
68 Летитъ орелъ ио-надъ моремъ по 

внсокій внсовоеті. 479 
69. — Соловейко маленький. — 
ТО. Хоху, блужу по надъ берегъ — 

тіжеяько вздихаю. — 
71 Ой у полі крнннченька. 480 

Женитьба.—8аму®ѳотво. 

72. Колбъ мені ступка та хорна . 481 
13. Трясітеся, рубці. — 
71 Букурудза сіетьсл, кувурудза ро¬ 

диться . — 
71 Ой якъ хеш жени тлел—въ мене 

катя немае. — 
78. Уродила мене мати днтиною . . 482 
77. „Ой дхвчнно, люблю тебе .... — 
ТБ Въ чистімъ полі, край дороги . . 483 
79. У городі верба,—норубавъ же бъ я — 
90. „Мелодий козаченьво, чомъ ти не 

женився?*. 484 
81. Ой, виду я, виду за ворота ... — 
® Ой, казавъ соловейко: „въ саду не 

пою!*. — 
83. Ой, піду жъ я горою, долиною' . — 
81 Ой изъ суботи въ неділю .... 485 
85и „Зелена діброво, скажи мені прав- 

86. Шумитъ-гуде дібрівоиька .... 487 
87. Ой, Боже мій, Боже, прекрасна 

дуже. — 
88. Рано, рано-поранеиько уставала 
89. Ой горою високою голуби лі- 

тяють. 488 
98 Подъ вербою надъ водою .... 489 
91 Ой, Ье етій, яворъ, надъ водою . — 
92. У середу родялася — та то мое 

горе.. 490 

93. Чи не жаль тобі, батеньку, буде 490 
91 — Повій, повій, вітерочку,зъгли- 

бового яру .. — 
95. — Мати моя хорошая! мати моя 

мила!.. 491 
96. Хлонче-молодче, який ти ледащо! — 
97. Ой пойду я гороньками. 492 
98. — Дала мене моя мати за иелюба 

замужъ. — 
99. Ой надъ моремъ глибокимъ . . . 493 

100. Тѳчѳ вода зъ-подъ огрода, рине . — 
101. Ой у бору воду беру, вода не бе- 

реться. — 
102. Учинила твою волю.494 
103. Зелений дубе, чи не жаль тобі 

буде. — 
101 — Зоря ясная, чомъ не сходила 495 
105. Ой піду я, молодая, по надъ гі- 

роньками.' • — 
106. Ой гаю жъ мій, гаю! гаю, рідний 

брате!. — 
107. Насіяно, наорано, та нікому жати 496 
106. Ой за гаемъ зелененькимъ ... 
109. Въ чистімъ полі край дороги, ле¬ 

житъ камень мармуровий ... *— 
ПО. Хотіла мене мати. 497 
111. Ой таточку, таточку. 498 

Согласная жнэнь въ супруже- 
отвѣ. 

112. — Чорни очі, якъ теренъ.... 
113. Ой заіувъ, та загувъ, сивий голу- 

бонёкъ рано ва зорі. — 
114. Поставлю я коня въ наряд!. . . 502 
116. Ой изійду я на кругу гору ... 504 
116. По садочку хбжу я, хбжу ... 506 
117. У городі вишня, відтіль вода 

вийшла   509 
Ііа По тімъ боці Дунаю, Дунаю . . 510 
119. Ой закувала зозуленька, закувала 511 
120. За річкою слобода. 514 
121. Ой, хто жъ то орѳ? То жъ Пили- 

почко . .. 616 ‘ 
122. То жъ не сизнй голубоньво по де¬ 

реву въеться. — 
123. Спасибі Богу, що мій чоловікъ • 

добрий. 517 
124 Ой, зажуриться бідна удівонька 518 
125. Жило собі два сусідн.519 
126. ОЙ зъ-за горя дрібенъ дощикъ, 

зъ-за горн. 520 
127. А пійшовъ мнлий у дорогу . . . 524 
12а Поіхавъ мили! въ дорогу .... — 
129 Зеленая сосонка.529 
130. У Киев! на базарі. — 
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131. Чоловікъ жінку веде изъ шинку 529 
132. Та й уродивоя при несчастній долі 531 
133. Сидить собі сиромаха, думае, га¬ 

дав... . . —'' 
134. Прнйшовъ козакъ зъ війська, зъ 

дороги.. . 582 
135. Засвястаіи козаченьки походъ 

зъ полуночи. 
136. За тучами, за громами сонечко яе 

сходить. 533 
137. Ой піду я въ суботу въ роботу . — 

Невыгодныя стороны пожожѳ 
нія женщины. 

138. Ой, що зупрочка да за хмарочку 
закотилася. 536 

139. Гиля, гиля, «ірі гусе, вжѳ жъ ви 
наплаваіися ... ч .... * 537 

140. » Дала сь мене, моя мати, за Ду¬ 
най, за Дунай. — 

141. Да коли бъ же я, моя мати, свою 
доленьку знала.* . . . 538 

142. Чи я ѣъ полі не лшениця була . — 
143. Війду на гіроньку. 542 
144. Охъ и Боже мій, Боже, яка я вро- 

дилась. 543 
145. Шйду я по гірочці. — 
146. Гей гукъ, мати, гукъ ...... 644 
147. Ой не шуми дуже, луже .... 545 
148. Ой вийду въ чисте поле .... 547 
149. „Осичино, березино. 548 
150. Люде йдуть жита жатн. 550 
151. „Чи я тобі не казала, чи я тобі 

не кажу. 551 
152. Ой у полі нивка. — 
153. Чорна гречка, білі крупи .... 552 
154. Ой мал’інко, вишенько. — 
155. Ще сонечко не зіходило .... 553 
156. Шйду замужъ, хочъ одвідаю . . 555 
157. Поіхавъ муий миленькій у велику 

дорогу. — 
158. Пусти жъ мене, мати, борвіночку 

рвати. 556 
159. Ой тихая да річенька Лебединъ — 
160. Пливи, плави, селезеньку, иоки 
. води стане. 557 
Щ. Черезъ садъ-виноградъ. — 
162. Сама я, самесенѣка, якъ билина 

въ полі. 558 
163. Сама собі дивуюся. 559 
164. „Ой мати, мати, мати, ой часъ тес 

жито жати. 561 
165. Де я не ходила, де я не блудила 562 
166. Післала мене мати въ лугъ ва¬ 

лину ламати . . . .. 563 

167. Ой, на горі, на горі 564 
168. Ой у броду, броду, брала дівка воду — 
169. Ой, щось хмариться, туманиться 565 
170. Ой сама жъ я, сама. — 
171. Поставлю я кровать до зеленого 

дуба 572 
172. „Ой умру я, та моянатюнко, або 

пруичъ пуиду. 573 
173. Дівка Катерина личенько білила 574 
174. — Ой, гай, мати, гай. 575 
175. Ой піду я до криниці, беруть во¬ 

ду молодиці.- . — 
176. — Гоеті моі, ви любовиенысіі . —» 
177. Ударила бъ гайдука 576 
178. Змішався щавій зъ лободою . . — 
179. Стоіть верба надъ водою, колите 

собою ..— 
180. А вже жъ мені пе хочеться . . 577 
181. Ой, висоно сонце сходить ... — 
182. — Мое любе закогання, пусти 

мене на гуляния ;. 578 
183. На улиці дудка грае.  — 
184. — Ти, зіронько, ти, вѳчірняя . . 579 
185. Дівка зъ ложки умнвалася ... 580 
186. Ой іду я зъ дороженькі .... 581 
187. Та не бий мене, мій миленький 

якъ ти пъяпъ. — 
188. Цуръ ему, пекъ ему ...... — 

!і89. Та въ зеленому мачку. — 
190. Ой оддала мене мати ..... 582 
191 Ой, оддала мене мати ..... — 
192. „Ой, кудру, кудру, кудравая . . 586 
193. „Мандруй, мапдруй, серпе, за 

мною. 690 
194. Ой заржи, заржи, вороний коню, 

на круту гору йдучи. — 
195. Соловей мій, соювіечко ..... — 
196. По-підъ гаемъ зеленесенъкимъ 591 
197. Ти соловей, ти соловейко .... 592 
198. Ой, я зроду лишенька не знанія. 
199. Ой, дурная жъ я, й да не розум- 

на дівчина. 595 
200. Перебрівъ я черезъ річку та й 

ставъ на пісочку. 600 
201. Охъ мені горе, да моюий моло¬ 

дости . 601 
202. Да й у лузі калиночка. 602 
203. Ой ходила дівчина по бережечку 603 
204. Ой, я зроду лишенька не знала — 
205. Пасла дівчина качку. 604 
206. Ой тамъ за яромъ брала дівка 

лёнъ, да забула повязати . . . 605 
207. Ой на горі дощъ нде, а въ полі 

туманъ. 607 
208. Місяць надъ водою, челядь на й 

улиці I.  — 
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2Ю. Оп, мені горе» да мумій моло¬ 
дости . 

Ш ,6 а на віщо жъ ти, доню, упо¬ 
вала?* ... . . 

211. Ой ходивъ Ивана по крутуий горі 
212. Ой ти» несуженнй друже . . . . 
211 Роменъ-зілля, роменъ-зілля по до¬ 

рою ростилаеться. 
214. 01 жаль, жаль, да не вернеться— 

знаю!. 
211 Бело мдина, или на чѳрвона ка¬ 

лина . 
216. Бумъ кумі радъ. 
21Т. Горе мое, горюваннв. 
211 Ивана, розудалий молодецъ . . . 
211 Стороною дощъ йде, а низомъ ту¬ 

манъ . 
220. 01. горе, горе, що чужая украіна 
221. Ой сама я, сама, якъ билнна 

въ нолі. 
222. — Будя идетъ опенганцй? (?). . 
223. Ой горе, та недоля, взяла мужа 

своя воля. 
224. Ой горе жъ мое, горе! ..... 
221 Стлала, стлала дівчинонька білу 

оостігь на кровать. 
Ш Та бодай же я марне пропала . 
227. 01 у лузі калина білимъ цвітомъ 

зацвіла. 
221 — Доломъ, доломъ, долиною . . 
229. Неиериха-. 
231 Соловейко маленький!...... 
231. Ой зъ-за гори високоі гуси вилі- 

тають. 
232. Гула, гула голубонька по-міжъ го¬ 

лубами . 
231 — Ой хмілю, ххіхю, зелени й, ку* 

дрявий! . 
234. Пий те, люде, горілочху, а я буду 

воду. 
05. Пяти сииа оженила. 
06. Ой упора изъ-вечера, якъ иісяць 

мінявся. 
237. — Ой повіЙ, вітру, въ тую сторо- 

воньку . 
231 Ой шдъ гаемъ, гаемъ зеленевь- 

кииъ. 
239. Ой нрніхавъ козаченько зъ поля 

607 

609 

610 

611 
614 
615 

616 

619 
621 

623 

624 
625 

626 

627 

628 

629 

660 

631 
632 

Невыгодныя стороны положе¬ 
нія ну аса. 

241 Якъ оддала мене мати замшъ . 634 
241. »Горе мені, горе, що мені робити 635 
241 Сама хату поставила, сама й ви- 

енп&ла. — 

243. Та пропивъ чоловікъ усі гроші . 686 
244> Ой лъява я, пьяна. 688 
245. Ой въ саду черешенька зацвіла . 
246. Ой сама я въ хаті, ні съ кимъ 

розмовляти. 641 
247. Меие мати за нелюба оддала . . 642 
248. Зеленая верба, кучерява груша . 643^ 
249. Ой гай мій, гай, чого шумитъ не 

помалу. 645 
250. Чи я жъ Тобі не казала. 647 
251; — И шумитъ, и гуде....... 648 
262. — Чого мені журитися, якоі не- 

волі. 649 
253. Горе жъ мені, козавові, нема сіна 

лошакові.. .. 654 
254. Оженився Семенъ, да взявъ жінку 

хорошу. 655 
255. Та журба жъ мені, моя мата, 

журба за журбою.. 659 
256. Ой ти досада, тн досадой ька моя . 663 
257. Добре бую жити нерву жінку 

бита. 664 
251 Де чужаченьки стояли. 665 
259. И сміхъ и публика!.666 
260. Ой жаль животу..667 
261. „ІІоідь мені. мій миленький. . . — 
262. Шйшовъ би я въ ліеъ по дрова 
263. Ой ти, матюнко родима . . г . . ,668 
264. У неділю на вѳсіллі прогуляла.. 
265. Ой якъ мені та до дому йти.. : 669 
266. Ой мій чоловікъ. — 
267. Невеличка половина, да густі 

копиці. — 
268. Та, Марусенько, серденько .. 670 
269. — Святий Боже, снятий кріикий, 

свята твоя воля 672 
270. Та не звідтиль міеяць сходе, звід- 

киль ясна зірка-.675 
271. На що жъ мѳні женнтися, нащо 

мені жінка. — 
272. Охъ, була вчора на весіллі.. . . 676 
278. Да пошовъ милий у поле орати.. — 
274. Пряла бъ же я куделнцю—головка 

болить. • — 
275. „Да пряди, нряди, моя пряха . . 677 
276. Ой у еаду вишня. 678 
277. Приіхавъ Зшриньский зъ дорота 

до дому— .. — 
278. Л кий чоловікъ, така- « го жінна. . 679 
279. Нема чоловіка въ-дома._ '— 
280. Сидить дядько, люльку курить. . 680 
281. Дивуються сусідовьки, що я иду 

нити. — 
282. Соловейко миленький. 681 
283. Та напила-мъ ея, ледво стою . . — 
284. Ой пила, я пила, чипчикъ згубила і — 
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985. Тутъ буда вдова мкка. 682 
286. Ой посіявъ мужикъ ячмінь.... — 
287. Чого жъ мені до дому. 683 
288. Ой въ ясі, іісі сова скрегочѳ . . — 
289. Пішіа жінка на базаръ. — 
290. Ой кол бъ ти хозяінъ, та волки 

собі мавъ. 684 
291. Ой самъ иду дорогою.  — 
292. Сіно собі громадніа. 685 
293. Ой задумавъ селнинъ міщаночку 

брати. — 
294. Поіхавъ Квасъ ла подевавнячко . 686 
296. Ударида бъ гайдука. 687 

Взаимныя отношенія жены 
и семьи мужа. 

296. — Ой, шика моя новееедая . 688 
297. Ой, ти, дібровная та зозуденька . — 
296. На бережку песочокъ. 689 
299. „Ой ти, матюдка старая. — 
300. „Ой ти, гадочко, чорная, маденька. 693 
301. — Ой ти, багачу, я тебе добре 

знаю. 697 
ЗОа. — Чи ти, невіетко, сегодня при¬ 

ведена . 698 
303. Куда, дерево, куди хндишея ... — 
304. Ой спиться мері. 700 
306. Ой ти, мамко моя. 701 
306. Не спиться мені й не дрімаетьця . 702 
307. Хто жъ у насъ рано встав?... 703 
ЗОв. Ой лхо, дихо, де свекруха е.. . 704 
309. Оженида мати свого сина .... 711 
310. Ой на той двіръ, де мій мидий.. 718 
311. Ой пійду я діеомъ-боромъ . . . • — 
312. Закувада зозуденька на жовтімъ 

піеочку. 719 
313. Ой у Ганни свекруха лхая . . . 720 
314. Ой дутомъ, дутомъ да вода йде.. 722 
316. Місяць надъ водою, чедядь на й 

улці. — 
316. Дощикъ іде, накрапув. 723 
317. Сокодоньку ясний. 724 
318. Кодо мдина не добода. — 
319. Діверъ зъ невіеткою. — 
320. Що у батеньки свого горе.... 725 
321. И а въчсвітдшц при стоді.... — 
322. Напида жъ ся горівки и ще ся 

надію.. — 
323. Поіхавъ Ясенько та й на вое- 

ванне . 726 
324. Ой у городі гордовина. 727 
325. Ой, за гаемъ, гаемъ зеленень¬ 

кимъ. — 
326. Ой уже сімъ літъ доньця зъ-за 

Дону нітъ. 734 

327. Ой рано, рано ѳозудя коваха.. . 785 
328. Іхавъ чумакъ у дорогу...... 736 

Взаимныя отношенія мужа и 
жениныхъ родныхъ. 

329. «Вуди ідешъ, онентанжй?" . . . 787 
330. Внсокий тинъ бачу, та й не пе¬ 

рескочу . — 
331. Не оддада мене мати. 739 
332. Теперь моя вол. 742 
333. У недіденьку рано. — 
334. У насъ у городі два кущнкн 

мъятн.746 
336. Ясна зіронька закотндася . . . 747 
336. Зажуриться та дівчинонька, що 

на подовині садъ розвився * . — 
387. Оддада матюнка та свою донечку 

у чужую стороночкѣ.748 
338. Зедена діброва безъ вітру шумитъ 751 
339. Сидитъ нѳрька край віконечка . 758 
340. Содовейку, рання нташечко ... — 
341. Та по тімъ боці Дунаю, Дунаю . 759 
342. — „Завізъ ти мене въ чужу сто¬ 

рону .760 
343. Ой за горами вода дунаями . . — 
344. Ой не шуми, дуже, ти, зедѳний 

гаю.761 
345. Що й у мого батенька. — 
348. Изъ-за горн високоі гусі вндіта- 

ють.762 
347. Мидий миду питав: „чого засмути- 

дася. — 
348. Ой вийду я на гору крутую . . — 
349. Ой высоко, высоко кдннъ-дерево 

отъ води.763 
350. Ой буду я, буду, нѳдіденьки ждати — 
351. Ой ти, чаечка, ти, чубаечка, по- 

зичъ мені чуба. — 
352. Ой изъ діеу, діеу темного.... 764 
353І У неділю рано во всі дзвонн бил — 
354. „Ні на кого жадковатн.765 
355. Бідная моя годовонька. — 

Смерть жены. Положеніе вдов¬ 
ца. Вторичная женидьба. 

366. Ой, горе, горе, да безъ чодовіка. 766 
357. Якъ поіхавъ королевичъ на полю- 

ванне . . . .. — 
368. Ой, у саду-винограду. 778 
359. аОй умру, кій миленький, умру . 782 
360. „Ти й зле, мамцю, изробила . . 785 
361. Сама мати про винила. 780 
362. Якъ задумавъ соколоаько (голу- 

бонько) діти годовати. 790 
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Ж Запивъ Ивамъ, загулявъ .... 700 
364. Ой, -умру я, мій миленький, да 

буду дивиться. 791 
3& Поіхавъ Лексаидра у далеку до¬ 

рогу .  — 
366. Чн я лъ -тобі, ноя матінко, та 

давно не мазала. 706 
367. „Ой, слаба я, слаба я. 794 
368. По надъ бережиною стояла ... 796 
369. Боло колодезя, коло дубового . . — 

Смерть мужа. Положеніе вдовы. 
Вторичное замужество. 

ІЮ. Ппювъ хиленький за лісъ ... 796 
371. А я, молода, віддалася. — 
372. Якъ умеръ мій извощикъ .... 797 
379. Ой изъ-за гори буйний вітеръ 

новівае. — 
374. Ой «ма, зіма, те холодная . . . 803 
375. Балиноиька, маіннонька, розовъ 

белнй цвітъ.• 806 
376. Дішла вдова долиною.806 
377. Да шумитъ, гуде дібрівонька . . 808 
37& Шумитъ, гуде дібрівонька . . . 810 
179. Якъ вийду я за ворота. 811 
ЗЯЛ Умеръ, умеръ нашъ полковникъ, 

ще тихая нова. — 
За. Съ-дуядъ зеленого гайка вилітала 

галка. — 
383. „Сировая ліщиночка, номъ не го- 

ршнъ, тілько дуримся.812 
383. Ой не знала удівонька, якъ у свігі 

жить. — 
384. ,Ой удово, вдово, удово-нѳбого . 813 
186. Ой, волн бъ мені чарка да горі- 

лотки пляшка. 816 
386. Брай города, край села .... — 
387. Побила шевцд лиха година . ■ . 818 
388. — Ой ти, річко бястрая .... 820 
389. А въ неділеньку да й заранѳнько 821 
Ю0. Зажуриться бідна вдова .... — 
391. „Баяиноиьку ломлю, ломлю . . . 822 
392. „Зашуміли гори и бистріі ріки . 823 
Шк Умеръ богагаръ, досталась уді¬ 

вонька . 824 
394. Стлала, стлала дівчинонька по¬ 

стельку біленьку. 826 
396. ОЗ умри, старий, умри. 826 
396. Зажурилася бідная вдівонька . . — 
397. „Об не літ&й, сіра утко, до озера 

вод и нити. 827 
398. Ой пойду я гіроньками. — 
399. ,Що сггодні дома, а завтра 

поіду. 828 
ЙП. Пошла замужъ молодою. 882 

ПѢ ВНЪ. СТРАЖ 

491. Горе жъ мені, горе, несчастлива 
доле!.$02 

402. Пропавъ куликъ надъ водою . . 833 
403. Лежитъ милей на печі. — 
404. Налинули соколи съ сторони . . 834 
406. А въ недхлю въ-ренці. — 
406..Жона мужа виряжаха. — 
407. Ой у шш дві тополі, а третях 

вишня ..... 805 
408. Ой летіла стріла по-надъ сине 

море. 
409. Нахетілн голуби изъ чужоі сто¬ 

рони . 838 
410. Жена мужа не знобила .... 899 

Бездѣтные старшей. 
411. Якъ задумавъ старий женился . 642 
412. .Бреди, бреди, діду. 844 

Дѣти. 
413. Не діброва шумііа. 847 
414. Въ неділю раннею вор^ю, до бо- 

жихъ церковь эадзвонѳно.... 849 
416. Ой йшли тумаки гь Украіни.. . 850 
416. Побратався сокілъ съ сизокри* 

лимъ орломъ.. 861 
417. Ой зъ-за гори буйний вітеръ вів, 864 
418. Шиве лебедь зъ лебедятами. • . 868 
419. Ой Боже, Боже, коли той вечоръ 

буде. — 
420. „Ой та, братіку зайвороночку, 

пусти мене у сусідн!“. 860 
421. Ой Боже, Боже, воли той вечеръ 

буде. 861 
422. По надъ тихимъ Дунаемъ .... 864 
423. — Маленький соловейко, чому не 

щебечешь?. — 
424. Ой зъ-нідь гори тихий вітеръ вк . 886 

Положеніе сына въ семьѣ. 

426. Ходить голубъ но комнаті, голуб¬ 
ка по хаті.867 

426. Ой, дубъ на березу гіллямънохи- 
лився.  868 

427. — Кучеравий дубъ, чомъ ти не 
зелений.  869 

428. — Ой, у полі край дороги клинъ- 
дерево мае. — 

429. „Мати жъ моя, мати, чомъ мене 
не женишь?.^. . . . 870 

430. Веду коня до Дуная, куинь не 
хоче нити. 872 

481. „Ой, матінко, та не гай мне . . 873 
8 
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432. Зімо, зімонько, зшо лютая.... 
438, „Сини моі, соколоньки, де жъ ви 

.поділися. 
434. Якъ була я молодою та дванад- 

дять синівъ мала*.• • 
435. Ой добрая та годинонька була. . 
436. Ойкряче, кряче чорненький во¬ 

ронъ . 
437. — Десь у тебе, козаче, не рідная 

мати. 
438. Породила мати сина сокола . . . 
439. „Ой сонъ, мати, ой сонъ, мати, 

сонъ головочку клоне4*. 
440. „Рубай, сину, ясенину — буде 

кочержилно. 
441. „Темна нічка не вид кая - не вид¬ 

но ходнти. 
442. Ой зацвіла калннонька у темно¬ 

му лузі. 
443. И ляхи на три шляхи.... 
444. Ой мала вдова сина сокола. . . 
446. Не ходи, козаче, по-надъ бере¬ 

тами . 
446. „Ой мати, мати й а що ти га¬ 

дала .. 
447. „Рубай сину яворину, добре клин- 

ня буде.4 • • • • * 
448. — Тече річка невеличка, та и 

КОЛИШИТЬСЯ.; 

449. — Ой коли бъ я зозуленька, собі 
крила мала. 

450. Ой не спиться доброму молодцю . 
451. Въ полі дороженька ні широка, 

ні вузенька. 
452. Два дубочка, два дубочка, яворъ 

зелененький 
453. „Соколоньку - синку, чини мою 

волю. 
454. А въ неділоньку рано по рану.. 
455. — Наступала чорна хмара, а дру¬ 

гая синя. 
456. „Оі вийду я, виіду на гору кру- 

тую. 
457. Ой мандрувавъ молодий козаче.. 
458. Надъ моремъ глибокимъ ..... 
459. „Ой хмелю, мій хмелю, де ти зі- 

мувавъ . 
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460. Гомінъ, гомінъ по діброві.... 890 
461. Ой у місті та на ринку стала ся 

новина . — 

Положеніе дочери въ семьѣ. 
462. Що то въ лісі зашуміло?. 892 
463. Ой, хлопъяча біда — у некрути 

464. Нѳмерівна.. — 
465. Ой, у полі могила. 896 
466. Швітишъ, шкітишъ коло дороги . — 
467. Да горе жъ мені па чужині. . . 897 
468. Ой зътза гори курно та димно . . — 
469. Зеленев жито, зелено. 898 
470. „Оженися, синку, оженися, Ва¬ 

сильку. 900 
471. Полюбила Гридя чорнобривця . . 904 
472. Въ Бердичові на риночку .... — 
473. Ой, у полі дубнячокъ та ще й 

зелененький.  — 
474. Зойду я на горку ........ 906 
475. Мати моя руидна. — 
476. „Зелений дубе! чи не жаль тобі 

буде. — 

Братья и сестры. 
477. На край села жила удова .... 907 
478. Та лшли ляшки изъ Аршави.. . 908 
479. Й у Кіеві на Подолі. 910 
480. Наваривъ братъ дива пьянень¬ 

кого . 914 
481. — Ой дівчино, дівчинонько! . . . 915 
482. Ой, шли чумаки зъ Украіни • . . — 
483. Заэвавъ братъ сестру багату.. . 916 
484. Ой, гоя, гоя, несчастлива доля!. . 917 
485. Съ нонеділка на второкъ. — 
486. Ой, підъ дубкомъ, дідъ дубкомъ . 921 
487. Не пой, соловейку, рано-нора- 

ненько. 927 
488. Ой, зацвіла червона калина . . . 928 
489. Не сизая голубонька въ темнимъ 

лузі кувала.. — 
490. Тимъ да світі хлібъ не родить.. 929 
491. Не любивъ Романъ жони. — 
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ПѢСНИ БЫТОВЫЯ. 
XX 

ОТРАВ. 
XX 
поенъ. 

СТРАН. 

Козацкія. 

1. У свиту недіхю не сизі орли за¬ 
клекотали . 933 

2. Нетяга.. 934 
3. Тахъ не синяя хмарочва насту¬ 

пав . 986 
4. — Ой довахай стару матіръ, хочъ 

вона й не рідна. — 
б. Ой чні-то воде, що по горі хо¬ 

дили? . 936 
6. Боже жъ ти кій мидий, Боже 

МИЛОСТИВЕЙ.. —- 

7. Ой хортуио-хуртовина!. — 
8. Ой зъ-за гори, изъ-за вручи рип- 

лять вози йдучи. 937 
9. Зажурився сокодонько. — 

10. Одъ Киева до Питера мостили 
мости.988 

11. Ой чомъ соловей не щебече?— 
Голосу немае. — 

12. — Розвивайся ти, сухий дубе: на 
тобі морозъ буде!. — 

13. — Стукни, коню, вопитами объ 
порігь .... . 939 

14. Не метіль зъ моря дідннмалася . — 
15- Ти місяцю, який же ти ясний!.. — 
16. Ой изъ-низу вітеръ вів.. — 
17. Ой крикнули лебедоньви у сине¬ 

му морі. 940 
1& Шиве човенъ води повенъ—коли 

бъ не схитнувся. «— 
19. Надъ річкою явіръ стоіть.941 
20. Ой вййду я, вийду на гору кру¬ 

тую . — 
21. Край Дунаю трава шумитъ. ... — 
22. Совілъ зъ орломъ купаеться. . . 946 
23. Ой тамъ въ степу, при дорозі. . ’ — 
24. Ой підъ гаемъ, лиманомъ.. . . — 
25. Да не журъ мене, стара иене . . 947 
26. .Гонять, мамко, на сторожу ... — 
27. Не журъ мене, стара нене.... 948 
28. Самъ я не знаю и не відаю ... — 
29. Седить удова край окондя, рк- 

ДВв. 949 
30. Гей гукъ, махи, гукъ. — 
31. Въ огороді та вриниченька.... 960 
32. Ходивъ, блудивъ возакъ по діб- 

рові . — 
33. Гайдарики, гайдарики молоди . . 961 

34. Ой по Дону, по Дону, но тихому 
дунаю. 962 

35. Ой не знавъ козакъ ні горя, ні 
нужди. — 

86. Зажурився сокодонько—бідна жъ 
моя головонька. — 

37. Туманъ поле покривае. 953 
38. — Гей козаченьку, пане жъ мій . 954 
39. Чи на біду, чи на горе сірома 

вродився. — 
40. Що й у Кневі ой да на риночку . — 
41. Чорна хмара наступав, ставъ до- 

щивъ накрапати. 955 
42. Ой по морю, ой по морю..... 957 
43. Ні на кого жалкувати. — 
44. Стоіть яворъ надъ водою .... 958 
45. Ой на горі да женці жнутъ.... — 
46. А въ неділѳньку да зараненько . 959 
47. Ой галочки—сизоперочки, подий- 

майтесь въ гору. — 
48. Ой зацвіла калинонька въ лузі.. 960 
49. Та шумить, гуде вітеръ по ді- 

брові. — 

Гайдамацкія. 

50. Лебеденко. 962 
51. Повернувся я зъ Сібиру — нема 

мені долі. — 
52. Ой горе жъ мені, горе, несчаст¬ 

ная доля!.  963 
53. Сава Чалнй. 965 
54. Ой поіхавъ Романъ Жамбенко у 

Берекйвъ за довгами. 967 
55. — Ой ви, козаченьви, ой ви, мо- 

лоденыш. — 

Рекрутскія. 

56. Наступав чорна хкара, а другая 
синя. 968 

57. Добре було, добре було..969 
68. Щось на мене люде ворогують.. 970 
59. Ой смутенъ же я, смутенъ, тяж¬ 

ко зажурився. — 
60. Ой у полі два дубки..971 
61. Ой, мати моя, не жалуй мене.. . — 
62. Закувала зозуленьва на червоній 

калині. 978 
3 . Говорятъ поди, ще й багатиі люде. • 

Оідііігесі Ьу ѵ^оодіе 



XX 

хм 
гоовиъ 
64. А въ Камъянці на рнночву висо- 

к& могила. 
65. Ой, пъе чумакъ, пъ^ да 8 почавъ 

гулять. 
66* Съ-підъ Кіева города, тамъ про* 

текала бистра речушка. 
67. Чорна хмара наступав. 
68. Жила, жила та удівонька .... 
69. А аъ вечера» у ночі. 
70. А въ неділеньку рано дощикъ 

накрапав... 
71. Задумавъ я женитися. 
78. 08 изъ лісу изъ темного. 
78. 08 за лісомъ та да нерелісомъ.. 
74. Чн ляшкамъ, чи панкамъ. 
75. Сю ди луги, туди луги.‘ 
76. 08 померъ отецъ и померла ма- 

ти—лишилася сирота. 
77. 08 снігъ иде, туга зіма буде. . . 
78. 08 чи чула, моя доля. 
79. Шуміла дібровонька зелеиенъ&а . 
80. 08 взяли козака въ салд&ти .. . 
81: За гаемъ зелененькимъ доріжка 

лежала... 
82. Шкода, шкода білого цвіту.. . . 
88. Сади моі зелениі рано процвіта- 

ють., * . . . 
84. Въ чистимъ полі висоца могила. 
85. А вже то та слава по всімъ 

світі стала. 
86. Край должни, край широко* нивки. 
87. „Розвивайся, сухий дубе. 
68. Шумитъ, шумитъ дубровояька. . 
89. По шдъ лісомъ, охъ тамъ битий 

шлячокъ. . .. 
90. 08 зацвііа калинонька гиллямъ 

у долину. 
91. Тиха вода, тиха вода. 
92. Летіли ворони черевъ сине море . 
98. Затуманився туманъ. 
94. А въ иеділю поранѳньку всі дзво¬ 

ни задзвонилн, , .. 
95. Чогось хвиля (вода) колотиться 

(коломутна), бо еі хвиля вбила . 
96. Охъ пъяна-жъ я, пьяна, та до до¬ 

му незойду. 
97. 08 стану я, подумаю, що я хло¬ 

пецъ молоденькій.. 
98. Зажурквся синий сокодонъко.. . 
99. „Чото жъ ти, моя маги, рано не 

збудила . 
100. — 08, море, море, та й хи, Дунаю 
101. Взяли, ваяли козака въ некрути . 
102. У моему саду пташки щебетали. 
106. 08 зъ-за гори чорни хмари въ 
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104 08 били, били въ бар&бани.. . . 1004 
105. 08, у саду, саду береза стояла . — 
Мб. „Ой, Боже желйй, Боже. .... 1005 

Солдатскія. 

107. Ой у лузі калина весь лугъ на¬ 
красила .1006 

108. Загадали козаченьки въ походъ 
о-півночи. — 

109. Ой хто, братця, не бувъ за Ду¬ 
наемъ .1007 

110. Годі, братця, намъ журитись... — 
111. Ой поле, ноле.1008 
112. Ой біда, братці, біда.. — 
113. Калина-малина, чомъ нерано за- 

цвіла?.. . 
114. Зелена дібровонька въ три ряди 

посажена.1009 
115. Роскотись гора по тій ст>роні . — 
116. Що не лугъ шумитъ. —• 
117. Дорожка твоя.1010 
118. Ой летятъ, летятъ три соколонь- 

ки врядъ. — 
119. Надівайте білѳ плаття, мундиръ 

васебе^. .  .1011 
120. У полі пуидъ вербиною хижина 

стояла . — 

Бурлацкія. 

121. Ой жили ми на морі.1012 
122. Було жъ насъ три брати .... — 
123. Ой у корчмі на риночку .... 1013 
124. Ой наступила чорна корова . . — 
125. Нема въ світі гіршъ нікому . . 1014 
126. — Ой фортуно израдлива .... 1015 
127. Зійшло сонце підъ віконце . . . 1016 
128.. *0й Петре, Детруню.1017 
129. Козачеиько безъ счастя, безъдолі 1018 
130. Охъ пійду я, сяду въ зеленімъ 

саду.1019 
Ш. Несчастливий козаченько .... — 

133. Ой у полі, въ полі вилітали два 
орлн. — 

134. ,0й сину мій та Негруевко . . 1021 
135. Котився місяцъ въ хмарі .... 1022 
136. Ой служивъ я у вдови ..... — 
137. Забіліли сніги, забіліли.1023 
188. Ой теперь, милі братьця . . . 1024 
139. Зеленей дубочокъ на яръ похи- 

лився . — 
140. Ви, лужечки, крути бережечки . 1025 
141. Нікому я такъ не дивуюсь ... — 
142. Та погнавъ наймитъ воли на нічъ 1026 
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146. — Голубъ-гожубочекъ. 
144 Якъ пішовъ хе Травинъ .... 

Чумацкія. 

146. Задумали чумаки въ дорогу. . . 
14Я Чумакъ иде у дорогу. 
147. Моющий: чумачснько волжаавря- 

гае. 
14В. Весна красна наступав. 
140і Въ огороді буркунъвидия по тн- 

чнні въеться. 
140. Тж, сотой, соловейко. 
Ш. Сидитъ чумакъ міжъ вонами, та й 

на візъ похилився ...... 
162. Захуршшся врана ворохенъки . 
16В. Ой въ городі два яворка .... 
154. Черехъ греблю иода рпе .... 
166. Изъ-підъ гори, зъ-нідъ Лиману . 
156. Ой я въ роду чумакую. 
167. — Ой чумаче, чумаче. 
168. Ой нвъ-ва гори, ияь-ва вручи . . 
156. Ой нема славя, ой йена повал . 
160. Ой иішлп чужаки въ дорогу . . 
Ш. Иде чумакъ дорогою ...... 
162. Ой пъв чумакъ, пъе. 
168. По горі, горі шпениченьхи ярі . 
164. Горе иені на чухині. 
166. Чумаче-бурлаче. 
166. Катилося ясно сонце по-надъ го¬ 

рою . 
167. * Ой по горахъ, по долинахъ высо¬ 

кихъ . 
168. У неділю въ-ранці, рано - пора- 

неньку . 
169. — Ой волн жъ моі, сии голубки 
170. Ой у еолі та кривиченька . . . 
171. Зажури вся та нашъ чумакъ Ма¬ 

каръ . 
172. Ой котилося та яснее сонце . . 
173. Якъ задумавъ Харько, задумавъ 

Захарченко ...». 
174. ОЙ у полі край дороги чумакъ 

волівъ наповае. 
176. Ой високо еонце сходить .... 
176. Ой зъ-за Дону, зъ-эа ріки .... 
177. Ой ясно, прекрасно еонечко схо¬ 

дить . 
178. Ясно красно еонечко зіходить . 
179. Ой въ неділеньку, рано пора- 

неньку . 
180. Хто не пивъ води та дунайсяоі. 
181. Гей, та ходивъ чужаченько сіиъ 

літь по Дойу. 
182. Ой сівъ пугачъ, ой еівъ, зажу- 

рився ... 

109» 
1027 

1098 

1099 

1030 

1031 

1089 
1038 

1084 
1084 
1086 
1088 
1089 

1040 
1041 

1049 

1048 

1045 
1046 

1048 

1049 
1061 

1069 

1053 

1067 

19& Ой июли козаченькн изъ-за Дону 1067 
134. Косить хозяінъ у степу траву . 1068 
186. Гей, гей! та журьба иене зсушила 1069 
186. Гей, гей!.1060 
187. — Ой тукъ, мати, гукъ, де горіл- 

ку пьютъ.  — 
18& Ой я чумакъ жѳечастливий ... — 
189. Ходить чумакъ но ринку .... 1069 
190* „Ой куди жъ тж, чумаче, ман- 

друвшъ?.  1068 
191. Зажуривея бідний чумакъ ... — 

Пѣсни временъ крѣпостной 
зависимости. 

199. Добре було нашимъ батькамъ на 
Украіні лиги . . . ..1064 

193. Добре було нашимъ батькамъ на 
Вкраіні житж. — 

194. Горе мамъ на гетманыцимі ... — 
195. Ходить попикъ ио церковщі . . 1066 
19» Намахавоя мужикъ косою, мама- 

хавоя ціпомъ. — 
197. Повіялн вітри все буйииі.... 10Ѳ6 
198. Ой у саду явіроныю .. — 
199» Іденъ чобітъ на обцасі а другий 
• на корку.1087 

200. Поровняй, Боже, гори, дожита 
рівненько. — 

201. Въ чистімъ полю на роздоллю . — 

Сословныя. 
209. Ой на горі та долина глнбока . 1068 
203. Ой на горі ставочокъ. — 
904. Не далеко става, у Джулині у 

пана. 
206. У нашоі слободі та нова новина 1071 
206. Ой тамъ на долині, та й на сжо- 

родяні. *“ 
207. есть у лузі калина.1073 
208. Ой эа гаемъ зелененькимъ ... — 
209. Що козацькая жона. — 
2Ю. Похотівъ міщанинъ міщаночку 

взяти. 
211. — Дівчивонько - вншѳнько, куди 

йдешъ?.1®76 
219. Ой пігнала дівчинояька ягняточ- 

ка въ поле.. • ; 1®^7 
213. Ой зійшло, эійшло два місжці 
.. 

214. — А ти, дячку учений.1®** 
215. — Благослови, Господи, иа всяке 

время. 
216. Чоловікъ дорогою йде.1081 
217. Ой у полю, на подолю.1®2 
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218. Ой тамъ нк горі.1037 
219. Вила мене махи.1083 
220. Да холила красная дівка .... — 
221. — Ой, махи, махи, москаль у хаті — 
222. Долина долинушка, долина широ¬ 

кая, долина глибокая. — 
223. Якъ улана не любити.1084 
224. Приіхали до Марусі. — 
225. Головонька жъ моя бідная . . . 1066 
226. Ой приіхавъ Орличенько .... — 
227. Воло броду, броду брала дівка 

воду. — 
228. Ой пасъ вівці да на Бондарівці 1086 
229. — Иди, долю, въ хату. —. 
230. Коло млина, коло броду .... 1087 

ТТмпппргі^ 

231. ’Хто тую горілочку пивае .... 1088 
232. Ой фляшечко - потішечко, кубо- 

чокъ-радощи. — 
233. Ой пьянъ, пъянъ ха валюся . . 1069 
234. — Не я пъяннй, горівочка пьяна — 
235. Якъ пивъ, такъ пивъ.1090 
236. Ой гулявъ же я въ понеділокъ . — 
237. Охъ напивъ, нагулявъ.1091 
238. Ой мій чоловікъ ха пъяниця . . 
239. Несчастливий чоловікъ горівки 

напився . 

ПФОВНЪ. V ОХРАН 

240. Понесу ему нити, істн.1092 
241. Гуде, шумитъ дубиною ..... — 
242. Гей мала я три журби ..... _ 
243. Изъ-за гори, зъ-за лиману . . . 1093 
244. Ой то'тобі приснилося . > . . . — 
246. „Горівочко, люблю тебе. — 
246. По-підъ гору крутую.1094 
247. Ой вчора изъ вечора пъяненька була — 
248. Горівочко псявъяро.1095 
249. Я тобі, мій миленькій. — 
260. Ой біда, біда не той чоловікъ . . — 
251. я Коли нити, не мутити.1096 
252. Ой діду жъ я до коршмоньки — 
253. — Ой пъяна жъ я, пьяна ... — 
264. Килишечку рабенькій.1097 
266. Якъ же мені въ корчмі не седіти — 
266. Горілочко, дівочко, дівочко ... — 
267. Та не вродила мене махи а діла 

робити . — 
268. Ой хоть же я пъяна на виду . . 1098 
269. Серце мое любее. — 
260. Ой куме, куме, неньки субота . — 
261. На долині стоіть корпша .... 1099 
262. Наши хлопці-молодці.1100 
263. Пий горілочку, випивай смавоту — 
264. Ой що жъ ми будемъ, браття, ро¬ 

бити? . — 
265. Чарко жъ моя й оковита .... 1101 
266. Радуйся, чарко. — 

1. 
2. 
3. 
4. 
6. 
6. 
7. 
8. 
9. 

10. 
И. 
12. 
13. 
14. 
16. 
16. 
17. 
18. 
19. 

Ч А С Т Ь IV. 

ПѢСНИ ШУТОЧНЫЯ. 

Чарочво-повночво. 
Ой у саду, у садочку. 
Зродили опенёчки коло колодочки 
А зъ гори та въ яръ. 
Ой покину ціпъ на току .... 
Купивъ козакъ Олені. 
Любивъ козакъ Олену. 
.Ой, дівчино милостива. 
Дівчино, сподівайся талану . . . 
На що мені та городъ городить . 
Кукуріку, півнику. 
По садочку ходила. 
Бийте, дівки, тропака. 
Прекрасная дівко Марійко . . . 
яОй де дівка була?. 
Очеретъ, осока. 
Дівчино, вишенько .,. 
Ой ходила дівчина бережкомъ 
„Махи, махи, хочу істи. 

11051 20. 
— ! 21. 
— 1 22. 

1106 23. 
— 24. 

1107 25. 
— 26. 
— 27. 
— 2К 

1108 29. 
— 30. 
— 31. 
— 32. 

1109 33. 
— 34. 
— 35. 

1110 36. 
— 37. 

1111 за 

Полюбивъ козакъ Марину . . . 
По телята йду. 
Ой за гаемъ, гаемъ. 
Ой пасла дівчина ягняточва въ полі 
Козакъ коня напувавъ. 
Навідала кубелечко. 
Шелестъ, шелестъ по дубині . . 
— На тарілці білий сиръ .... 
Ой гуляли порубочви. 
— Гандзю, Гандзю моя мила . . 
„Ой, Галю, не йди у поле .... 
„Ой відкиль ти, дівчино?** . . . 
Ой на току, на току. 
— Ой дівчата-голубочви .... 
Якъ я була мала, мала. 
Теперь же я не сяка, не така . 
Ходжу, ходжу коло хати .... 
Ой на горі хата. 
А дівчата, дайте, дайте . . . • 

1111 
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1113 
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1117 
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39. А л тобі сш. 
40. На бережку у ставка. 
41. „Ой- тн, гарний Семене. 
42. На улицю не ніду. 
43. Ой, Гридю, Гридю, Гридю . . . 
44. Бувъ Гридь на ринку. 
45. И соха въ землі. 
46. Якове, Якове!. 
47. А до мене Яковъ приходивъ . . 
48. А въ городі верби гнуться . . . 
49. Ой зъ за гори сонце гріе .... 
50. Завотшюсь ясне сонечко .... 
51. А Иванко молоденький. 
52. «Иди, Гридю, на улицю .... 
53. Іхавъ хлопецъ до млнна .... 
54. Не займай, мене, Гридю .... 
55. Ишовъ Гридь зъ вечорнжць . . . 
56. Бобъ ти тамъ бувъ. 
57. Не стій, дівко, підъ корчмою . . 
56. Вонъ, хлопці, вонъ. 
59. Славна рибка рибець. 
60. Тонкий да високий дубокъ . . . 
61. — Ой Василю, Василнно . . . . 
62. Гей підъ горою, підъ перевозомъ 
63. Гридь мене, моя мати. 
64» Не такъ голосъ, не такъ голосъ . 
65. Ой ходили-блудили парубки . . . 
66. Ой сівъ собі щи пи къ та й думав 
67. Чи ти мене не знаешь. 
68. А ще жъ бо я на улиці не була 
69. Ой хочъ голий, обідраний . . . 
70. Було літо, була зіма. 
71» Ой хтівъ же я жеаитися, не маю 

за того.. 
72. „Предобний Семенъ. 
73. „Ой ти бривъ, чорнобривъ . . . 
74. Очеретъ лугомъ иде. 
75. Перепеличенька повдовіла . . . 
76. Въ огороді опенечкн. 
77. Сватай мене, дурний Гридю . . 
78. Ой ти дубъ, ой ти дубъ. 
79. Ой такъ не гараздъ. 
80. Старий стару хвале. 
81. Ой тамъ на долнні. 
82. Ой хмариться, хмариться .... 
83. Ой иду я по-за токомъ. 
84. Чортъ мені тую раду давъ . . . 
85. Пасла баба гусеня. 
86. Пасла баба ягняточка. 
87. Шшла наша бабусенька .... 
88. Ой захотіла баба та й забагатітн 
89. Посадила стара баба. 
90. Наша , баба стара. 
91. Нагадалось вражій бабі .... 
92. Якъ я була молодидя. 
96. Сіла баба на барана. 

1117 

1118 

1119 

1120 

1121 

1122 

1123 

1124 

1125 

1126 

1127 

1128 

1129 

ИЗО 

1131 

1132 

94. Шшла баба на городець . . . 
95. Сидитъ дідъ на.печи. 
96. У середу родилася. 
97. Ой дідъ мідяний. 
98. „Оттеперъ намъ, діду. 
99. Потихесеньку. 

100. Ой дідъ бабі купивъ бути . . . 
101. Колихала баба діда. 
102. Посію я руту та мъяту .... 
103. Ой пъяна я, деревъяна я . . . 
104. Що у нашому селі. 
105. Теренъ, теренъ по городу . . . 
106. „Що ти робивъ, що ти діявъ.. 
107. У городі калюжа, калюжа. . . 
108. „Березина осилила. 
109. Ой іхавъ я коло млнна..... 
ПО. Ой ви, хлопці, ой ви, дівкн . . 
111. Кукуріку, чоловіку. 
112. „Гаемъ, хлопці, гаемъ, хлопці.. 
ИЗ. Ой ти знавъ, на що бравъ.. . 
114. Бивъ мене чоловікъ. 
115. Бивъ мене мужъ. 
116. Ой казали-говорили люди.. . . 
117. За що мене, милий, бьешь.. . 
118. Чоловіче Миколаю!. 
119. Іхавъ, чомъ до мене не з&іхавъ? 
120. Ой бравъ—не любила. 
121. Ой мій милий умеръ, умеръ. . 
122. Якъ пійшовъ той Панасъ. . . 
123. Колотила добродзійка лемішку. 
121. Хвалю Бога, сина оженила . . 
125. Прийде мій миленький. 
126. Коли бъ же я добра жона. . . 
127. „Ой, сину мій дураненьку . . . 
128. „Поідь мені, мій миленький . . 
129. На що жъ мені гарний вілъ. . 
130. — Прнйди, прийди, паскуднику 
131. Оженився щигликъ, взявъ соб 

синичку. 
132. Два когутн горохъ молотили.. 
133. Дала мені моя мати козу зъ козѳ- 

няткомъ.. 
134. Ой пійду я въ листе поле . . . 
135. Берегомъ, бережиною. 
186. Знати, знати.. .. 
137. Ой піпювъ дідище. 
188. Ой Иванъ на току. 
139. Ой бувъ да й нема. 
140. „Паш моя мила, де жъ Настусю 

Діла. 
141. Охъ, мій милий заболівъ.... 
142. Ой матуию моя. 
143. Ой, мати, люблю Гридя.... 
144. Ой я тобі, моя мати, перекоръ 

робила. 
145. А якъ мати запитае. 
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146. Ой мавъ я линку.* 1151 
147» Який чоювікъ, тада его жінка . — 
148. Наварю я черевиці.1162 
149. Шду я до коршмонькя...... — 
160. Іхавъ, іхавъ, ній товарищъ.... — 
151* Ой поіхавъ, мій миленькій.... — 
152. Вже три дні, три неділи.1163 
163. Пішовъ кітъ топитися. — 
154. «Кума, кума, куди йдешъ?а.... — 
156. „Ой, ти іхавъ, а я спала..... — 
15Ѳ. Сорока летитъ..1154 
157. Ой бувъ, та нема. — 
158. Ой варила горлиця лободу .... 1166 

169. — На городі терниця. — 
160. Мали тато дві кози.1166 
161. Ходить гарбузъ по городу . ... — 
162. По пудъ боромъ стежечка .... 1157 
163. Торохъ, торохъ но дорозі.... — 
164. Да не клинъ—яблунина. — 
165. Ой мені лншенько й діялося.. . 
166. Красная дівочка.1166 

168. На річеньці, та на дрщѳчці... — 
169. Ти чорна, подай човна. — 
170. Якъ я була у батенька. — 
171. Очеретъ трещитъ.1159 
172» Ой кумъ на кумі. — 
173. Ой сипъ, жиде, меду. — 
174. Ой іхавъ я черезъ Балту. — 
175. Ой хотіли жиди.1160 
176. Сидівъ когутъ на шопъ. — 
177. А въ нашего царя вробилося діло . — 
178. Іхавъ ляшокъ морквяний.1161 
179. Котиться кришталь,перекидаеться 1162 

180. Жидівочка Рохля. — 
181. Иде ляшокъ по-підъ лісъ, ісму . . 1163 
182. Служивъ полякъ у дона. — 
183. Ой ти руський, я я долька.... — 
184. Ой хто біди не знае. — 
185. Надъ моремъ глибокимъ.1164 
186. Я цыганка молодая. — 
187. Дякъ, дакъ-дерунець. — 
188. Колибъ хлібъ, то бъ я іла . . . . 1165 
189. Ходила дівчина по горі. — 
190. Попова дівчина, попова. 
191. Сякъ такъ до вечора буду жить . — 
192. Ой мать моя, матушка.1166 

198. Ой чукъ та гала. — 
194. Не піду я въ поле жати. —: 
196. Да сватавъ мене попівъ спнъ . . — 
196. Чернецъ бабу поваливъ на лёду . 1167 
197» Піпъ мене у волтаръ кличе ... — 
198. Ой цитьте да мовчите, цітьте . . — 
199. Ой віхто такъ не богатий.... — 

ДО 
ДВОЕНЪ. 

200. Що й у Киеві да вьхон&отрі. 

201. Ой поіховъ ишъ по сіно.... 
202. На городі біла глина. 
203. Наша пані багата. 
204. Дудка въ Дудки ночувавъ. . . 
205. Ой що жъ за шумъ соотнеся . 
206. Бувъ собі копарь-комарець. . 
207. Ой бувъ комаръ оженився. . . 
208. Наварила гарбуза да вкинула солі 
209. Сіла баба на барана. 
210. Ой насіявъ козакъ гречки . . . 

211. На синему морі. 
212. „Ой що се лежитъ за покойникъ 
213. Якъ бувъ собі коэакъ Голота.. 
214. Обіщався селянинъ міщаночку 

взяти. 
215. Пасъ я овечки.. • 
216. Підъ припічкомъ воду брала.. 
217. Ой щобі того коваля ..... 
218. Ишовъ шведъ на гребнці.... 
219. Полюбила коваля. .. 
220 „Шевче, серце. 
221. На дворі погребецъ.. 
222. За-въ городомъ жито жала.. . 

223. Бодай мати не ковала. 
224. Що й у лісі погребецъ. 
225. Ой на горі дубнячокъ. 
226. Та оравъ мужикъ край дороги. 
227. „Ой ти, брате, ти, Муеію. . * 
228. Ой у лісі на орісі....... 
229. Колибъ меие мати не била.. . 

230. Ой піду я до мина. 
231. Люлька моя червоная, (зъ вечора 

курилася. 
232. Пішла Гандзя по бураки.... 
233. Ти селезень, а я утінка .... 
234. За очеретомъ качки гнала.. . 

235. Качата, гусята поіли. 

236. Піду я до .. 
237. Що въ нашого господара.. . . 

238. А въ насъ на долині. 
239. Чи я въ мужа не жона.... 
240. Мій миленький залежавъ.. . . 
241. Якъ загадавъ боровикъ.... 

242. Не теперь, не теперь. 
243. — Навчи мене, моя мати. . . 
244. Теперь мені погодило • . . . * 
245. Ой въ рубаннмъ колодяві. . . 
246. Ой по горахъ, по низовкахъ. . 

247. Ой дощику-полнвайчику. • • • 
248. Летівъ шпачокъ черевъ мачокъ. 

249. Ой стелися, барвіночку, въ ко¬ 
нецъ города.. 

250. Сѳдить медвідь на коні.... 
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ПРИЛОЖЕНІЕ КЪ ЧАСТИ I.—ЛЕСИН ЛЮБОВНЫЯ. 

СТРАН. 
пет. 

1. *Бодай тая стеновая могила за¬ 
пала .1187 

2. Піквііь, пливіть, білі гуси, би- 
строю водою.1188 

3. Якъ послала мене мати риби ку- 
вовати. - 

4 Батько милий, батько мнлий, а 
лаги лихая.1189 

5. У тихому Дунаеві. — 
6. Підь вільхою зеленою.1190 
7. Ой іхавъ козаченько по долині . — 
& Ой у селі та на риночку .... 1191 
9. У городі та у Харькові .... — 

10. „Ой ти, ковалю, право, коваленку — 
11. Пливн, пливи, селезнику, поки 

води стане.. 1192 
12. „Ой мати моя, що мені робити . — 
13. Туманъ, туманъ по долині . . . 1193 
14 „Ой йене, йене, чомъ не женршъ 

мене?*. — 
15. Кобъ я була така красна, якъ зо¬ 

ренька ясна.1194 
16. Ой я знаю, ой я знаю, чого мила 

красна . — 
17. „Пусти жъ мене, моя мати, бар- 

віночку рвати. — 
18. Ой міеядю - перекрою, зайди за 

коморю.1195 
19. Світн, міеядю, світн, міеядю • • — 
2а Ой у полі верба. — 
21. Чорвоная калинонька, білое де¬ 

ревце . — 
22 Ой зъ-за гори, изъ-за кручи ри- 

плять вози йдучи.1196 
23. Туманъ поле, туманъ покривае . — 
24 Ой у полі клинъ-дерево рузно . 1197 

ПѢСКНЪ. СТРАН. 

25. Тамъ на горі сонце гріе .... — 
26. Іхавъ козакъ, іхавъ дорогою . . 1198 
27. Ой вишенько - черешеяько, чомъ 

ягідъ не родишь?. — 
28. Ой поіхавъ козакъ.1199 
29. Пошла дівка до броду по воду . — 
30. Сонце низенько, вечіръ близенько 1200 
31. Ой іхавъ я коло свого поля . . — 
32. Чорна хмара наступав. — 
33 Заржали воропі коні, та одъкор- 

чомки йдучи. — 
34. Вилітала зозулеаька, та й сказа¬ 

ла „куку!и.1201 
35. Черезъ боръ зелененький .... — 
86. Ой у полі, въ полі, береза стояла — 
37. Вийду за ворота.1202 
38. Ой иостникала я сімъ понеділ- 

ківъ. — 
39. — Лае мене родинонька, щобъ я 

тя не любивъ.1203 
40. Бодай того Синъ-Богий не мно¬ 

живъ . — 
41. Текла річка зъ криниці въ озера 1204 
42. Смутенъ же я, смутенъ темнень- 

коі ночи.1205 
43. Ой відки жъ я уродився .... — 
44 Ишовъ козакъ черезъ байракъ . 1206 
45. „Серде, ходи. — 
46. Горе мені, що не тая Маруся . 1207 
47. Козакъ зъ Киева. — 
48. Озоветься козаченько по тімъ 

боці Дону. — 
49. Чогось мені тяжко-важко, — на 

серденьку туга.1208 
50. — Чомъ дубъ не зелений? Листъ 

туча прибила. 
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ПѢСНИ ЛЮБОВНЫЯ. 
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ГГВСНИ ЛЮБОВНЫЯ. 

ЛЮБОВЬ ДѢВУШКИ. 

і. 
А. 

1 Горе жъ мені, горе, несчастная доле— 
2 Виорала дівчинонька висленькави поле, 
3 Чорниви очага та й заволочила, 
4 Дрібненькига слёаами все поле зросяла. 

5 ОВ піду я луговъ, луговъ, 

6 Чи не оре милий плуговъ? 
7 Ой вінъ оре, а я плачу, 

8 Літа своі варне трачу. 
9 Посіяла жито—вродила пшениця... 

10 Чи жъ то Божа така воля, 
11 Що несчастна воя доля. 
12 Ой сама жъ я, сава шпеюгченьку «кала, 
13 Прихожу я до дову, нева вого пана, 
14 Пана нева въ дову та й все не по тому, 
15 Дала би-въ білу ручку, та нева кому. 
16 Піду я ло ківнати постіль білу стлати; 
17 Постіль білу стала стлати, нева съ кімъ розвовляти. 

(Ушѵцкій уѣздъ). 

Б. 

1 Б=12 А, 2 ВггІЗ А. Ой прийду я до довоньку... 
3 Челядонька у дову, ой що жъ вені по тому? 

4 Б=1б А, 5 Б=16 А... постелонькн... 6 Б=17 А... біла, стіна, ні... 
7 Ой постіль біленька, а сі'іна нівеныса. 

I 
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8 Сжалься, сжалься, нилий Боже, ще я молоденька! 

9 Ой вийду я, вийду на крутую гору, 
10 Ой стану я, гляну я на бистреньку воду. 
11 Щука риба въ воді, по волі гуляв, 
12 А я стою та думаю, що пари не маю. 
13 Мені тільки пари, шо оченьви карі! 
14 Тілько жъ мені до любові, що чорниі брови! 
15 Очи жъ моі карі, біда мені зъ вами,— 

16 Не хочете привикати безъ милого сами! 

17 Хочь хочете—не хочете, треба привикати, 
18 Уже жъ бо вамъ миленького по вікъ не видати. 

(Изъ Рукоп. Сборн. Ы&рвевпа). 
• . 

Б. 

1 В=12 А, 2 В—18 А... домочву... 3 Що жъ мені по тому 4 В=15 А... 
не 8наю>.. 5 В=16 А, 6 В~6 Б, 7 В=7 Б, 8 В=8 Б, Ой пожалься... 

(Ушицкій уѣздъ). 

2. 
Загуділо въ чорній хмарі, зашумівъ весь листъ... 
Свікнувъ мидий съ передъ очей, тільво вчула свистъ. 
За коникомъ станувъ копітъ,— 

Тільво серцю мому клопітъ. 

А я стада, подумала, слёзи полились- 
Взяла мене тяжка скука, 
Погадаю, що разлука, 
Що ми зъ того, що милого не маю. 
Буйний вітре, розгонь хмари, облови очисть; 
Моцний Боже допоможе, дасть зъ люби корпеть. 
Бо вже очи слёзъ не маютъ,— 
Такъ милого виглядають. 
Прибудь, милий, бо безъ сняв тебе чекаю. 

(Ушаціій уѣздъ). 

3. 
Хата біла, постіль мила 

И совъ не береться: 
Біле яичко, чорні брови 

На души снуеться. 

Пусти, мати, погуляти,— 

Я не забаруся. 

Тільво съ хлопцемъ поговору 
До дому вернуся. 

Чи то зоря розсвітае? 
Чн полудне гріе? 

Чи нічъ землю покривае, 
Думка въ серці тліе? 
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Колп-жъ на тя* мій миленькій, 

Моі очи взглянуть? 

Колп-жъ, коли за тобою 
Плакать перестануть? 

1 Приснпвся мш сонъ дивненьжій, 

2 Що пртгіхавъ мій миленькій, 

3 А я встала, засвітида, 
4 Нема того, що-мъ любила* 

5 Сіла я, нідііерлася, 

Давесь Лію еерцю мому, 

Милосердия Еоже^ 

Чому, тому, якъ л хочу, 

Статися не може? 

(Новицкій) 

4. 

А. 

6 Заплакала, отерлася, 

7 А Боже »ій, що такого, 

в Що не видно хлопця «ого? 

9 Чи ёго вода затопила? 
10 Чи ёго иача полюбила? 

(Ушищьій уѣздъ). 

Б. 

I В=1 А, 2 Б=2 А, 3 Б—3 А, 4 Б—4 А. Не той, не той*., 
5 Поставила хлібъ на столі, 
6 Сама сіла на постелі, 

7 Б=5 А. Сама..., 8 Б=6 А. * 

9 Наварила бараболі, 
10 Поставила лихій долі. 

II Б=5 А, Сама**., 12 Б=6 А* 
(Новшшй), 

5, 
Сива зозуленька й а въ гай полетіла, 
Въ гай нолетіла, на калину сіла, 
Сіла на калину та й стала куватв— 
Кого я любила, того не видати. 
Немила худоба, а ні въ стозі жито, 
Чогось мое серце, якъ ножемъ пробвто* 
Якъ ножемъ пробито, то знайдуться ліки, 
А якъ закоханнл—пропала на віки. 
Сію конопельки дрібпи, эелененъки— 

Сами не беруться, мені не даються* 
Наберу я горстку та й ногою тручу, 
Сама добре знаю, що на біду лучу* 

(Ушнцдій уѣздъ)* 

1* 
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в. 

На горі сунеченькп, на долині полунеченьки... 

Пішовъ индий въ жопнірн, а я иду въ чернеченьки. 
На полю пшениченька черезъ нежу похиляеться, 
Чую я черезъ людн, що міб индий поклоняеться. 

Що мені по пшениці—въ ній зеренця йена, 
Що-жъ мені по поклопі, коли его рамого иена. 

Впдоптала черевичка, по садочку прох&жаючи, 
Вон лакала чорни очи, миленького вигдядаючи. 

Стану я на сінъ боці, иоі очи на толоці— 
Нрийди, міб мял пи, ходъ о-півночи. 

Якъ прийдешъ пзъ вечера—вечёра готовенька, 
Якъ прийдешъ о-півночи—постілька біленька. 

(Ушидкій уѣздъ). 

1 Світить міся|ь иа полудне, 
2 Лкіб теперь світъ облудний, 

3 Світить, свитіть, а не гріе.. 

4 За коханпямъ серпе мліе. 

5 Ой ходила ко садочку, 

6 По зеленямъ барві ночку, 

7 Ой ходила, говорила: 

8 Нема того, що-мъ любила! 

9 Шумпть, гуде дібровонька, 

10 Плаче, тужить дівчпнолька. 

7. 
А. 

11 Плаче, тужить и ридае, 
12 Свою долю проклинав: 
13 „Чи жъ то, Боже, твоя воля, 
14 Чи несчастна моя доля, 

15 Що я жию въ пустині, 
16 Трачу літа не въ дружині!“ 
17 — Ти, дівчино, спамятайся, 

18 На підмову не вдавайся. 
19 Идутъ твоі марне літа, 
20 Не зазнаешь свого світа. 

(Ушидкій уѣздъ). 

Б. 

1 Б=5 А, 

5 Питал ас я соловейка: 

6 „Чи буду я такъ до віка'?“ 

7 —Не будешь тн такъ до віка, 

1 „Я въ дорогу вибераюеь, 

2 Тебе мяла оставляю; 

8 Дасть тобі Богъ чоловіка. 
9 Тілько проси щире Бога, 

10 Щоби була добра доля. 
(Ушидкій уьядъ). 

В. 

3 Якъ зъ дороги повернуся, 
4 То зъ тобою оженюся*. 
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5 Чи-жъ ёго вода затопила, 8 ГТрпшлн жъ его, милей Боже. 

6 Чд-жъ ёго ннча полюбила, 9 По садочку я ходила, 

7 Чп-жъ вінъ слабнй, чп не може? 10 До соловейка говорила: 

И В=6 Б? 12 В=7 Б, 13 В--8 Б. 
(Ушиц*ій уѣздъ). 

8. 

По підъ гору високую шовковпй шнурокъ. 

Тамъ мій Нилой, чернобрпвпй грае па листокъ*. 

Ой коби я зозуленька, щобъ я крильця мала, 

Я жъ би тую украшу кругомъ облітала, 
Я жъ би свого миленького въ світахъ пізнаваля. 

Якъ би коло малого сіла, 

Я жъ би свому миленькому всю правду сновала. 

(Ушиакій уѣздъ), 

Ходжу, еуджу по садочку, милого не бачу, 

Якъ я ёго не зобачу, то не разъ заплачу. 
Якъ я его и зобачу, то ззтхну до неба: 

діірпідь, приідъ, мій миленькій, то жъ то тя потреба* 

Якъ ёго и зобачу, то зітхну до Бога.,, 

— Якъ лрийду, моя мила, щобъ не було зради, 
„Приідь, мій миленькій, буду тобі рада. 

Буду съ тобою, мій миленькій, вею нічъ говорпти... 

Якъ згадаю літа своі, що нема съ кімъ аштиа 

{Ушяцкій уѣздъ). 

8. 

.-Мій друже ирекрасний, 

Да гордуешъ ти мпою, 

Якъ вітеръ горою, (2) 

Морозъ долиною, 

Сонце калиною, 

Козакъ дівявною. 

{Изъ Рукой, Сбор», Маркевича). 

Да лерепелияка, 

Да невеличка 
По полю літае. 

Траву пригортае, 

Сокола гаткае. 
— Соколе жъ мій ясний, 

10. 

Черезъ гору стежка а пъ гай по калину, 

Тамъ Бозина ходила сімъ день по калину. 
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* 

„Ой ІІознно, ІІознно, чого гаемъ блудитъ? 
Видай ти, Позсно, мого еина любишь?" 

— Колибъ не любила, то би~мъ не блудила, 
А я его люблю, того гаемъ біудю. 

(Ушицкій уѣздъ). 

На дворі дощъ иде, 
На небі смуга. 

Відеться я весела,— 

На серці туга, 

€дна туга— 

Сама молода, 

Друга туга— 

Що милого нема. 

По садойку йшла, 

Квітойки рвала; 

Вплітае синий голубопыш 

Й а съ темного лугу— 

Ой не завдавай, молода дівчвео, 

Моему серденьку тугу. 

У світлоньді, да на полочку 
Ой шив, шив молода дівчипа 
Чорнпэіъ шовномъ сорочку. 

Шив вона, шив, пше-втпнвае, 

Ой не знае, кому буде. 

Ой десь у лісі, въ лісі на орісі 
Сішпй голубонько гуде. 

Ой гуде, гуде сиввб голубонько 

1 Да за тучами громовшш 
2 Сонечко не сходить; 

3 За лихими порогами 
4 Мій мплий не ходить. 

11. 

Правенькою ручкою 
Шдтивалася, 
Крузъ нуве люстерко 
Вяглядалася, 
Сама своій красонці 
Длвувалася: 

• — Де я тебе, красойко. 

Да прогуляла? 
Ди съ хорошимъ да потеряла? 

(Веіяк&я Глуша, Ковельсв. уѣздъ). 

12. 
Въ чистимъ полі, да на дереві— 

Ой стеле дівчина, стеле постіль білу 
Въ чистімъ полі, на терені. 
Стеле вона, стеле да ві подушечки, 

Шдъ голову да периночку. 
Ой нъягко стеле, да твердо лежати, 
Во ні съ кімъ нічъ ночувати. 

Стеле вона, стеле да дві подушечки, 
У головки периночку. 

Ой твердо стеле, та мъягко лежати, 
Во есть съ кімъ нічъ ночувати. 

(Новвцгай). 

13. 

А. • 

5 Да ой ви, тучи громовиі! 
6 Розійдіться різво... 

7 Еазавъ мені: прийду рано,— 

8 Теиеръ нема й піано. 

Оідііігесі Ьу Цлоодіе 



9 Я милого дожидала, 

10 Стели застілала, 

II ,СтОЛіІ ЖЪ МОІ ТІС0ВИІ, 

12 Скатерти парчевиі, 
13 Очи ноі каренъкиі, 

14 Горе мені зъ вамп: 

15 Не хочете ночуватд 
16 Ні нічеш.ки сами... 

17 Хочъ хочете, де хочете— 

18 Треба яривнкати. 

19 Л къ иоіхавъ шій миленький 

20 У поле оратя... 

21 Ой щобъ волн позднхалн, 

22 А плугъ поламапся, 

23 До~бъ мій мидий, чернобривий 
24 До дому щ>ипхавсяи. 

25 Да дурна була дгвчннонька, 

26 Що такъ показала. 

27 Да колибъ воли живі були, 

28 А плугъ поламався, 
29 Тобъ мій мидий, чернобривий 

30 Зъ волами нрнихався, 
(Езъ Рукоч* Сборя. Марковича), 

I В—1 А.., за громами, 2 І>=2 А, 3 Б=3 А,., вражнми... 4 Б^4 А, 

5 Б=5 А, 6 Б=6 А, 

7 Ходи, МИЛЕЙ, ходя, любий! 

8 Б—8 А. Хочъ не рано*,. 9 Б—9 А, Я милого..., 

10 Всю нічку пе спала, 

11 Усю ніченьку до світу. 

12 10 А, 13 Б=11 А... дубовні, 14 Б=12 А. 

15 Бідві моі карі очи, 

16 И чорииі брови* 
(Изъ ру коп. Сбора. Млрвевпча). 

14. 
Р 

Ой берегомъ сливала лебедёнка зъ лебедемъ. 

Десь сл взяла чорнявая воду брати, 

Взяла тиі лебедята загасят 
Десь ся взявъ жвавнй хлопецъ, ще й стрілець, 

Убввъ собі ще й пайкращий лебедець; 

ІІорозсипавъ біло сера лугами, 

Порозлнвавъ кровъ червону річками. 

То не кровъ, але дівоча краса. 

Чему въ дібчііші не розчесана коса? 

Розчешу я косу русу въ-осенп, 

Щобъ до мене жвавий хлопецъ приходивъ, 

Срібла, элота приносивъ* 

Запряжу сірн коні, ще Й волп, 

Цоідемо въ Украшу, де мпляй, 
(Упшцкій уѣздъ). 

с 

Оідііігесі Ьу ѵ^оодіе 
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1 Гей у молю могила 
2 Край пошли долина, 

3 Край долини ставочокъ, 

4 Край ставочка гребелька, 

5 Край гребельки нлиночокъ, 

6 Край млиночка кладочка, 

7 Край кладочка лужечокъ. 

8 Край лужечва калина,— 

15. 

А. 

9 Танъ дівчина ходила, 
10 Цвітъ-калину ламала, 
11 На козава моргала: 
12 — Охъ, козаче-соболю, 

13 Возьми мене зъ собою; 
14 Буду тебе слухала 
15 И коника напою, 

16 Сіна, вівса заложу. 

Б. 

1 Шдъ горою малина 
2 Б~9 А, 3 Б 10 А... малину..., 

4 У нучечки екладала, 

5 Чоринмъ шовномъ въязала, 6 Б—11 А. 
7 „Куда идешъ?“ — У походъ. 8 Б—13 А. 
9 „Коня тобі напою, 

10 Овса, сіна закладу 
11 Спать съ тобою положусь." 

(С. Минысовцн, Засіавск. уѣз.). 

16. 

ІІідъ пашою слободою 
Годить жито эъ лободою. 

Тамъ дівчина жнто а; ала, 
На дорожку поглядала. 

Тамъ козажъ виізджае 

На конику вороному, 
А въ жупані голубому, 

Въ поясині шоввовому, 
А въ кивері золотому. 

(Новицкій). 

Що па морі да на дощечці 
Красна дівчина полощиться; 

Полощнться, одіваеться, 

Въ черевички обуваеться. 

17. 

„То жъ мені панъ-отёць подаривъ, 

Щобъ хороший молодецъ полюбивъ, 
А мати панчішки дала, 

Щобъ хороша, якъ панянва була“. 

(Игъ Рукоп. Сборе. Маркевича). 

Оідііігесі Ьу ѵ^оодіе 
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18. 
Да ластівочка Да якъ яблучко. 

Да купалася; А я молода да не гуляла. 

Да на бережку Да мати гуляти 

Да сушилася, Да не пускала, 
Дівка Парасочка Да й у комірочку 
Да хвалнлася: Да й затеняла, 

*Що й у мене коса Да трема замками 
Да до пояса, Да замнкала/ 

А білее личевъко 
(Ивъ Рукоп, Сборн. Мвркевнчв). 

19* 
На город! бузина така біла, якъ н я, 
Хто нде—не мине, поцідуе мене. 

На город! бузина—доньяло коріння— 

А хто мене поділуе, заробить спасшвя» 

А въ городі бузина, на ій листу кема— 

* Не цілуй, не милуй, коли хнсту нема. 

На пъ город! бузина корінист&я— 

Чортова дівчлна наровнстая. 

ОЙ ВЪ ГОРОДІ ШОВЕОВИЦЯ— 

Чорні брови въ поповича; 

А я своі въ сажу вмажу— 

Поповича перелажу. 
(Д. Коіюшнй, Миргородскаго уѣа.у 

20. ' 

Надъ річкою стояла, стояла, 

Білн рученьки вннвала, вминала. 

—Руки моі білні, білн!, 

А кому жъ ви будете мшні, мили!? 

Якъ будете молодому — дай, Боже, дай, Боже! 

Якъ будете вдоіщеві—бруиь, Боже, брупъ, Боже! 

Вдовець буде вимовлдвъ, вимовлявъ: 

Луччу я першу жінку мавъ, мавъ. 

Діти будутъ плакат плаката, 

Лучче-бъ було свекрухи не знати, 
{Изъ Руіи>«, Сборе, Маркевича). 

Оідііігесі Ьу Слоодіе 
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31* 

‘ОБ за лісомъ за темненькимъ, Чи дякові, чи попові, 
Тамъ дівчина брала лёнъ тоненькій. Чи вражому мужикові, 
Брала, брала до личепька прпкладала. Чи тому казакові, 
— Лично мое румянее, Що шабелька при бокові? 

Муспшъ бути коханее 
(Упгацкій уѣ8.). 

22. 

Виыди, Гридю, на улпцнх 
И та, Коваленку, 

Заграб ыені въ сошло чку 
Стиха, по маленьЕу. 

Соиілочка зъ калішочкя, 

Леонове денце— 

Ой хто жъ мене та не любитъ, 

Рожепъ ему въ еерце. 

Ой выйду я на улидю, 

Стану біля хати: 

„Перестаньте, нарубонъки, 

Зъ дівчатъ глузовати*., 

Якъ я була молода, 

Буля жъ въ мене урода; 

А теперь я на виду 
И въ зеркалі ие найду. 

Не вернуться літа жъ моі молоди, 

Шхто жъ мезіе ее тіпшть въ моІй біді. 
Ой піду я па міето, 

Куплю собі нампсто; 

На шиі повіпгу, # 

Ще й молодцівъ потішу. 

Куплю еобі сафъяоу— 

За сімъ рублівъ достану — 

И пошию чобітки— 

Ой вийду на улицу, 

Стану у куточку: 

„Не займайте мене, хлопці, 
Удовину дочку.а 
Кличе мати вечеряти — 

Галушки простигли. 

„Стрівай, мати, погуляю, 

Женишки настигли. 

Стрівай, мамо, до улиці 
Я вдовжъ подивлюся, 

Поіилуюсь разъ пзъ милимъ, 

Та разъ обіймуся. 
(Иэъ Рукоп. Сбор. Кулиша). 

23. 

Срібнп-злоти підківки. 

Якъ скочу голубця, 

Ще и прннаджу молодця. 

Ерипну фартухъ дорогпй— 

Срібни-злоти береги, 

Гафтована середина, 

Преподобна дівчина! 

А вже жъ мині докучило 
Бровоньками моргати, 

Допоможи ыені, Боже, 
Свого мужа діждати. 

Не вернуться літа моі молоди, 

Піхто жъ мені не поможе въ тий біді. 

(Ушицкій уѣз.). 

Оідііігесі Ьу Слоодіе 
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24. 

Ой кріпъ, та роменъ, та петрушечка.., 

Кучерявий Иванъ, моя душечка. 

Кучерявий Иванъ на капусту оравъ, 

Чорнявую дівчину поганяти нанявъ. 

Ой Иване, Иване, 

Мое серденько въяне; 

А хочъ въяне, не въяне,.* 

Прпйди, серце, Иване, 
(Д. Ішлюшна, Миргороде*. уѣз). 

Козаченъку гарвнй, 

Не ходи до Ганнп, 

Ходи до Марусі 
На білі подусі* 

А въ Марусі-дусі 

25. 

Чотирі додусі, 
А пъята маненька— 

Сама молоденька, 
А шоста перина— 

Сама чорнобрива. 

(Новицкій). 

1 Породила мене мати на біду, 

2 Розспяала-мъ орішенъкн на лёду. 

3 А хто тиі орішеньки збере, 

4 Той мене, мододу, за себе візме. 

5 Обізався пъямнченько на меду: 

6 — Ой зберу орішенъкн зъ лёду. 

' Казала-мъ пъяннченьки не люблю. 

2в. 

А, 

8 А теперъ за пъянндго сама йду, 

9 Принди, серце Миколю, 

10 Поросятко закалю; 

11 Прейди, серце Василю, 

12 Я сорочку ношию. 

13 Чи потто, не пошию, 

14 Нрийдк, серце Василю. 

Б. 

(Ушнцкій уѣз,). 

1 Ой шду я до дірявого шина, 

2 Чи пе побачу кучерявого Василя? 

3 Ой піду я до новенького, 
4 Чи не побачу Василечка молоденькаго? 

5 ОЙ Василю, Василю, 

6 Б--12 А, 7 Б -13 А, 8 Б=14 А. 
(Д. Колюшіщ Миргороде!, уѣз.). 

ОідііігесІ Ьу Соо^Іс 
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27* 

Ой пійду я, молодая, 

Но надъ гіровькаѵи, 

Та распущу чорни кудрі 

По надъ брівонъкамп. 

Нехай моі чорни кудрі 

Буйиий вітеръ ма&, 

Похай мене, молодо], 

Ніхто не займам. 
* 

28. 

А вже тому третій день, 

Якъ коноплі терла; 

Нобачила джигуеа. 

Трохи я не пмерла. 

Уже була вмерла, 

Повезли ховатп; 

Хоть займам, не займае, 

Нехай не гйлуе, 

Нехай мого біленъкого 

Лнченька не псуе. 

Въ мене личко, якъ яблучко, 

Тспоръ якъ калина; 

Якъ вийду я па улицго, 
Мша, люба челядина! 

(Изъ Рукол, Сборд, Ку липа). 

Нобачила титула— 

Стила реготати. 

Не везіть до гробу, 

Везіте до дому, 

Нехай же я зъ джигуномъ 
Трошки погопору. 

(Нотдкій уѣздъ). 

29. 

Ой піду я пъ комору—тамъ лужко зелене. 

Лужко жъ мое ладив, малеване, 

Хто жъ на тобі спатн буде? 

Якъ буде старий спавъ, 

Дай же. Боже, щобъ не вставъ; 

А якъ молодив, хороший на вроду,— 

Щоби ему Богъ здоровая давъ. 
(Ушинкій уѣздъ), 

30. 

А я тебе такъ жадаю, 

Пезъ віконце виглядаю. 
^ (Новицкій). 

31. 

Сама собі дішуюся, У садочку по листочку 
Де мій голосочокъ дівся? У кленівъ листа впився. 

Ой ідъ, мидий, та не бався, 
Бо тн мені сподобавсл; 

Оідііігесі Ьу Соодіе 
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Нехай мене гой почуе, 

На холодц) сиділа, 
Собі хлопцівъ напила: 

.Хлопці, хлопці, до мене, 

Чорнн брівоньки въ мене". 

— Чортъ тебе бери зъ ними! 

.4 ивъ би ти не манила. 

Терепъ, тереяъ та не хміль. 

Првйшовъ мплий, та не мій. 

Душу мою порнвае: 

Казавъ прийду, та й не мае. 

Ой ти, дубокъ кучерявий. 

Листе твое рясне. 

Ой ти, хлопче молоденькій, 

Слова жъ гвоі Красин. 

Слова ап, твоі ирскраснні, 
А пражая думка — 

Поки-мъ тебе не любила, 

Що въ нолі ночуе; 

Нехай мене той завіда, 
Що въ нолі обіда, 

(Изъ Рукоп, Сбора. Куівша). 

за. 

То була бъ моя мила. 

Моя мила, милееепька, 

Голубка сивесенька, 

Уш нічку буркотал^ 

Мені спать не давала. 

(Изъ Рукоп. Сборн, Кулиша). 

33, 

Ой я сплю — мидий сниться, 

Душа жъ моя веселиться, 

Прокппуся — ажъ немае, 

Ажъ серденько замірае, 
(Д. Кодюшпа, Миргородскаго уѣзда), 

34 

Еула-мъ, якъ голубка, 

Була-мъ собі голубкою, 

Полинула въ доле,-, 

А всі птпці пари мають, 

А всі розмовляють; 

А у мене тідько пари, 

Що оченьки карп, 
(УшадкІІі уѣздъ). 

35, 

Оливе щука съ Кременчука, и ливе собі стиха; 

Хто не знае закохавпл, той не знав лиха. 

Плеве щука съ Кремснчѵка. луска на ій сяе; 

Хто не тар закоханнщ той счастя не знае, 

Тече річка невеличка, схочу—перескочу, 

Оддай мене, моя мати, за кого я схочу! 

(Изъ Рукоп. Сборъ Кулиша). 

Оідііігесі Ьу Слоодіе 
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„Ой ти, дівчино зарученая, > 

Чого жъ ти ходишь засмученая?" 
— Якъ я маю веселою бути, 

Кого любила, трудно забути. 

„Ой ти, дівчино, словами блудишь, 

Сама не знаешь, кого ти любишь". 
— Ой знаю, знаю, кого кохаю, 

Зв. 

Тілвки не знаю съ кімъ жити маю. 

Ой знаю, знаю и въ сердці маю, 
Колибъ мій той бувъ, кого кохаю. 

„Перестань, дівчино, слезами литься, 

Ой бо твій милий не завариться". 
— Ой знаю, знаю, на серцю важко, 
Буду любити, хоць буде тяжко. 

(Ушжцкіі уѣздъ). 

87. 

А. 

1 Вчора Василь сіно косить, а няньке громадить. 
2 „Хто жъ тебе, Василеньку, на тое порадивъ?" 

3 — Дорадила мододиця кругленького лиця, 
4 Щоби сіно не счерніло и въ полі травиця. 
5 „Ой Василю, Василечку, мати тя родила, 
6 Та на мою головоньку, щоби-мъ тя любила. 

7 Ой Василю, Василеньку, милая дитино, 
8 Ідешъ полемъ сивимъ конемъ—дивитися любо". 

(Ушнцкіб уѣздъ). 

Б. 

1 Б=7 А... любая..., 2 Б=8 А... конемъ сивимъ... 

3 Ой Василю, Василечку, хороший стане, 
4 Съ кімъ я въ гості піду, якъ тебе не стане? 
5 Ой Василю, Василечку, житній колосочку, 

6 Ш по чимъ я тебе не пізнаю, лишь по голосочку. 

(УшицкіП уѣздъ). 

38. 

Мені съ тріма дорогами 
Зійшовъ місяцъ зъ зіроньками: 

Не що више й не літае, 
Сивий соколъ зъ галоньками. 

Літае соколонько, 
Кралечками блудить— 

Тяжко важно серденьку, 
Якъ хто кого вірне любить. 

(Изъ Рувоп. Сборн. Кулиша). 
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Ой у кого молодапа 
Біле лично, якъ у пана. 

Личевьно біліше, 

Ой вийду я за ворота — 

Не берс охота... 

Десь танъ тому миленькому 
Та паголыіа работа *). 

Ой нагольна, нс нагольна, 
Віпъ въ коршні не гуляв. 
На Тихону Дунаеві 
Сивого края пацуиае. 

Ой піду я лісомъ, лугомъ, 

Тамъ мій МИ.ТИЙ оре плугомъ. 
Оре плугомъ, въ дудку грае, 

О инчнхъ ннлоб думав. 

Ой тамъ, на горі 
Малёвалн малярі; 
Малёвалн, рисовали, 
Чорні брови моі. 
„Ой, мати моя, 
Позичъ мені таляра, 
Викупити чорні брови 

39. 

Бровоньнн чорнішя, — 

Кращс глянуть, ніжъ на пани. 
а 

(НовмкіА). 

40. 

А кінь а рже, води не пъе, 

Во доріженьку чуе — 
Десь ні& милой, чорпобривпіі. 
Та въ степу ночуе. 
Якъ въ степу при дорозі, 
Нездоровъ же его, Боже, 
Якъ зъ инчою на розмові, 
Щобъ наложивъ головою. 

(УпЖцкІВ уѣ-ідъ) 

41. 
* 
А л піду ёжу скажу, 
Най віпъ того не думае, 
Най вінъ того не дужае, 
Ой бо жене жилу мае, 

(Новаций). 

42* 

Въ молодого маляра*. 
— ОЙ, доню мол, 
Було літо, не зіма, 
Було собі заробитн, 
Чорні броіш викунпти 
Въ молодого маляра. 

(Нлвицкій). 

*) Вѣроятно отт. ПОДЬСЖ. корня „ГЩ^Іу*. 

Оідііігесі Ьу ѵ^оодіе 
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43. 

А. 

1 Не ми милого, жаль душу стискае, 
2 То*жъ мое серце о нимъ памъятае. 

3 Нема мого милого, мого друга, 

4 Я ж ыіімъ тужу, превелика туга: 

5 Нема такого а лі дня, а ні ночи, 

6 Щобъ не плакали моі чорни очи. 

7 И слання на нихъ нігди не бувае, 

8 Хоць я іхъ замружу, смутокъ пробуджае. 

9 Може я за нимъ дармо плачу, 

10 Може я ёго нігди не зобачу, 

11 Може талъ мае дівчатокъ громаду, 

12 Моте мепе любить на яку здраду. 

13 Хоць пінъ мене ^драдить, я жъ го не лаю: 

14 Най му туга тая, що я теперъ маю, ^ 

15 Най му той жаль самий и туга тая, 

16 Щобъ лдраднла, котра наймилійша, 

17 Тогді вінъ пізнае, що то есть разлука 
18 II жаль правдивой, на серцю мука. 

(УшицжіА уѣздъ). 

Б. 

I Б - I А... лозостала туга, 

2 А пже не буде надъ него друга. 

3 Б=3 А... нема мого.,* 4 Б-^4 А. Яка жъ велика трапить мене... 5 Б—5 

А**, для того*., *> Б—О А... перестали трапить... 7 Б=7 А. И сонъ... ніколи... 

3 Б~ 8 А. Скоро Іхъ спущу.,. 9 Б=^9 А, 10 Б=10 А... білыне... 

11 Висхну відъ жалю и виплачу очи. 

12 Туги не забуду, якъ въ день, такъ въ ночи. 

13 Б -11 А— мислить о дівчатъ громаді? 

14 Може вінъ о ыепі якоі здради? 

15 А я для него свое життя трачу, 

16 Ледпе жиги можу, якъ ёго не бачу? 

17 Б 13 А. Якъ... більшъ ёго... 18 Б 15 А... смутокъ, що я ёго маю. 

19 Най пінъ любить, а ёго жадна, 

20 Пай то та здрадить, котра му ладна. 
(Ушжцкій уѣвдъ). 

Оідііігесі Ьу Слоодіе 
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44. 

Об шду д до клина, та до дзюравого, 

Сподобаю мельниченька кучерявого. 
,06 мельнику, мельниченьку, 
Заели кені шлениченьку". 
- Не змелю, но спитлюю — 

Прийди, серце, поцілую. 

„Танъ то, накцю, мельникъ, 
Тамъ то, намцю, добрий, 
Тамъ то, мамдю, хороший,— 

Меле жито безъ грошей". 
(Новицкій). 

45. 

Купи мені, моя иати, за трн копи голку, 
За чотирі золотит червоного' шовку, 
А за того рублёвика малёвані пъяльця, 
Щобъ випгити козаченьку червоні рувавця. 
Шовномъ шила, шовкомъ шила, золотомъ рубила, 

А для того миленького, що я полюбила. 
(Ивъ Рукоп. Сборн. Кулиша). 

46. 
Підъ берегомъ тамъ плаваютъ лебедята; 
За лебедемъ десь ся взяла чорнявая воду брати 
Та начала лебедята заганяти: 
„Гиля, гиля, лебедята, до дому!" 

Горе жъ тому лебедёві самому, 
Десь ся взявъ асвавиб хлопецъ, ще б стрілець, 
Що вистреливъ що найкращий лебедець. 

На що жъ то лебедятко стріляти, 
Колн було бъ до дому и такъ загнати? 
Піра по лугахъ рознеслося, 
Червоная кровъ по воді росплилася.' 
Червона кровця — то дівоча краса. 
Ой піду я темнимъ лугомъ; 
Въ темнимъ лузі три стежечки 
Втоптали свою красу. 
Жвавнй хлопецъ приходивъ, 
Срібло-злото приносивъ. 
Я въ него срібла-злота не брала, 

Во я свого миленького чекала. 
Запрягай, хлопче, кари коні и воли 
Та поідемъ въ 4исте поле до вдови. 

Оідііігесі Ьу ѵ^оодіе 
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Нема въ вдови ні брата, ні сестри — 

Біле яичко, ходъ пиши, 
Папірови ручки—залиши. 

(Упгацвій уѣвдъ). 

47. 
Я по тобі, луже, не нахожуся, 
Кого вірне люблю — не наднвлюся! 
Хожу я, хожу по новіиъ двору 
Вижу я, вижу милую свою, 
Що ходить, гуляе въ вишневіыъ саду, 
Співае пісеньку та все до ладу: 

яНе ходи въ день, не сміши людей, 
Приходъ у ночи при ясній свічі, 
Щобъ на насъ люде не говорили, 
Щобъ насъ зъ тобою не роэлучили“. 

— Неволя твоя — розлука моя... 
Хиба насъ розлучить матуся твоя!— 

Насъ не розлучить матуся моя, 
Хиба насъ розлучить сирая земля! 
Насъ не розлучить ні піпъ, ні громада, 

Хиба насъ роглучить сосновая хата. 
Сосновая хата, висока могила, 
Висока могила, червона калина! 

Висока могила на рученькахъ, 

Чорвона валина въ головонькахъ. 
, (Волынск, губ. Н. И. Костомаровъ.) 

Ой у лузі валина по надъ воду ста¬ 
дилась. 

Брала, брала воду молода дівчина, 
За парнёмъ тужила, 
Бо парня любила. 
Темная нічка на престолі стала, 

Якъ на небі ясная вора. 
Зійшовъ місяць, ще й новикъ, 
Кажутъ люди, що вже світъ; 
Кажутъ люди, ще й близьвиі сусіди, 
Стоіть парень край ворітъ, 
Кличе дівча на словітъ: 
„Вийди, вийди, молода дівчино, 

Договору зъ тобою, 

Якъ місяць съ ворою. 

48. 
Темная ничва, невидная, 
Не видно ходити, 
Чашу зъ медомъ носити*. 
— Чекай, парень, годину, 
Нехай своій неньці старій 
Вечероньку зготую, 

Білу постіль постелю, 
Тоді, я, молоденька, 
На всю ніченьву вийду. 

„Добре тобі, дівчино, 

По світлоньці ходити, 
Мені тяжко, на морозі стоючи, 
Чашу зъ медомъ держучи. 

Чаша зъ медомъ до рукъ приліпае, 
Чорниі очи снігъ 8амітае“. 

(Дашвовсв. вол., Лнтнвсв. уѣвдъ). 

49. 
Ой підъ гаёмъ зелененькимъ, 

Тамъ орала дівчиноньва воливомъ чорненькимъ. 
Орала, орала, не вміла гукати, — 

Оідііігесі Ьу ѵ^оодіе 



— 19 — 

Найняла козаченька на скрипочку грати, 
Коваленко грае, бровани моргае... 
Вража его мати знае, на що вінъ думае: 
Чн на моі волн, чи на норови, 
Чи на мое біле личко, 

Чи на моі чорни брови? 

Воли та корови всі позднхають, 

Біле лично, чорни брови по вікъ не зяпняють. 

(Ушяцьій уѣздъ)* 

50* 

Коня возьмутъ — другій бу де, 
Тебе убъють—більшъ не будеѴ 
— Ци ти мене, дівча, любишь, 
Що такъ рано мене будитъ? 

■Щобъ я тебе ие .побила, 
Тобъ я тебе не будила 

(Д. Паіиповаа, Ерестъ-Литовск. уѣздъ), 

51* 
Ой по горі дощъ иде, 
А въ долині туманъ..* 

На моему серденьку 
Туга та печаль. 

А я молоденька залякад&сл, 
Та въ новую світлоньку заховалася. 
Та въ новее нлаттячко убнралася. 
Въ эолотее люстерко шщтлялаея. 
Сама своій красонці дивуваласн. 

— Чи я тебе, красонька, лроешвала, 
Чи я тебе, красонько, та п прогуляла? 
Ні, я тебе, красонько, не нросиіпала, — 

Но я тебе, красонько, гідьтаю дала. 

• (Ерасноподка, Гайсднса. уѣггдъ), 

52, 
Росте зіілячко романець... Що полюбила гультая, 
Кращий парубокъ, якъ вдовецъ. Гультай не робить, тільки пъе, 

Ніхто не виненъ, тілько я, Іірийде до дому, жінку бъе. 
2* 

Якъ пойду на долину, 
Самъ приляжу на годину. 

Ахъ приходить дівчинонька: 
, Встань, козаче, годі спати, — 

Идутъ турки коня брати. 

Коня возьмутъ воронбго, 

Тебе забьютъ молодого. 

Оідііігесі Ьу ѵ^оодіе 
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А а на тее не дбаю, 
Иду до корпши, гуляю. 
Ой въ шинкарки еденъ синъ, 

Сподобався мені, сучий синъ, 

Въ нёго бровоньки, якъ шнурокъ, 
Въ нёго очи, якъ тернокъ, 
Въ нёго яичко, хоць пиши. 
Въ нёго рученьки хоць цілуй. 

(Упшцгіі уѣздъ). 

53. 

Кінь біжить—земля дрнжить, 

Во дороженьку вінъ чуе. . 
Богъ знае, Богъ відае, де мій мидий ночуе. 
То въ зелений дубнні прнпнявъ коня до явіра, 
То въ червоний калині прнпнявъ коня до явіра, 
А самъ пішовъ до дівчини на білн перини. 

(Уяшцый уѣздъ). 

' 

Козакъ, матн, гуляв, бразчать ёго гроши. 
Самъ молодив, вусъ чорнявий, на личку хороший. 

А ще жъ бо вінъ, моя махи, простий, якъ билина, 
Красин губи, білн зуби, зъ біядою чуприна, 
Чобіточки сафъянови, шаравари зъ лампасомъ, 

Иде рачки, свиснувъ въ дудку тимъ часомъ. 
Самъ молодив, жупанъ куций, на ёму вилёти, 

Всі сусіди йдуть въ присюди, додаютъ ёму охоти. 
Заспівавъ собі піесеньку: „А въ наший стороні 
Красин дівки, якъ ластівки, а тутъ, якъ ворони". 

Вивгнувся и подскочивъ, ще й поправивъ ковпачокъ. 
Якъ вінъ въеться, въ пъяти бъеться, ще ударивъ трепачокъ. 

(Ушицы А уѣздъ). 

Оідііігесі Ьу ѵ^оодіе 



ЛЮБОВЬ ПАРНЯ. 

Понеділковавъ сімъ понеділківъ, 

Восьмую неділлёчку. 

Принеси, Боже, кого мені гоже 
На мою постілочку. 

Постеле жъ моя, жінка біленька, 

Ти жъ не миленька: 

55. 

Хочъ мъягко спатв, важко яднхатн. 
Що ні съ кнмъ розмовляти. 

Милого ложа—міхъ да рогожа, 

То мені постіль гожа; 

Хочъ твердо спати, Да легко зднхати, 

Що е съ кпмъ розмовлятп. 
(Изъ Рук. Сбора. Кулиша). 

56. 

Безъ лерестанку, я о тімъ думаю, 

Чи будешь ти моя? Я о тімъ не знаю. 

Идутъ моі літа, літа 
Марне зъ сёго світа! 

Піду въ край пустпй, де и плугъ не оре, 

И буду волати: горе жъ мені, горе! 

Идутъ моі літа, літа 
Марне зъ сёго світа! 

Де слези падаютъ на камень якпй, 

Хочъ би найтвердійигпй—пороблять знаки. 

Идутъ моі літа, літа 
Марне зъ сёго світа! 

Тужу я, тужу, самъ не знаю чого, 

Бо котру я люблю—не знаю для кого. 

Идутъ моі літа, літа 

Марне зъ сёго свііа! 

Тужу жъ я, тужу, що день, що година, 
Бо котру я люблю, тсі тілько нема. 

Идутъ моі літа, літа 
Марне зъ сёго світа! 

(Изъ Рук. Сбора. Кулиша). 
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57. 
Вийди, дівчино, вийди, рибчино, 
У лугъ по телята,— 

Нехай же я подивлюся 
На ті бровенята. 
Вийди, дівчино, у лугъ по корови,— 
Нехай же я подивлюся на ті чорні брови. 

Пливе човенъ, води повенъ, въ човнику весельце, 
Чомъ ти жъ мене такъ не любишь, якъ я тебе, серце? 

(Д. Кохюшна, Миргородскій уѣздъ). 

58. 
Ой у полі хата нова, 

Хата и кімната; 
А въ тій хаті и кіннаті 
Усякоі благодаті: 
Боги въ мене дорогиі, 
Малёвані стіни. 

59. 
Піду я въ лісъ на мішкання 
Нарікати на кохання. 
Не могу я самъ прожнти, 
Зле безъ дружини жити. 

Боже, зъ неба високого 
Глянь на мене молодого, 
Введи мене въ хату тую, ' 
Где дівчину гарну чую. 

60. 
А. 

1 Ой то перепеличка, 
2 Ой мала, невеличка 
3 По полю літае, 
4 Ой камишъ прогортае. 

5 Камишъ прогортае, 

Куди не глянь—все якъ треба, 
Да нема дружини. 
У діброві зелененькій 
Дівчина співае, 
Вона жъ иені, молодому, 
Туту наганяе. 

(Борисполь, Переяславскаго уѣзда). 

Ахъ, ви, люди, ви, сусіди, 
Не тіштеся зъ моій біди, 

Бо якъ буде Божа воля, 
То дівчина буде моя. 

Піду жъ бо я утоплюся, 
Або въ камінь розібъюся, 
Нехай тее люди знають, 

Що зъ кохання умираютъ. 
(Ушицкій уѣздъ,). 

6 Дівчини шукае. 

7 яОй матушко наша, 
8 Де дівчина ваша?" 
9 — Пішла наша дівушка 

10 Пшениченьки жати. 
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11 Козакъ до пшениці— 23 Постілоньку слати. 
12 Не н&йшовъ дівиді. 24 Козакъ у світлыцю— 
13 „Ой матушко наша, 25 Тамъ найшовъ дішщю. 
14 Де дівушка ваша?“ 26 „Дівчино-золото, 
15 — Пошла наша дівушка 27 Не стелись широко, 
16 Черпати водиці. 28 Стелися узенько. 
17 Козакъ до криниці— 29 Пригорнись близенько, 
18 Не набшовъ дівиді. 30 Будемъ говорити, 
19 „Ой матушво наша, 31 Якъ у світі жити. 
20 Де дівушка ваша?" 32 Горе горювати, 
21 — Пішла наша дівушка 
22 Въ новеньку світлшцо (2) 

33 Одно одному правду казатя. 

. (Новицкій'?. 

Б. 

2 Да снзокрила, маленька 1 Да зозульва рябенька, 
3 Б=3 А, Да...., 4 Б~~4 А Да... .. 

5 Сокілонька шукае. 7 Леей ти нрекрасниШ" 
6 „Да соволоньку ясний, 8 — Да дівчино сирою, 

9 Б—28 А, 10 Б—29 А, 11 Б= 30 А, 12 Б=31 А, 13 Е -32 Аннамъ,. 

14 Да будемъ розковляти, 15 Якъ намъ про ж и вити. 

(Велпае Снитинм, Васильаоика. уѣзда), 

61. 
Д» чомъ, соловей, да не щебечешь? Да толока широка, 

-Да голосу немае. За нею иде козаченьво. 
Да потерявъ соловей голосъ Ще й хусточва въ бока. 
Да черезъ яшний колосъ, Да йшла дівка да яриною, 

Да черезъ ранне да уставанне, Да ярина леліе, (?) 

Да черезъ щебетание. За нею иде козаченьво, 

Да безсчастная да волокита, Якъ лебедь біліе. 

Да хурба мене вбнла, Да йшла дівка да дорогою, 

Да сама менша у стену нтидя Чохламп махае, 

Да й та мене била. За нею йде да козаченьво 
Да не такъ била, да не такъ била, Тяжко, важво здихае. 

Яв видъ поклёвала. Да перестань, дівчинош.ко, 

Да ве прная да дружинонька, Чохлами махати, 

Лещ світъ завъязала. * Чи не перестане да козаченьво 
Да й шла дівка да толовою, Тяжко, важво здихати. 

(Наг Рукоп. Сборн. Кулиша). 
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62. 

Ой за Бугомъ за рікою Світить нісяць на полудне, 

Любится я зъ дівчиною. Кохай щире, не облудне. 

Що жъ по тому, що кохаю, Боже, зъ неба високого 
Коли въ пеі пе буваго. Глянь на йене молодого, 
Не можна мені въ неі бувати А вислухай о що прошу: 

И зъ нею розмовляти, Дай мні дівчину хорошу; 

Бо лихиі воріженъки Хорошую ще й вродливу. 
.Покопали доріженъки. Ще до того чорнобриву. 
Воріженъки зъідять лиха, Очи жъ твоі канарочкр, 
А намъ буде Богъ потіха. Брови чорні, якъ шнурочки. 
Світить місяцц а не гріе, Лично жъ твое румянее 
До дівчннн серце мліе. Буде мені воханее. 

(Ушжцкіб уѣздъ). 

63. 

Туманъ, мати, туманочокъ, Сиза, буркотлива, 
Та туманъ налягае, Личномъ якъ калина." 

А зъ підъ того брава туханочка — Сидитъ вона та по-межъ орлами, 
Сизпй голубъ вилітае. Якъ сестра зъ братами, 
Вінъ літас, буркотае, Вмивае свое біле лично 
Голубки шукае. Раннёю росою, 
Якъ підбився спзий голубочокъ Протирав свое біле лично 
У гору високо, РуТою косою". 
Та зострівся снзнй голубочокъ Рости, коса, до пояса, 
Зъ буй ними вітраии. Якъ у саду вишня, 
— дОй би3 вітри, вітря буйнесеньки, А якъ вишня, якъ черешня 
Чи далеко бували, Ягідкани рясна. 
Чи бачплн сивую голубку?** А ягідкани рясна, 
— Казать не ба чили—не таемъ А молоденьва та дівчинонька 
Яка попа? „Сиза, А на личеньку красна. 

(Новнцпй). 

64. 

ОЙ ли бонъ моя дівчинонька Ой либонь моя дівчинонька, 

Та й у лісі заблудилася? Та й у полі загубнлася? 

Якъ би вона заблудилася, Ой коли бъ вона у полі заблудила, 

То бъ лісъ розвпвся. То бъ трава зазеленіла. 
(Изъ Рукоп. Сборн. Купила). 

Оідііігесі Ьу ѵ^оодіе 
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вб. *). 
Шгаовъ я разъ на улнцю, Личхо твое, новъ калина. 

Да й тепера каюсь: Чонъ же не влюбиться? 

Глюбнвся у дівчину, Руки білі, стань тоненький, 
Що й :* сиу жахаюсь. Голосъ соловъіний: 
Серпе бьется, замірае, Чонъ такоі не любити, 

Коіь не радъ, а плачу, Боже ній единий! 
Яга своеі киленьвоі Якъ погляне, заскіеться,— 
Хоть день не побачу. Души замірае.... 

Молодшц и дівчата Правду сказать, и въ столиці 
Стали говорити, Кращоі немае. 

Що такъ часто на вулицю Брови чорні, ОЧИ кярі, 
Почавъ я ходити. Личко — якъ калина. — 

Уся челядь догадалась, Да пс зпаго чин будс. 

Чого я зітхаю; То лиха година! 

И тепера усі знаютъ, Якъ би давъ Богъ, щобъ я аъ нею 
Котру я кохаю. ЧПлюбомъ обручимся: 

Брови чорні, очи чорні— Підъ шкло въ рамки бъ іі вправивъ, 

Любо подивиться! Сівъ бп да й дпвпвея. 
(Но В ИД КІЙ), 

66. 
Ізднть козакъ, іздить, блудить, Скажи мені де іпляхъ-доріженька?и 
Підъ козакоиъ воронъ коникъ нудить. — козате, дтрний, нерозумний, 
Приблудився ажъ до гаю, Що тттаешъ оцеі зозулі, 
Ажъ до тихого Дунаю. Питай еобі соловейка: 
Ой ставъ козакъ коня паповати, Соловейко устав раненько. 
Стаха надъ нимъ зозуля кувати. Соловейко рано встав — 
„Ой зозуля, ноя ненько, Вінъ усякі доріженьки знав: 
Не куй такъ, сердце, жалібненько; И близькиі. й да-іекиі, 
Закуй кеш веселенько, И уяъкиіч й широки!. 

(С. Веіиііл’Гнитинки, Василь во века го уѣзда). 

67. 

Одна гора високая, А другая б-тизька. 
А другая низька— Ой у тоі далекоі 
Одна хила далекая, Воли та коровп, 

*) Пѣсня эта поется преимущественно мѣщанами 
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Брови на шнурочку. 

Ой я тую далекую 
Мітлами помечу, 

А до сеі близенькоі 
Соколомъ полечу. 
Ой я тую далекую • 
Хлопцамъ подарую, 

А до сеі блнзенькоі 
Та й самъ помандрую. 

(Новицкій). 

68. 

А. 

1 Ой есть въ мене вишневий садъ—трава по коліна. 

2 Да чого жъ нами, пане брате, дівчина згордила? 
3 Ой візьму я гостру косу, та й траву підотну, 
4 А мододу дівчинт зъ людьми перепрошу. 

б „Просить, батько, просить, мати, Просить вся родина*; 

6 — Пехай тебе перепросить лихая година. 
7 „Ой часъ мені. моя мати, оженитися, 
8 Прийде пічка осенняя ні зъ німъ забавлятися“. 

9 — Ой маешъ ти, енночку, коня вороного, 
10 Заведи до стаенкі, побався до него. 

П „Бодай тобі, моя мати, такъ легко конати, 
12 Охъ якъ мееі съ коникомъ забавляти*. 

13 — Ожсішся, мШ синочку, та на твоій волі, 
14 Та не бери й а вдовоньки склопотаноі. 
15 Бо вдовонька—пе дівчина, не дівочиться, 
16 Стелить білу постіль та заплачетьел: 

17 „Постіль ледве біленькая, 
18 Съ кімъ я буду спати молоденькая*? 

* (Ушвцкій уѣадъ). 

Б. 

1 На поповій сіножаті добре сіно жати, 
2 А въ дяковій кршшченьці коня напувати. 

3 Ой кінь ирже, води не пъе, бо дорогу чуе... 
4 Десь мій синокъ молоденькій въ-дома не ночуе. 

А у сеі близенькоі 
Да чорниі бровп. 

Ой у тоі далекоі 
Боли поздпхають, 

А у сеі близенькоі 
Бровп ле злппяють. 

Ой у тоі далекоі 
Рушникъ на кілочку, 

А у сеі блпзенькоі 

Оідііігесі Ьу Соо^Іс 
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5 Б=7 А. Ой якъ... въ-дома. ночувати. 6 В—8 А... розиоиляти, 7 Б— 

9 А, Купи собі, мій..., 8 Б=10 А... розмояляй... 9 Б=11 А, 10 Б=12 А... 
КОЛ ДОИТ СЪ ГѵОПСНЪ рознопляти. 

(Ушшдай уѣздъ). 

в. 
1 Береза сухая вершокъ нсхнлився* 
2 Такъ сннъ своій пеньці въ ніженьки вкловішся: 
3 „Нене жъ моя, йене, ожени жъ ги мене, * 

4 Бо я молоденький літа сиоі трачу, 

5 Та насіявъ ждта, пі съ кімъ его жати 
6 А*„ темна.** 7 В —9 А. ШбмаВ собі, сину„м 8 В—10 А.*, говори*,. 

9 „Не ішодоба, мати, съ конемъ розмовляти, 

10 Ой часъ и година дівчнни шукати* 
11 Ой коню жъ мій, коню, чого ти сиутненьвлй? 

12 — Того жъ я смутнепький, 
13 Що тн молоденький. 
14 Що тн рано встаешь, мене погацяешъ. 

15 По дорозі корчив, пігдс не милаешъ. 
16 Я сирую зѳмлрі по коліна пибъю, 

17 Поки тебе, молодого, изъ ниточка визву* 
(Д, Кодошпа, Миргородскаго уѣзда). 

Г. 

1 „Ой ти, стара веке, 

2 Чомъ не женишъ мене?и 
3 — Ой якъ тебе, синку, та маленькимъ женити, 

4 Хиба тобі, сянку, ні съ кпмъ говорити'г' 

5 Г=9 А, Куплю тобіт сотку, коня.,*, 6 Г 10 А, Иди.*. 7 Г=П В.,* 
йороненъкШ, 8 Г=11 В, Ой чого жъ ти стоіілъ такай...? 

9 „Ми я тобі тяжкий, чи я той важдвй, 

10 Чи мое сі дельце, чн ясная збруя11, 
11 — Ой пане мій, ти мені не тяжкий, не важкий. 
12 Ні твое сідельце, ні ясн^я збруя,— 
13 Ино чую нідъ собою далеку дорогу* 

(Тшдикій уѣздъ) 

69. 

А. 

1 Ой делений дубе, чого нахядивея? 
2 Молодей козаче, чого зажурився? 

Ьідііігесі Ьу Слоодіе 



3 Чи води пристали, та зъ дороги збився? 

4 — Воли не пристали, зъ дороги не збився, 
5 Того зажурився, — безъ долі вродився. 

6 Якъ пішовъ я въ поле шукать своеі долі — 
7 Не найшовъ я долі, набшовъ сине коре. 
8 А на ціиъ на жорі пливуть риболови. 

9 — „Хлоіщі-риболовці, удалі молодці, 
10 Ви закиньте сітку черезъ сине норе, 
11 Та витягніть долю мені молодому 
12 Не витягли долі, та витягли рибу. 
13 Риба щука грае, на дно поринае, 
14 На дно поринае, собі пару мае. 
15 Мені молодому пароньки не мае. 
16 Тільки жъ мені пари, що отаці карі, 
17 Тілько жъ мені да любови, що чорниі брови. 
18 Бровами хвалюся, та й не оженюся, — 
19 Шду до річеньки, зъ жалю утоплюся. 
20 — „Не топись, козаче, не топися, орле, — 
21 Хто жъ мене, дівчину, сей вечіръ прйгорне?в 
22 — Пригортайсь, дівчино, другому такому... 
23 „Якъ мені, козаче, правда не сказати — 

24 Пригорнеться до серденька та й стане питати: 
25 Скажи, скажи, дівчинонько, що було въ розмові? 
26 Вінъ у мене такий бувъ, що не до розмові — 

27 Якъ лрийде, такъ и засне и не поговоре". 
\ 

Б. 

1 Ой зійду Я, МОЛОДЕЙ, на гору крутую, 
2 Та гляну я, подивлюся на річку биструю. 

3 Річка бистра, вода чиста, щука въ морі грае. 

4 Б=14 А. Щука риба въ морі грае..., 5 Б—15 А. А я живу молодень¬ 

кій... не маю; 6 Б=16 А... оченьки... 7 Б=17 А, 8 Б=18 А. Чорні брови 
маю... 9 Б=19 А. Хіба... 10 Б=20 А... сизокрилий...,—11 Б=21 А... моло¬ 

дую безъ тебе...? 12 Б—22 А. 

13. Та ие кажи теі правди, що мені самому. 

14 Б=22 А, 

15 Вечіръ стою, світомъ нужу, тебе не видати, 

16 Б=24 А А вінъ прийде та пригорне... 

17 Доведеться ледачому всю правду сказати. 

Оідііігесі Ьу ѵ^оодіе 
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В. 

5, моіми діткакп— 

эю, діти зъ грабельками, 
, діти загрібати, 
обідать иосити. 
;іла отдихати, 
ъ зеленямъ дубомъ. 
иа яръ..., 8 В-2 А... козаченько безъ доді 

ш поіпукаю. 
риболовцівъ. 11 В=9 А. Об пи,... преудалиі 
ку. 
а вловили щуку. 

15 В=5 Б, 16 В=16 А, 17 В=17 А. 
горілкн напъюся. 

і, усииъ меду-внна, 
эия вороного", 
заставопькл браги, 

е роспитати — 
іонатий". 
діточокъ двое, 

(НовнцгіВ). 

Г. 

4 А, 4 Г=5 А, 
гори до бистроі річкп, 

і та все рибалочки, 
—парпі молодо, 

ірезъ бпстрі річки. 

арню„, 10 Г—13 В.«, рибу. 11 Г—13 А, 

% та й дари не маю 

застя, що діпчнна Настя. 
(Воввщій/ 

А- 
—3 А? 4 Д=і А, 5 Д—б А. Козакъ ноло- 

потукаю долъ 

Оідііігесі Ьу Слоодіе 
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7 Д=10 В. 8 Д—11 В..., добриі молодці, 9 Д=12 В... тоню... бистру.., 
10 Д=11 А... парню... 11 Д=13 В, піймали... піймали... 12 Д=13 А, 13 

Д=14 А, 14 Д==13 Г... парень, гуляю... 15 Д ~6 Б. 16 Д=18 А. 17 Д=~ 

8 Б, 18 Д—9 Б. 19 Д=20 А... бо душу загубишь. 
20 Ходімъ повінчаймось, волн вірно любишь. 
21 Поіхали війчатися—нема попа дома: 
22 Чл мое несчасте, чи твоя недоля. 

(Новицкій). 

Е. 

1 Е=7 В, 2 Е=2 А? 3 Е=3 А? 4 Е=4 А, 5 Е=5 А... що... 

6 Шду я за гори да въ чистее поле, 

7 Да въ чистее поле доленьки шукати. 

8 Е=7 А... я хлопцівъ; 9 Е—9 А... да закіньте сітку, 10 Е=12 В... 
бистру..., 11 Е=11 А. 

12 Закинули сітву, не піймали долю. 

13 Е=11 Д, 14 Е=13 А, 15 Е—14 А, 16 Е=15 А, 17 Е=6 Б, 18 Е= 

17 А... враси... 
19 Тильви жъ мені муки, що білиі руки. 

(Новицкій). 

Ж. 

I Ж=7 В... дубокъ... плітъ..., 2 Ж=2 А? 3 Ж=3 А? 4 Ж=4 А, 5 Ж-- 

8 В... возаче... 
6 Ой піду въ лужокъ доленьки шукати. 

7'Ж=10 В, 8 Ж-11 Д... ви, рідниі братці, 
9 Ж=12 В... та піймайте плитку. 10 Ж—11 Д, Закинули сітку... 

11 Ж—14 В... да й та..., 
12 Ж-—16 В... безталанний...; 13 Ж -16 А. 

(Ивъ Рукоп. Сборн. Куіиша). 

3. 

1 3=7 В. Ой дубъ на березу верхомъ... 2 3—2 А? 3 3- 3 А? 4 3=4 А. 

5 3=5 А, 6 3=6 Ж... гаемъ... 7 3^_7 А. 

8 Ой тамъ рибалочви рибоньву ловили: 

9 3=7 Г, Ой, ви..., 10 3=10 А. Роскидайте тоні..., 11 3=11 А, 

12 3=12 А... щуку. 13 3=13 А, 14 3=14 А... да пари шукае. 15 3=15 

А, козакъ чорнобривий... 
(Новицкій). 

ОідШіесІ Ьу ѵ^оооіе 
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И. 

1 И=1 Ж, 2 И=2 А? 3 И=3 А? 4 И=4 А, 5 И=5 Ж, 6 

7 И=7 Ж, 8 И=8 Ж... ви гарнні хлопці, 9 И—9 Ж. 10 И 
И И=15 В, 12 И=16 В, 13 И=16 А. 

. (Изъ Рукой. Сбора. Кулиша). 

70. 

„Темна нічка не величка, и чогось не спиться, 
Чогось моя головонька та й морочиться. 
Треба мені, моя матн, оженитпся, 
Перестане головонька морочитися“. 
— Оженися, иій синочку, дитпно моя, 

Не- сватай вдовоньки, — не даЬть Богъ життя; 
Бо вдовонька — не дівонька, не дівочий красъ, 
Якъ згадае за першого мужа, — заплаче не разъ: 
„Охъ, мужу мій перший, та добрий, 
Ти жъ въ иене перший бувъ: 

Ти жъ мене не збивъ, не злаявъ* до гани не давъ... 
Ой пішлю я вдовоньку по крутий горі, 
Що бъ збирала трояке зілля на чари меш“. 
— Збирай, збирай, вдовонько, збирай же заразъ, 
Що бъ я тобі не заважавъ, щобъ я вмеръ заразъ. 

(УшицкіА уѣздъ). 

71. 

На синімъ морі стоіть каминъ мармуровий; 
На нимъ сидитъ хлопецъ' чорнобровий 
Сидитъ собі та й въ сопілочку грае, — 
Гірко ёму на серденьку, що дружини не мае. 

А що мені по худобі, а вже буде, чи не буде, 
Съ хорошо» дружиною легче буде. 
А що жъ мені по худобі, що все подвіръя заляже — 
Негідная дружиночка молодому світъ завъяже. 

(УшицкіА уѣздъ). 

72. 

Продавъ батько сиві воли, 
А мати телиц» — 

Виправляють своего сина 

Дай на косовиц»: 
„Иди, иди, муий синочк 
На ту косовиц»! 

И=6Ж, 
=10 Ж. 

Оідііігесі Ьу ѵ^.оооіе 



— 32 — 

Розчесали чорни кудрі Яка то досада, 
Ажъ на потилицю. Тобъ ти мене оженила, 
Ажъ думала, муий синочку, Щобъ була норада. 
Що будешь косити, „Оженися, муий синочку, 
Ажъ ти приклавъ косу до покосу, Возьми собі любку, 
Да й ставъ голосити. “ Цілуй еі, милуй еі, 
—Ой коли бъ ти, кати, знала, 

73. 

Якъ голубъ голубку". 
(Х&бное, Радомысіьск&го уѣзда). 

Ой по горахъ, по долинахъ, Вивличъ мені дівку съ хатн, 
Та й по чужихъ украінахъ, Щось маю я спитати: 
Охъ такъ козакъ пъе-гуляе, Чи мені женитися, 
Въ свистілочку вигравае — Чи мені журитися? 
Вінъ сакъ себе розважае, Чи мені поізджати, 
Товарища визивае: Чи мені тебе ждати? 
— Товарищу, рідний брате, 

(Новицеій). 
• 

74. 

*Гнеться, гнеться валинонька, - - Ой немае тамъ нігде добра, 
Десь тамъ моя дівчинонка! Де дівчина любить по два. 
Панна гнеться, погинае — Ой немае и не буде, 
Десь тамъ мене помирав! 

і 

76. 

Поки по двохъ любить буде! 
(Ивъ Рукой. Сборн. Маркевича). 

Ой въ полю верба, Въ ніжви холодно. 
Тамъ холодна вода; „А скину я опанчу, 
Й а дівчина жвава Та ніжки загорну. 
Боса воду брала. Ой, дівчино моя, 
Й а дівчина відъ води, Та сідай на коня, 

А козакъ до води. Та поідемъ на ввраіну 
„Зажди, сердце дівчино, До нового двора. 
Та напій ми коня". А коло нового двора, 
— Не великій ти панъ, А ні плота, ні кола, — 
Напій собі коня самъ, Тілько при долині 
Во зімна роса, Два ворчи валини— 
Я дівчина боса — Та й то не моі". 

(Улицкій уіздк). 

Оідііііесі Ьу СлОI(2 
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76. 

Ой кош ной, коню воронен ькі&, 
Та порадь мене, л къ рідная матн. 

Де ми будемъ ту нічку начувати? 
Ой ЧП ВЪ ЧИСТІМЪ ПОЛ!, при битий дорозі? 

— Ой пе въ чистімъ поліг не нрп ботий дорозі, 
Ино въ ді в чин н любоі, на бил ой перині. 

(УпщцвіВ уѣздъ). 

77, 

Ой у лісі, лісі, въ лісі на дубочку 
Ой схпливъ^ схиливъ голубъ годоіючку, 
Та зъ горн въ долину сходивъ головочку. 
Та к.упе кати елна зъ коршми до домочку: 
„Ой пди, сину, зъ коршми до домочку, 

Ой беруть жиди, беруть арендари твою худобочкуЛ 
— Ой що жъ мені, мати, зъ тоі худобочки, 
ОЙ позволь, матн, ходъ повндати вдовину дочку. 
Во ВДОВИНЕ дочки та усі три рівни, 

05 ходятъ вони но риночку, якъ ті королівнн. ■ 
Ходятъ по риночку, хустоньками мають, 
Ой не ідному молодому серцю жалю завдають* 
Ой една Марина, друга Катерина, 

Ой за третю самъ не ножу знати, бо лебонь моя мила. 
Ой гаю жъ мій, гаю, г устий — не прогляну 
Ой я пустила зъ рукъ свого сила, теперь пе стймаго. 

(Гмгиаьій уѣз.к 

78. 

Лкъ би нені зъ ранку 
Горілочкп шклянку, 

Й тютюнъ да люльку, 
Дівчігну Ганулъку! 

Горілочку бъ пивъ, нивъ, 
И люлечку бъ я куривъ, 

И дівчнну Ганулъку 
До серденька бъ все туливъ. 

(0зъ Рук. Сборя. Г у.? ишь). 

70, 
1 Що у саду да подъ пулькою 
2 Сндівъ голубъ п зъ голубкою. 
3 Цілуються, нилуються, 

4 Сами собі та дивуються, 

5 Що у голуба та сизая гг лова, 
6 К въ голубки позолочувгдт, 

3 
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7 Чорнимъ шовномъ перестрочувана. 

8 А у Ивана та на думці було: 
9 Колибъ моя да Одаря тана, 

10 Тобъ я іі цілувавъ, милувавъ 
11 И до печи куховарочку наннявъ, 

12 А до ступи да товчильницю. 

13 А самъ би я по водицю ходивъ, 
14 А Одарю та за ручку водивъ. 
15 „Ти, Одарю, ти, голубко моя, 
16 Що тв мені та за зілля далаѴ" 
17 — Дала тобі драголюбчику, 
18 Ти, Иванку, мій голубчику. 

(Изъ Рук. Сбора. Кулиша.). 

Б. 

1 Еоли бъ мені чарка да пляшка, 
2 Коли бъ мені жінка Милашка, 

3 Б=10 А, 4 6-11 А, 5 Б=14 А, 6 Б=15 А. Свою Миласю... 
(Новицкій). 

80. 

На розсвіті добре спання, 
Хто не знае закохання, 
А я, бідний, терплю муки, 
Мало зъ жалю не роспукну. 

Зле ти, мати, учинила, 

Що зъ любою разлучила. 

Лучче було утоппти, 
Ніжъ зъ любою разлучити. 
Ти, дівчино съ Ііодоля, 
Въ твоіхъ рукахъ моя доля! 
Ти, дівчино моя люба, 
Твоя краса — моя згуба. 

Брови чорни, очи спві, 

А я хлопець н<?счастливий. 
Чи я въ лісі родився? 
Чи я въ полі хрестився? 
Ой чи въ лісі, чи въ полі, 
Не давъ мені Господь долі! 

Чи такиі куми прийшли — 

Щастя, доли не принесли; 
Чи такая баба брала — 
Щастя, долі не вгадала. 
Піду я утоплюся, 

Або въ камінь розібъюся, 
Най всякій тее знае, 

Що зъ кохання умираю. 
(Уапдвій уѣз.). 

81- 

Ой звисли чорниі хмароньки, звисли— 
Не зійде мені ідна дівчина зъ мислі. 
Ой якъ я зачавъ ту дівчпну любити, 

То стративъ же я два талярики бнтпхъ, 
Аще до того коня вороного. 
А въ мого коня та кудрява грива, 
Моя дівчина хороша, чорнобрива. 

Коневу гриву грибшцемъ розчесатв, 
А еі красу на папері описати. 
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Ой писавъ же я два дні и дві ночи, 

Закіль я описавъ диченько и чорш очи. 

Ой якъ я втрачу коника вороного, 

Ой то ти втратншъ віпочка рутяного* 

(Ушнцжій уѣэ.). 

82. 

Якъ би въ лісі сидівъ, 

То би-мъ гріха не иавъ, 

Щоби л молодицъ 

Нігдн не здибавъ, 

Сндю та ё думаю. 

На серцю туту маю. 

Туга серцю мому, 

Сидячи самому. 

Прилегаютъ дві орлицъ 
Рають ёму дві дівщі; 
Ідиа косоока, 

Друга сизоока. 

Ой я васъ, орлиці, за ті віети 
Скажу соколов! жовцемъ васъ поіети. 

Пішлю жъ бо я ластівочку 
На чужую стороночку. 

Пехай продітаіоть, 

Дружили шукаютъ; 

Дружный такоі. 
До сподоби моШ: 

Щоби роду тихенького, 

83. 

Заболіла въ иене головонька, 

А либояь же я й умру; 

Шдіте та й ириведіте* 

Кого я люблю; 

Положить близько біля боку. 

То ноже я ё оживу, 

Викопаю криішчеаьку 

Щоби личка бгленького, 
Щоби чорші брови, 

Сама до рознена. 

— Мп всю Польщу обліталп, 

Дружпип не здибади 
Дружный такоі 
До сподоби тпоій. 

Самъ я коля осідлаю, 

Поіду край Дунаю, 

Буду проізжати, 

Дружили шукатн; 

Дружили гакоі 
До сподобн своій. 
Пршзжаю край Дунаю, 

На день-добрий мидій даю. 

Милая питав, 

БІлу ручку дае. 

Слава жъ тобі, Снятий Цару, 

Слава жъ тобі, слава, 

Що ся мені дружина 
По мнелі достала. 

(Ушвцігй уѣаЛ 

У зеленому саду, 

Чи не лрийде мо>? позлюбезна 
Рано по воду. 
Уже съ та! кршінченькп 
Орли воду пъють... 

Уже тиеі роздушеньки 
Й не буде но воду. 

* (БопадіІй )* 
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08 чия то капустиця? Я іі вирубаю. 
08 тая то дівтанонька, що я іі кохаю? 
Иио еі разъ забачавъ—стала мені мила, 

Милійшад иідъ матінки, що мене вродила. 

На качані напусти, тамъ коника попасу. 

Ой піду я до дівчини кучерики потрясу; 
08 бо моі кучерики, якъ бобови струки, 

А въ лтобоі дівчвноньки білесеныси руки. 
(Новнцвік). 

85. 
Ой не спптьсл, не ловиться 
И сонъ мене не бере; 

Шіповъ би Я ДО ДІІІЧИНН — 

Самъ не знаю, де жиле. 

Попросивъ бн товарища, 

Нехай мене проведе, 

86. 

Такъ товарищъ кращий мене, 
Вінъ дівчину одібъв. 
Зійди, міеядь, зійди, ясний, 
Зібди, ясная зоря, 
Тай освіти доріженьку 
Ажъ до милоі двора. 

(Д. Вадвшва, Миргородскаго уѣа.). 

Куронъки піють— я зъ дівчияою стою, 

На день займае— на добра-нічъ даю: 

На добра-нічъ, дівчино, на добра-нічъ! 
Забравъ коники, самъ поіхавъ ианічъ. 
Люблю дівчнну, та й трудно іі забути, ' 

Прийду до дому, самъ себе не... 
Ватенъко сварить, а мати лучче: 

— Не ходи, силу, на залёти більше. 
(Нопцвіі). 

87. *) 

А. 

1 Піитовъ я разъ на улицю, та и теперь каюсь, 
2 Глюбився я въ дівчину—залу, та й жахаюсь. 
3 И дівчата, молодиці стали говорити, 
4 Чото часто на вулицю я почавъ ходити. 

5 Не итаіться те кохання, якъ у мішку шило, 

*і См. ирчмѣч. къ № (55. 
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6 Заразъ збоку всі побачать, що де яка мила, 

7 И багата, и хороша, якъ красна калина, 

8 Та ив знаю, чнд б уде—то лиха година, 

9 Руки білы, станъ тоненькій, голосъ соловъіний, 

10 Чомъ такоі не любит и, Боже мій еданйй! 

ИИ богата, іт хороша, хто логляне—ахне! 

12 Шшовъ бп я сватати, та гарбузомъ шіхне. 
(УишцюЪ уѣз,). 

Б. 

1 Б^І А. Ходивъ парень..., а сегодня..., 2 Б-2 А.., у Марусю, ажъ во 
сні,.* 

3 Така люба, така мяла, липко якъ калина, 

4 Якъ пійде шдъ скрипочку, то й не надивлюся... 

5 Нема кращоі дівчдни, якъ моя Маруся, 

6 Якъ пійде шдъ скрипочку, то й не надивлюся! 

7 Якъ пійде підъ скрипочку, ще й платочкомъ махне, 
8 Такн жъ моя Маруся ажъ рожею пахне. 

9 Треба жъ, мати, треба жъ, матн, 

10 Людей напптатя, 

И Щобъ таки намъ Марусеньку 
12 Цшю осінь взяти. 

13 Злетівъ иівень на порота, 

14 Сказавъ кукуріку, ■* 

15 Теперь же я, моя матв, 
16 Пе женюсь до віку. 

(Новицкій 

в. 
1 В—1 А, 2 В^“2 А... ажъ зо сну... 3 В—6 А; 

4 А тепера усі знаютъ, що длл иене мало. 

5 В—9 А, 6 В—11 А. Чоиъ...! 7 В—11 А. Що хороша, такъ якъ рожа..* 

не гляне... 8 В=Л2 А. 
(Борисподь, ПерсяслаЕСе. уѣздъ). 

88. 

А. 

1 Гей любивъ же дві дівчинп, дві Катершіи; 

2 бдна сидитъ на горбочку, друга па долнві. 

3 Гей въ тоі далевоі воли та короли, 
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4 А у деі близенькоі литъ чорниі брови. 

5 А я тую далекую людямъ подарую, 

€ А до сеі близенькоі самъ помандрую. 
(УшидкіВ уѣздъ). 

Б. 

1 Усе гори камъяниі, туилько одна вишня. 
2 Нема мого миленького, для кого я вийшла. 
3 Одна гора високая, а другая нуизьва, 
4 Одна мила далекая, а другая блупзька. 

5 В—3 А а... С Б^=4 А... туилько... 7 Б—5 А, 8 Б—6 А. 
(Борнсподь, Переяславсд. уѣздъ). 

В. 

1 Ой не ходи коло води, бо зъ берега втонешъ — 
2 Ой не люби багатоі, убогую візьмешъ. 
3 Багатая губатая, а ще въ тому пишна. 
4 А вбогая хорошая, якъ у саду вишня. 

5 В - 5 А... багатую... С В^=6 А. До вбогоі, хорошоі я й... 

7 Бо я тую багатаю різцемъ переріжу, 

8 До вбогоі, хорошоі хоть рачки полізу. 
9 А я тую багатую терномъ перетичу. 

10 А вбогую хорошую до себе прикличу. 
“• (Изъ Рукоп. Сборн. Кулиша-. 

89. 

Де ти, мидий, нребуваешъ, 

Що ти въ йене не буваешъ"? 

— Нребуваю въ-край Дунаю, 
Тимъ я въ тебе не буваю. 
Колябъ човенъ та весельце, 

То би-мъ прпнливъ, мое серце,— 

90. 

А хто хочс Гапдзю знати, 

□рошу мене нолптати; 

То тобі скажу правду щиру, — 
Тілько, прошу, дай ми тару. 

Не снідавъ би, не обідавъ... 
Въ чинъ ти, мила, купалася, 
Що такая прпдаласл? 
Чи въ любпстку, чи въ шавліі? 

Якъ не бачу — серце мліе. 

(Ушицжій уѣздъ). 

Така красна — коби рожа, 
Якъ тополя, така гожа, 
А въ румълнцю така сила, 
Шо всі цвіти погасила. 
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Зуби — коби перли чисти, 

Очи мили и вочкисти, 

А все тіло, якъ снігъ, біле, — 
Ажъ глянути на ню мило. 
Най ся багачъ не хвалить, 

Що мя Гандзі позбавить. 
То не видре іі жадна сила, — 
Така Гандзя мені мила! 

Соще низенько, вечіръ близенько, 
Мдн до мене, мое серденько! 
Об вийди, вийди, якъ виходила, 

, Проховъ словечко, якъ говорила. 
01 вийди, вийди, не бійсь морозу, 

Тонкая, високая тополя.— 
Чорнявая дівчина — то моя. 

Світн, місяде, ще й ясная зора, 
Тою улицею, де живе вдова, 
бетъ у тоі вдови дочеръ молода; 

[ Ходить по подвіръі, чеше волоса. 
Сестриці, подружки сподіваються. 
- Сестриці, подружки, сестриці моі 

Хоць-бн мп всі скарби давъ. 

То би-мъ Г&идзю не віддавъ. 

Не дамъ Гандзі за весь світъ, 
Другоі Гандзі въ світі нітъ. 
Чи въ погоду, чи въ слоту 
Веселий еду па роботу. 
Жадна біда не докучить, 

Якъ ся Гандзя зо мной злучшъ. 
іУшпдеііі уѣздъ). 

91. 

Я твоі ніженьки въ тапочку вложу. 
Ой вийди, вийди, не чий ти жалю, (?) 
Вийди до мене, дорогпй кршпталю. 

Ой у садочку хороші впшні... 
Вийди до мене, ти меш подъ мислі. 

(Изъ Рук. Сбора. Кулиша). 

92. 
Тонкую, виеокую зрубаю. 
Чорнявую діичипу кохаю. 

(Новицкій). 

93. ' 
На спнёму морі илипуть кораблі; 
На тихъ корабляхъ парні молоді, 
На тихъ парняхъ щляпи золоті: 
На ідному парню — позолочувана, 

На другому парню - ігобілялася, — 
, Вдовиная дочка зажурилася. 

(Перейма, БалтскШ уѣздъ). 

94. 
Ой у по.іі кирниця — чуть вода блищиться. 

Говорятъ люди, козакъ ледащиця; 
Козакъ ледащиця, не хоче робитв, 
Иде до коршмоньки медъ горілку пита. 

Іденъ чужоземець бере медъ, горілку. 
Другій чужоземець шдмовляе дівку: 
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— Иди, дівча, зъ нами, бурлаками, 
Лучче тобі буде, якъ въ рідноі мами. 
Въ мамп ходилась въ стариб запащині, 
Въ пасъ будетъ ходите въ чорний кожушині. 

(Ушндый уѣздъ). 
/ 

95. 
Наступав да чарка хмара 
На білую хмару — 

Ой ходіАо, товарищу, 
На той край помалу. 

— Чого жъ нені, да товарищу, 

На той край ходити, 

Перестала дівчивонька 

Вірневько любити. 

Да шрно любивъ (2), 

Да часто ходивъ. 

Да я вірво женпхався; 

Вона жъ йене осудила, 

Я й не сподивався. 
— Не я жъ его осудила, 
Судятъ же насъ люде, 
Що зъ нашого закохання 
Нічого не буде. 
— Да нехай лаютъ, нехай лаютъ. 

Не на лихо учатъ, 
Да кого я вірно люблю, 
Повікъ не розлучать. - 

(Борисов», Переясіавск. уѣздъ). 

96. 
Л жъ думала, що сонечко сходитъ, 

Ажъ то милпй но риночку ходить, 
За поводи кониченька водитъ, 

А въ рученькахъ соколонька носить. 

„Соколоньку, скажи иені правду, 

Найди нені дівчиноньку гарну, 
Щобъ біле лично, а чорниі брови, — 
То-жъ козакові дівка до любові. 

(Новицкій) 
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ПОСѢЩЕНІЕ ДѢВУШКИ ПАРНЕМЪ, 

97, 

1 Ой по горахъ, по долинахъ, 

2 По широкихъ украінахъ, 

3 Ой тамъ козакъ пъе, гуляе 
4 И въ дудочку внгравае, 

5 Ой гукну я на малого: 

6 яСідлай кодя вороного! 

7 Сід.іай бон я вороного, 

8 А иідъ себе ще другого, 

9 Ой ооідемъ до милоі, 
10 До голубки снбёбькоі.* 

11 Ти, місяцю, евіти, світи, 

12 Ти, Еошіку, біжи, біжп; 

13 Ти, місяцш, ирасвічайся, 

14 Те, конику, поспішайся. 

15 Ой прйіхавъ я до мпленькоі, 
16 До голубки сизенькой 
17 Приіхавъ я гіідъ ворота— 

18 Внйщла мила краще злота; 

1 рОй не шуми, луже, дуже 
2 Зеленою дібровоюк* 

3 — Ой якъ мені не ліумітп, 

6 Б=5 А.„ крикну», 7 Б=6 А, 

9 А.» въ таете поле, 

И Чп не знаБдѳнъ счастя Й долі, 
12 Бъ чпетімъ долі догуляемъ, 

16 Счастя й долі потукаемъ. 

А, 

19 Пруііхавъ я підъ ирнчілокъ— 
20 Бшнда мила, якъ барвшокъ; 

21 Прдіхавъ я підъ віконце— 

22 Вишла мила краще сонця, 

23 Взнла коня за поводи, 

24 А милого за рученьку; 
25 Дала коню вівса, сіна, 
26 А милому меду, липа. 
27 Сама сіла заплакала, 
28 Карп очи зарюмала. 

29 „Чого сидишь и думаетъ? 
30 Чп жалъ тобі швеа, сіна, 
31 Чи жаль тобі меду, впиа?ц 
32 — Не жалъ мені меду, вина, 
33 Не жалъ мені вівса, сіна, 

34 Якъ жаль мепі цего світа— 

35 Штили марне моі літа. 

Б, 
* 

4 Буйепй вітеръ повівае, 

5 Широкій листъ розните. 

8 Б 7 А, 9 Б—8 А,», буланого 10 Б= 

14 Та нс знашли счастя й долі, 
15 Знайшлн дівку до любовп. 

16 Біле личко чорнп брови 
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17 Б—18 А Пріііхалп..., 18 Б—18 А... дівка... 19 Б= =23 А Вере 20 
24 А Миленьго за... 

21 Веде коня у станицю, 
22 А милого у світлицю. 

23 Б=25 А Дае..., 24 В —20 А. 2о Б—37 А... задумалась, 26 Б ~=28 А. 
27 Чого мила задуматась, 
28 Карі очи зарюмада? 

29 Б 30 А, 30 Б-31 А? 31 Б=33 А, 32 Б—32 А; 
33 А жаль мені дівѵшння, 37 Шду & Богу помолюся, 
34 Дівоцького нріібіранвя. 38 На милого подивлюся. 

35 Що :ъ с у боту изнпюся, 39 Чи молилась, не молилась— 
36 А въ иеділю прпберуся. 40 На милого подивилась. 

В. 

1 Ходить лилий но гаёчку, 4 Що далеку милу мае. 
2 Вигравае въ сооилочву, 5 Нише листи—не доходятъ, 

3 Та й самъ собе розважае, о До милоі другі ходятъ 
7 В= -7 А... хлопче, коня мого, 

8 Й а для мене молодого 
9 В— 10 Б. 10 Б=12 Б... роздаймося, 

11 До мнлоі сиптаймося, 

12 Б “17 А Нриізжають..., 13 В=18 А. 
14 Відчиияб намъ ворота. 

15 В=23 А... за нудила, 
16 Та по двору проводила. 

17 В—24 А, 

18 Та завела у світлоньку. 
19 В=25 А, 20 В—20 А. 21 В -30 А, 22 В=31 А Чи милому...? 

23 В—32 А... ш постелі біленькоі, 
24 Ні вечери пишиеиькоі. 

* (Ушицы# уѣ*.). 

Г. 

1 Ой НО І'орі, по долині, 
2 По широкій украіні, 

3 Г—3 А... прохажае, 
4 Въ сонілочву пригривае, 

5 Г=3 В. 
6 Ой чи меиі женптпся, 8 Лучче мені жінку мати, 
7 Чп самому журитися? 9 Якъ самому прохожати. 
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10 Г=7 А Осідлавъ..., 11 Г=8 В... себе... 
12 Та б поіхавъ на Вкраіну 
13 До дівчини во гостпну. 

14 Г 17 А, 15 Г—18 А... дівра... 16 Г=-19 А... въ другі двері, 17 
Г -20 А... на папері. 

18 Коня взяла за вуздечку, 
19 Та й повела въ стаенечку 

20 Г—24 А. Козака взяла..., 21 Г—18 В. 22 Г—25 А, 23 Г^=26 А. 
Еоакові... 

24 Сама стала, подумала, 

25 Г=27 А. Жалібненько... 26 Г-—ЗО’А, 27 Г—31 А? 28 Г-=33 А, 29 
Г-=32 А, 30 Г—34 А, 31 Г.^,35 А. 

(Ушицкіб уѣздъ). 

д. 
1 Ходить козахъ по долнні. 
2 Въ сопілочку грае 

3 Д=3 В, 4 Д—6 Г Лучче було..., 5 Д~-7 Г Якъ... 6 Д—8 Г... було..., 
7 Д—-9 Г... бідовати. 8 Д—7 В, 9 Д--9 Б. 10 Д=10 Б, 11 Д=10 В, 

12 Вр іжимъ ляжкамъ не даймося, 

13 Д=11 В. До дівчини... 14 Д=17 Б... підъ..., 15 Д—18 Б. 16 Д—23 А 
17 Д-- 24 А... по підъ боки. 

18 Взяла коня до стаенки 
19 Д=24 А... до світлоньки, 20 Д=25 А, 21 Д=26 А, 22 Д=27 А... 

та й думав, 
23 Заплакано очи мае. 

24 Чого сіла та й думаешь, 
25 Заплакани очи маешъ? 

26 Д=30 А, 27 Д=31 А? 28 Д=32 А, 

29 Мені жаль моій молодости, 
. 30 Що не жнешъ по щирості. 

(Уплцкій уѣздъ). 

1 Иде козакъ, коня веде, 
2 А кінь ему спотикае, 

3 Сонъ головку розмагае. 
4 Об приіду на долину, 

5 Самъ прилажу на годину. 
6 Несчастлива годинопька— 
7 Десь узялась дівчинонька. 

Е. 

8 „Вставай, козакъ, годі спати, 
9 А вже коня не видати; 

10 Зійшовъ коникъ да зъ мислі, 
11 Вяівъ трави три долини, 
12 Вшгавъ води два Дунаі. 
13 Запряжу я коня въ санки 
14 Та поіду до коханки. 
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15 Е=17 А, 16 Е—15 Д., 17 Е—20 Г Его..., 18 Е—18 Г. А коника... 
19 Е=25 А, 20 Е=26 А. 

21 Сама сіла конецъ стола, 
22 До козака а ш слова. 

(Вачовъ Заславскій уѣздъ). 

Ж. 

1 Ж —25 А, 2 Ж -23 Г, 3 Ж—25 Б, 4 Ж—27 А Чорни очн... 5 Ж=24 
Д... задумала. 6 Ж^-27 А. Чорни очи-.. 7 Ж=30 А, 8 Ж=^31 А... для ко¬ 
зака...? 9 Ж — 32 А, 

10 Но жаль нені дівування 
11 И дитячого квитчання. 

(Ушицкій уѣздъ). 

98. 

„Ой приііди, ігриііди. 

Не будетъ малъ кривди; 

А якъ буде кривда, 

То я буду правда. 

Ой прийдн, орийди, впущу до кімнати, 

Та закажу всілъ въ хаті, щобъ не знала мати.и 
Ой якъ впускала та н.енько вздихала, 
А якъ вину скала, то й плакати стала. 
„Ой де идетъ, квітчастий барвінву, 

Хто жъ тобі постелить въ дорозі постілку?* 
— Ой есть у мене кума небога, 

Та нені постелить, якъ буде здорова. 
(Ушицкій уѣздъ). 

99. 

„Сонце низенько, вечеръ близенько, 
Прпйди до мене, мій милей серденько, 

Въ неділю раненько, щоби не видпенько, 
Злізь съ копика и питайся, милее серденько." 

— Дзшь-добрий, дівчино, люба розиовонько, 
Якъ безъ мспе проживаетъ, сивая голубко? 

„Ой я нребуваю, якъ соловей въ гаю,— 
Виплакала чорни очи, тебе виглядаю. “ 

— Чорни брови и чорнн оченьки, 

Де жъ ся подівъ твій румъянець зъ білого личенька? 
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„У иене румъянець аъ Бозші хвал. 
Тожъ ии дивно, то жъ ии чудно за твоі присяги. 

Бо ти ирисягазся, що я твоя буду,— 
Теперь иене покидаешь, оншоі шукаешь. 
Другоі найдешь и мене покинешь — 
Маю въ Бога падіепку, що в санъ марне згпнешъ. “ 

— Гннся, валяно, тиллямъ до долишг. 
Хвалиться миленькая, що я марне згплу. 

(У іпидкій уѣздъ). 

01 шшовъ милий за лісъ, за лісъ, 
Чорні брови занісъ, занісъ. 
Об шшовъ милий за діброву, 

Занісъ свою тиху нову. 
01 не такъ мені за брѳвами, 

Якъ за вірними словами. 

Об шшовъ милий за річками, 

Зосталася зъ діточвами. 

Вже не раненько, вже сонце низенько, 
Прибрав до жене, любой серденько 
Прибуваб до нене, щобъ вороги спали. 
То я тебе пущу, щоби мати не знала. 
Ой якъ пускала — легенько вэдихала, 
А якъ випускала, то тяжко вздихала. 

„Ой якъ наешь лйнку, иди до дону, 
А якъ же не наешъ, то ночуй зо мною11. 
— Ой паю я жінку, ще й дітей двое, * 

Жаль жені покпдати тебе нолодоі. 
(Ушицкіі уѣздъ). 

102. 
У полі, поіі стоять два дубочки, 

08 исхилили вершки до купочки. 
Ой на тихъ на двохъ та й иа дубочкахъ 
Два снвесенькихъ да голубочка. 

100. 
Ой сидитер мила край віконця, 
Виглядае свого соддя. 

Та виглядае запорожца. 
Ой не самъ запорожецъ иде, 
Девъятеро коней веде. 

На десятому вороному, 
У жупані голубому. 
Самъ у жупаш голубому. 

(ПОѴКЦБІЙ). 

101. 
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Ой знались вони да й полетіли, 

Въ чистому иолі на роздоллі сіли. 

Молода дівчпна козака любила, 

А вопа ііго рано не збудила. 

„Он уставай же, да мій миленькій, 

Ой вже жъ на дворі світокъ біленькій, 

Уже козакп коней посідлали, 

И посідлали, и поіхали; 

Вже-жъ білп лебеді середъ ставу пали, 

Ой пже-а;ъ козаки въ чистімъ полі стали. 

(Изъ Рук. Сборн. Кулиша). 

103. 

Пішовъ за лісъ, за дісъ 
Та чорпи очи заніеъ; 

Пішовъ за дуброву 
Та запісъ всю розмову. 

Скажить мені, люди, 

Коли иііі милнй будеѴ 
Мій нилнй яде. 
Четверо копей веде. 

„Стели, мила, постіль, 

Най я спатоньки лягаю". 

— Вставай, мидий, годі спати, 

Пора кош напувати. 

Повівъ милий коні 
До далекого краю, 

До тихого Дунаю. 

(Ушицаій уѣздъ). 

104. 

А. 

1 Чогось мет чудно, чогось мені дивно, 

2 Десь мого милого третій день не видно. 

3 Не видно, не видно, та й не видати, 

4 Тілько поста, шея на жовтимъ ггіеочку два слідочки знати. 

5 То еденъ елідочокъ коня вороного, 

6 А другий сіідочокъ миленько мого. 

7 Біду л въ ліеочокъ, вирву я листочокъ, 

8 Я докрию свого миленького елідочокъ, 

9 Щобъ вітеръ не звілвъ, пташки не склювали, 

10 Щобъ мого милого инчи не спріяли. 

11 Поверну вся жъ козакъ зъ далекоі дороги, 

12 Повернувъ копя до дівчини небогі. 
13 Встала дівчшшнька, встала, засвітила, 

14 Попросила сістн, дала жъ ёму іети, 
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15 Дала ему рнбку и ще хліба скибку: 

10 „Вечеряй, коэаче, сю вечеру ш видно. 

17 Вечеряй, вечеряй та ідь до дому. 

18 Л къ не маешъ жінки, жий, ссрце, зо мною/ 

19 — Ой маю жъ я жшжу пъ далекій краіні- 

20 Краеться серденько на дві половшій, 

21 Ой Боже жъ мій, Боже, що жъ я учинила, — 

22 А вінъ мае жінку, я его полюбила, 
(Ушвцый уѣздъ I. 

Б. 

1 В=І А... дивно, ще й дпвно и чудно, 2 Б-2 А. 8 Б—3 А, 4 Б ^4 

А, В жовтимъ... 5 Б 5 А, 6 В.-6 А. 7 В=7 А,» урву»-, 8 Б=8 А»* 

малого,*. 

9 Щобъ итиці пе иотратували слідпчжа; 

10 А щобъ мого миленького ниша не любила. 

11 бдна дюбпла — коника жулила; 

12 Друга дюбнла — сідельце купила; 

‘ 13 Третя кохада — вечеряти дала, 

14 Б^15 А. 15 Б—16 А.,, завидно, 16 Б—17 А, 17 Б—18 А», еобі.., 
18 Б^19 А.» ще й діточокъ трое, — 

19 Жаль тебе шжидатн, серце мор, 
(Ушннліи уѣздъ). 

Колн любитъ, то люби, 

В оговору не роби. 

Хоть и Суде погопіръ, 

Таки буде парень иш; 

Хоть н буде славопька, 

Таки буде наронъка, 
^Дударі, Каневскаго уѣзда). 

105. 

А що въ ліеі за тихо, 

Тнльео ластя шелестятъ 
11 ро насъ люди говорятъ- 

— Не про тебе, про мене, 
Що тн ходитъ до мене, 

Колн ходишъ, ТО ХОДИ, 

106 

Та не пой, соловей, 

Бо ще рано на зорі, 
Скажутъ люди, блязькпі сусідв 
Стоіть парень у поріт-ь. 

Кличе дівку на совітъ: 

„Втійди- пийди. молода дівчнно 

Да до мене на совіттЛ 
— Дм заждн, парень, годину, 

Ца зал ди. парень, другую. 

Закуиль своій рундней непьці 

Вечероньку зготую. 

Да вечероньку зготую, 
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Білу постіль застелю, — 
Тоді тобі, мелодий парень, 

Всю правдоньку роскажу. 

„Да добре тобі, дівчино. 
По світлоньці ходячи; 

Мені парню гірко достаеться, 

107. 

Ой гора, ти, гора, 
Ти высока, крута; 

Що по тобі, гора, 
И камвшъ, и трава; 

И камишъ, и трава. 
И полинь гіркий... 

Йена луччого зілля, 
Якъ полинь гіркий; 

Нема кращого въ світі, 
Якъ иій миленькій. 

108. 
Ой тамъ на горі 
Ідуть мазури. 

Ой приіхавъ иазуръ 
Да до моеі кати. 

Стукъ, пукъ въ віконце: 
„Моя коханочко, 
Ввйди на крплечко“. 

— Я не можу встати, 

Коню води дати. 
Матуся ми заказала, 

Щобъ зъ тобою не стояла, 

109. 

„Чомусь не прийшовъ, 

Якъ місяцъ зійшовъ, 
Якъ зора спочивала? 
Чи-сь коня не павъ, 

На норозі стоячи; 

Да на морозі стоячи, 
Да стакани держачи, 

Да стакани въ ручки приліпають, 

До морозу нунжкі примерзаютъ. 

(Бористодь, Перексдавскаго уѣзда). 

Я куда не піду, 

Завсігда на умі; 
А якъ спати ложусь, 
Завсігда предо мною, 

Надъ моею годовою, 
Надъ русою косою. 
— „Ой устань, мила, 
Та й пробудися, 
Я до тебе прийшовъ . 
Погоститься. 

(Новицкій). 

Матусі боюсь. 
„Матусі не бійсь, 
Сідай на мій візъ, 

Поідемо у иій край, 
Поідемо за Дунай". 
Селомъ іхавъ, 
Людей питавъ: 
Що то за дівчина, 

Що то за любчина, 
Куди жъ вона іде? 

(Новицкій). 

Чи дороги не знавъ, 
Чи кати не пускала?" 
— Я коня мавъ, 

И дорогу знавъ, 
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И маги пускала; 

Молода сестра, 

Бодай пе вросла, 

Сідельде сховала. 

,Не ідь, братку. 

Не ідь, любчику, 

Теперь*пнчъ темненькая; 

Коннка не трудъ, 

Серденька нс нудь, 

Дівчтта здоровегькая. 

{Уппптй уѣзіъ). 

ПО, 

„Ночшъ ти мене, мила, пізнала, 

Що ти меыі нею правду скавада?* 

— Ой потому, миленькій, по тому — 

По твому коню поровому. 

До стані идетъ, коня доглядапиъ, 

Зеленого сіпця шдыадаешъ, 

Жовтепького вівса шдешіаешъ, 

До сіней идетъ, нагайки питаетъ, 

До ко хори идешь, еідельця ш ухаетъ, 

До хагп идетъ, лихимъ духомъ пахнешь, 

До другоі дрібни листа пишетъ. 

Ой заревіла въ порош корова... 

Оставайся, миленько, здорова. 

Ой зареяло на порозі телятко... 

Оставайся, люба, сердепятно. 

(Ушндтий уѣддь). 

іа 
^Чи ти гордий, ЧТ1 тп лишний, 

Чи гордо несется? 

Чи тп вірно мене любитъ. 

Чи зъ иене гміется?* 

— Я не гордий. я не липший. 

Гордо не несуся; 

Ой я тебе вірно люблю. 

Зъ т**5е не сніюся! 

„Ой пи прийдепгь. козаченьку, 

Зъ вечора до иене? 

Кажутъ -шдй, що приходить 
Другая до тебе? 

Нехай ходить, нехай ходить, 

Аби не ледащо; 

Ой хоть буду я теряіти. 

Да знатнму за що!н 

— Ой десь же ти, дівчттопько. 

Та зъ паперу ввита, 

Що ти мене додержала 

До білого егіта! 

„Ой зъ паперу, не зъ паперу — 

Зъ кучеряво! мъітти, 

Де стояла, розмовдл.ш — 

Шдкивочкн знати! 
(Игіъ Рук. Сбора, КулпжаѴ 

4 
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• 112. 
Ходжу я, поглядаю на ту чорну хиару — 
— Ходить, товарищу, на той кугь вокалу. 

Съ сёго кута да на той далеко ходити,— 
Говорила дівчина: „не буду любити“. 
Що вона говорила, то жъ вона забуде, 
Якъ любила кавалерівъ, такъ любити буде. 

Черезъ гору високую орелъ воду носить, 
Танъ дівчина кавалерівъ на вечеру просить. 
Просить вона на вечеру и рибку ленннку, 
На пухову подушечку, біленьку перинку. 
— Ой вже-жъ нені докучала та рибка ленника, 
Пухова подушечка, біленька перинка. . 
Не мяла худоба, а ні въ стозі жито, 

На иоінъ серденьку, якъ ноженъ пробито. 
Якъ ноженъ пробито, то найдуться ліки, 
Черезъ закохання — пропавъ я на віки. 

Що ся говорило, все якъ то нило, 
Серце, дівчино, личко ся зніннто. 

„Ой нае воно чого ся нінити, 
Бо нені не кажутъ вже тебе любити“. 
— А нені не кажутъ до тебе ходити. 
„Ой прийдп зъ вечора до пене, 
А я те пущу кватирою до себе, 
До тоі коннати, де лягаю спати; 
А челядь закажу, щобъ не знала натии. 
Ой якъ пускала — та й ся радувала, 
А якъ випускала — зъ жалю унлівала. 

(Ушндый уѣэдъ). 

113. 

Чи я въ теннинъ лузі не калина, 
Чи я въ свого батька не дитина? 

Не давъ пене батько за руснна, 
Казавъ: „дожидайся дворанипаи. 
Ой я дворянина не дождуся, 
Понеръ отецъ, ненька — я журуся: 

До кого жъ я бідна пригорнуся? 

Шду до коршокви, та й напъюся; 
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Піду въ вишневий садъ прохмелюся. 
Прпишла въ вишневий садъ та й заснула, 

Прийшовъ Иванюша — я й не чула. 
Прийшовъ Иванюша, прохождае, 

Дівку Маръянушку пробуждав: 

— Вставай, Маръянушка, уживайся, 
Рушникъ, на кілочку— утирайся, 

До отця и неньки поклоняйся, 

Таки зъ Иванюшою вибірайся! 
(Новицкій). 

Гей лугами, берегами 
Покошене сіно. 

Гей, покошене сіно! 
Ой десь мое серденятко 
Вечеряти сіло. 

Гей, вечеряти сіло! 
Ой хоть сіло, хоть не сіло, — 
Нехай здоровъ буде. 

Гей, нехай здоровъ буде! 

То вінъ мене молодоі 
По вікъ не забуде. 

Гей, по вікъ не забуде! 

Ой стелися, барвіночку, 
Не коренемъ листомъ. 

Гей, не коренемъ листомъ! 
Виыикае козакъ дівку 
Не голосомъ — свистомъ. 

Гей, не голосомъ — свистомъ! 
,Чн чула ти, дівчинонько, 

Якъ я тебе кликавъ? 

114. 

Гей, якъ я тебе кликавъ! 
Якъ позъ твоі воріточка 
С ив имъ конемъ іхавъ?" 

Гей, сивимъ конемъ іхавъ’ 
— Я хоть чула, хоть не чула— 
Не обизвалася; 

Гей, не обизвалася! 
Въ саду була, рожу рвала 
Та й затикалася. 

Гей, та й затикалася! 
Я-жъ на тебе, серце мое, 

• Не надивплася. 

Гей, не надивилася! 
Ой колибъ я, козаченьку, 
Твій голосъ зачула, 

Гей, твій голосъ зачула! 
Вилннула бъ съ підъ калини, 
Якъ сива зозуля. 

Гей, якъ сива зозуля! 

(Духари, Каневскій уѣаді}. 

115. 

Браго жъ моя, бражечко медовая, 
Оъ кимъ я тебе пить буду, молодая? 
Съ кимъ я тебе пить буду безъ примітѵ, 
Що жого миленького дома ніту. 

Ой поіхавь миленькій въ городочокъ, 
4* 
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Не на довге времъячко — на часочокъ, 
А я молоденька у слідочокъ 
Кричала, гукала — вінъ не слшпить, 
Махнула хустиною вінъ увидівъ. 
Сіла підъ рокітою та й заснула, 
Приіхавъ мій миленькій, я й не чула. 

Да коліномъ топчеться — якъ не стояче, 
Машеться ногою — якъ не вдарить. 
— Устань, устань, милая, прочутпся, 
На своій колясочці прокатися; 

На своій колясочці, на новій, 
Затгражени коники ворониі. 
Кучери, хвалетари молодиі, 
На нихъ шапки чорни пуховиі, 
А жуцани тонки, голубиі, 
Полей червони, шовковиі, 
Кптеці нлетениі, золотиі, 
ТСучери. хвалетари молодиі. 

(Дудари, Каневскій уѣздъ). 

не 
Покоджеио та поброджено 
Ворошімп кіньми. 
То жъ ходила, побродила 
Журавочка зъ дітьми. 
Журавъ грае, журавъ грае, 

Журавочка скаче. 

Молодая та дівчинонька 
Он за коэакокъ плаче. 

Не плачъ, дівко. 

Та не плачъ, красна. 

Во яка тн несчастна! 
Перебреду я бистру річку, 

Ще й половину ставу — 
„Сштай мене, козаченьку. 

Та не иводь мене въ славуа. 
— 06 СіІМіі жъ.ти, дівчинонько. 

Та й у сдавопці ходитъ; 

Що шзненько, не раненько 
Та изъ улпці ходпшъ. 

„Ой рада бъ я, та козаченьку, 
Раненько ходити: 

Якъ візьмешея за рученьку, 
Та не можетъ пусгити". 
— Не потурай, дівчинонько, 
Та моій розмовоныц, 

Держи розумъ, та умъ добрий 
У своій головоньці. 
„Ой держала, розумъ .мала, 
Та упустила въ воду, 

Не вповала на худобочку, 
Та лишъ на твою вроду. 
Великая худобоцька — 
Животу досада, 

Хорошая та уродонька — 
Серденьку одрада. 
Зъ великою худобою 
Горя наберуся, 

Съ хорошо» та й уродою 
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Та у світі наживусл. 

Зъ великою худобою 
Та треба рано встати, 

Съ хорошею та & уродою 
До полудня спати. 

Великая худобонька 
Въ степу за очина, 
Хорошая уродоньва 
Все передъ очина. 

117. 

01 шсяцю, місяченьку, 
Зайди за комору, 

Нехай зъ своіимъ милесенькинъ 
Трошки поговору. 
Ой нісяцю, місяченьку, 
Світн, не ховайся — 
Хоть поідешъ, мій маленький, 
Хутко повертабся! 

Ой місяцю, місяченьку, 
И ти зоря ясна, 
Ой світіть тамъ на подвіръі, 
Де дівчина красна. 

118. 

Ой світн, місяченьку, изъ-за гори 
Та засвіти на все поле, 

Тамъ десь моя дівчинонька 
Лру шпеницю поле. 
Ой поле жъ вона, поле, 
На шляхъ виглядае, 
Ой чи не той соволонько, 

Що 8а орлами літае, (*) 
До вікондя припадав. 

Зъ великою худобою 
Все треба робити, 

Съ хорошою та уродою 
Й а до цервви ходите. 

Зъ великою та худобою 
Горе жъ мені буде, 
Й а зъ хорошою та й уродою 
Та не стидно б межъ люде. 

, (Новицкій). 

Стала слава, стала й слава, 
Стали й поговори 
Да на тую дівчиноньку, 
Що чорниі брови. 

Ой зацвіла наковочва, 
Зачала бриніти— 
Иде козакъ одъ дівчини 
Починае дніти. 

Ой зацвіла мавовочка 
Білесеньвимъ цвітомъ — 

Иде козакъ одъ дівчини 
Білесеньвимъ світомъ. 

(Изъ Ру коп. Сбора. Куівша). 

„Ой стуку, стуку, 
Подай, серце, руку". 
— Ой рада жъ я встати 
Білу руку дата, 
Воби я ся не бояла 
Твеі великоі здради. 
Ой та, дівчнно, не бійся нічого, 
Я-мъ молодиб, ще не старий, 
Не здрадивъ нікого. 

(Ушицкій уѣздъ). 
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Гиля, гиля, сіри гуси, на ставъ— 
Добрий вечеръ, милесенькій, я и досі не спала. 
Ой не спала, не спала, не буду й спати, 
Дай мені, милесенькій, повечеряти, 

Повечерявши, ляжено спати. 
Та будемо, милесенькій, правду казати. ' 

6 въ мене криниця край перелаза, 
Та вмиемось, милесенькій, обор разомъ. 
6 въ мене хустина, шовномъ зашита, 
Та встрінемося, милесенькій, хочъ буду бита. 
Ходъ буду бита, знатиму за що, 
Ти й такъ въ мене, милесенькій, не ледащо. 

(Ивъ Рукоп. Сбора. Кулиш*). 

Перепиличко моя маленька, 
Високо літаешъ, а пизько сідаешъ. 
Низько сідае, траву прогортае, 
Сокола миленького шукае. 
— Ой ти, соколочку, 
Сивий голубочку, 
Згордивъ же ти мною, 
Якъ вітеръ горою, 
Морозъ калиною, 
Жовніръ дівчиною, 

Сосна ялиною. 

„Матусе моя, 

Де Ганнуся твоя?" 
— Пішла до кирниці 
Зімноі водиці. 
Жовніръ до кирниці, 
А тамъ еі нема. 
„Ой матусю моя, 
Де Ганнуся твоя?" 
— Пішла въсадочокъ 
Рвати ягідочокъ. 
Жовніръ у садочокъ 

120. 
Тамъ Ганнусі нема, ‘ . 
„Ой матусю моя, 
Де Ганнуся твоя?" 
— Пішла до кімнати 
Білу постіль слати. 
Жовніръ до кімиати— 
Тамъ Ганнуся лежитъ, 
Навхрестъ руки держить. 
— Бодай ти, нати, на світі не жила, 
Шо ти Ганнусі життя позбавила! 

Зъ-підъ білоі вишні 
Три козаки вийшли, 
А четвертнй конемъ грае, 
Щобъ дівчина вийшла. 

Дівчнна виходить, ручку подав: 
„Вставай, вірний козаче, 
Давно мое серденько тебе жадае. 
Ждала я тя, серце, осеннюю нічку, 
Не могла ся дождати, запалила свічку 
Нема мого миленько, вже нічкаминае^ 
Горитъ, горитъ свіча до самого гнота, 

Чому тебе, міб миленькій, не знесе охота. 
(Ушщвіб уѣздъ). 
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121. 
Въ чистімъ долі, въ шярокінъ роздоллі, 
Танъ стояло два дубочки — 
Схилилвся верхи до купочки. 
Тамъ сиділо та два голубочки. 
Сіли-иілн, знялись полетіли 
Та въ чистее поле; 

Крилечкани всю долину вкрили, 
Головками гору закрасили, 

Голосами ліса заглушили; 
Вони собі речи говорили: 
Горе ясъ тому та й не жонатому, 

, А ще гірше, якъ хто кого любе, 
Любе, любе та ще й прнголубе, 
Обніметься та ще й поділуе; 
Потихеньку къ двору приізжае, 
Помаленьку віконце одсувае, 
По тихеньку Машу розбужае: 
*Ой*чи спишь ти, душа-Маръянуша? 
Ой якъ спишь ти, то Господь зъ тобою, 
Якъ не спишь, говори зо мною. 

(НовшцкіВ). 

122. 
Ой зашуміла біла береза, охъ та густи луги— 

Ой не завдавай, моя чорнявая, мому серцю туги! 
Ой моя туга, ой моя журба та въ світлоньці на кілочку 
Ой шие, шие-вишивае чорнимъ шовкомъ сорочку. 

'08 нехай шие, нехай вишивае, таки вона моя буде. 
Ой въ лісі на орісі сивий голубъ гуде. 
Ой нехай гуде, але то не для мене, 
Ой стелить моя чорнявая білу постіль для мене. 
Ой стеле вона дві подушки, а третю перину, — 
Ой мьягко спати, тяженько здихати, 

Що ні съ кімъ розмовляти. 
Ой розчешу я чорниі кучерики, а ти русу косу, 

Ой пожену я своі сіри воли на раннюю росу. 
Ой пасіться, моі сіри воли, та небійтеся вовка, 

і 
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А а піду до дівчини, бо болитъ головка. 
Об прийшовъ же а до дівчини, а дівчина не кита — 
Охъ, вже жъ бо иоі сіри воли зъіли копу жита. 

(Ушицкій уѣздъ). 

123. 
Ой вийду а, ой вийду а 
На гору крутеньку, 
Подивлюса, чи не іде 
Черноморецъ, ненъко? 

Коли бъ знала, воли бъ знала, 
Якъ буде іхати, 

124. 

И се село, и то село, 
Чомусь мені невесело: 

Тамъ мені веселенько, 
Де мое серденько. 

Я жъ думала, чужиб иде, 
Та мала тіхати, 

125. 
Садъ, Грпцю, коло мене, 
Ще й ніжечки нідгорни; 

Я жъ тебе ноцілую, 

А та мене обіймн. 

ѵ 
Тобъ а вийшла, тобъ а вийптла 
Стежки нрометати. 
Ажъ вінъ иде, а жъ вінъ иде. 
Ступав дрібненъко; 

То жъ то любо, то жъ то кило 
Дивитисл, ненъко. 

(Изъ Рук. Сбор. Кулиша). 

Ажъ то мое серденько 
Мене ціловати; 

Я жъ думала чужий иде. 
Та стала ховатъса, 

Ажъ то мое серденько 
Иде ціловатъса. 

(Изъ Рук. Сбор. Кулиша). 

Обіймн жъ ти мене, 
Мое серденатво, 
Поцілуй же мене, 

Якъ мати дитатко. 
(Дудари, Каневскій уѣздъ).. 

126. 

Об зацвіла валвноньва въ лузі— 

Чогось моа головонька въ тузі, 
Поламаласа полица въ плузі. 
Чи мені полицю тесати? 
Чи до дівчини на всю нічъ махатп? 

Закинувъ свитнну на спину, 
Самъ до дівчини на всю нічву двинувъ. 
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„Відчини, дівчинонько, сіни, 
Мало иене собаки не зъіли". 
— Ходъ би мала на посаді съ тобою сістиѵ 
Таки не Дамъ тебе собакамъ зъісти. 
„Ой загину, дівчино, загину! 
Викінь мені вікномъ кожушину“. 
— Хнба бъ же а сумінна не мала, 
Щобъ я тобі загинути дала. 

(Новицкій). 

127. 
Ой конику, воронику, біжи по дівчину; 
Нелай мені раду дае, бо марне загину. 
Об загину за провину, за марнее діло: 

За дівочи чорни очи, та за чнсте тіло. 
Пасітеся, сіри воли, не бібтесл вовка, 
А а піду до дівчини,—чи змита головка? 

Ой чи змита, чи не змита, аби не побита. 
— Вари, мати, вечеряти, а а лажу снати; 
А кто мені любий-милий, най иде до дата. 

(Ушицкій уѣвдъ).. 

128. 
„А ти зрадникъ, ти обманникъ, а тось мя обманувъ: 

Першесь казавъ, що мя возьметъ, а теперь позабувъ". 
— А радъ би я тебе взяти, 
Та не каже рідна мати. 

Я ходъ буду пропадати, 
Та не хочу иншоі взятн. 
На Вкраіну я поідѵ, на Вкраіні жити буду; , 

Скарай мене, мідний Боже, воли тя забуду. 

Зъіхалися два козаки, на личку еднаві, 
Питаются: вечерниці а въ воторий хаті? 
Приіхали підъ вікно; іденъ коня въяже, — 

Другий возавъ підъ вівонце: „добрий вечеръ", каже. 

„Добри-вечеръ, стара мати, дай води напиться; 
Чи хорошу дочку маешь, позволь подивиться". 
—Онде стоіть въ кутку вода, возьми да напнбсл, 

Седить дочка край віконця, піди подивисяГ 
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— Ой негожа въ кутку вода, треба итн до кірниці— 

Не хорошу дочку маешь, треба итн до вдовшц. 
Бо въ вдовоньки дві світлоньки, а трети кімната, 

Якъ же вдовн не любити,—вдова зуховата. 
УшицкіВ уѣздъ). 

1 

2 
3 

4 
5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 
14 

15 
16 

Ой у броду, броду 
Пили голуби воду; 
Вони пили, полинули, 

Крилечками стрепСнули, 
Про любощі спомъянули: 
„Якъ зъ тобою женихались— 

Сухі дуби розвивались, 

А тепера перестали — 
Однолітки сухі стали. 

Ти, возаче-заволока, 
Любишь мене ти нарокомъ; 

Напускаешь туманъ густий, 
Хочешь мене зъ ума звести. 

Нс номоже, шілий Боже, 
Не зведепгь мене, небоже*. 

— всть у мене грошей много, 

129. 

А. 

17 Изведу тебе, пебого! 
18 Моі гроши не полова, 
19 И дівчина черноброва. 

20 Моі гроши не метлиця, 
21 И дівчина білолнця. 
22 Запрягайте коня въ санки, 
23 Поідемо до коханки! 
24 Приізжаемъ и къ воротамъ, — 

25 Стоіть мила краща злота. 
26 Сама дівка милесенька, 
27 На личко білесеньва, 
28 Сорочечка тонесенька, 
29 И стёнжечка краснесеньва. 

30 А ще къ тому уродлива, 
31 Хорошая, чорнобрива. 

. (Изъ Рук. Сборе. Кулша). 

Б. 

1 Б =1 А. Коло річки, близько... 2 Б—2 А... два... 3 Б=3 А; 
4 Ви любощі, ви немощі, 7 Одъ любощей уміраю. 
5 Хуже тоі ви болещі. 8 Ой ви, слуги молодиі, 
6 Одъ болещі зіллв маю, 9 Беріть коні ворониі. 

10 Б -22 А... іхъ у дрожки... 11 Б=23 А... ворожки. 

12 А ворожка справедлива, 
13 Всі любощі одходила. 

14 Б=—22 А... коні... 15 Б—23 А, 16 Б—24 А... підъ ворота... 17 Б=25 

Вцйшла... 
18 „Здрастуй, здрастуй, мій соболю, 
19 Прошу, серце, до покою, 
20 Поговорило зъ тобою. 
21 Якъ колись мн люб или ся, 
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22 В=7 А; 23 Б='8 А, 24 Б—9 А... повсахали. 25 Б ^6 А... любилися. 

26 Вороженьки журилися, 

27 Б=8 А. 
28 Вороженьки раді стали. 

(Изъ Рук. Сборе. ІСулнша). 

130. 

Казала Солоха: 
Прийди, щось данъ '). 

Прнйшовъ а въ понеділокъ — 
Нежа Солохи, поле барвінокъ. 
Прнйшовъ я въ вівторокъ — 

Нема Солохи вже неділь сорокъ. 

Прнйшовъ я въ середу — 
Нека Солохи, пасе череду. 

Прнйшовъ я въ четвертокъ — 
Нека Солохи, білпть швеетокъ. 
Прнйшовъ въ іштнидю — 
Нема Солохи, поле пшеницю. 
Првйпшвъ въ суботу 
Нека Солохи - кінчить роботу. 
Прнйшовъ въ неділю, 
Дала Солоха сорочку білу. 

(Ушнцкій уѣздъ). 

131. 

Посажу я кленъ-дерево різно, 
Да ходить козакъ до дівчини пізпо. 
— „Да дівчино, молодая Гапно, 
Да збуди мене Да въ неділепьку рано. 

Ой такъ рано, такъ рано, щоби те не встало, 

Щобъ гусари на вози ще не сідалн, 
И щобъ курі по селу не шли, 
Щобъ голуби на степъ не літали, 
Щобъ яебеді по тихій воді да іі не клекотали. 

(Новаций). 

132. 

По садочку ходю, 

Коня въ рукахъ водю. 
— Ой, коню мій вороне нькій. 
Порадь мене, бо я молоденькій: 
Чи листа нисатв, до килоі слатя, 

Чи самому сісти відвідати? 

Приізжае ннлий до мнлоі въ госта, 
А въ мнлоі весь двіръ на помості. 

■) Правѣ» «овторяется восіѣ тааднтъ двухъ строкъ. 
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„Кого жъ тв ся, мила, перше сподівала, 
Що ти собі такиб двіръ збудовала?" 
— Сподівала-мъ ся, милвй, тебе молодого, 
Ще й до тебе коня вороного. 
Ой взявъ милвй милу підъ біленьки боки, 

• Пустивъ милу на Дунай глибокій. 
„Пливи, мила, стихенька водою, 

А я заразъ плпну за тобою". 
Ой виплила мила на густиі лози, — 
Обілляли мене дрібненькиі слези; 
Ой виплила мила на жовтий пісочокъ, 
Та пустила стиха голосочокъ: 

— Ой чи я несчастна, 
Чи моя доля безсчастна? 

(Упшциб уѣздъ). 

133. 

А. 

1 Ой у полю білий камень лежитъ,— 
2 А на тому каменеві сивий орелъ сидитъ. 
3 Ой сидитъ же віпъ, сидитъ, думку думае, 
4 Еде козакъ зъ Украіни орла пит&е: 
5 „Чи бувъ ти, сивий орле, въ моій стороні? 

6 А Чи тужить моя мила теперь по мені?“ 

7 — Тужить, тужить и въ 'лужку лежпть, 
8 А правою рученькою за серце ся держитъ". 
9 ІІолетівъ сивий орелъ та сівъ на тину— 

10 — ВийДи, вийди, дівчинонько, щось тобі скажу. 

11 Вийди, вийди, дівчинонько, скажу тобі вість: 
12 Иде милий зъ Украіни—буде въ тебе гість, 
13 Встала дівчинонька, якъ не лежала, 
14 А всі своі вірни слуги порозбужала. 

15 „Вставайте, вірни слуги, світіть свічи, 
16 Нехай же я подивлюсь милому въ очи. 

17 Чого жъ ти, мій миленькій, на личку змарнівъ?ѵ 
18 — За тобою, серце мое, що-мъ рано видівъ. 
19 Чого жъ^ти, моя мила, такъ змарніла? 
20 „За тобою, мій миленькій, що давно виділа". 

(Ушжцкій-уѣздъ). 
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Б. 

1 Б—1 А, 2 Б=2 А... соколъ... 3 Б З А... щось вінъ гадае. 4 Б—4 А, 

Ой летятъ орелъ... 
5 Об тя орле, орле, сивий соколе 

6 Б=5 А. Чн не бувъ ти а въ...? 
7 Б-^6 А? 8 Б=Л А Ой твоя мила..., 9 Б^8 А. 

10 Об за годинку прийшла така вість: 
11 Радуйся, дівчино, иде до тебе гість. 
12 Об дівчина ся врадувала, 

13 Б—14 А. А свою челядь... 
14 Світн, челядко, якъ въ день, такъ и въ ночі, 

15 Б—16 А. 
16 Ой чи не змарнівъ чого на личку? 
17 — Об зиарнівъ, дівчино, змарнівъ, 

18 А все черезъ тебе, що-мъ тя не видіиъ. 

(Ушицкій уѣздъ). 

В. 

»1 В-=г-1 А, 2 В—2 Б. 3 В -5 Б... скажи жъ ти мені, 4 В--5 А, Чи бу- 

аспгь...? 5 В—6 А... чи не тужить дівчина но мені? 6 В -7 А... ще й дуже 
тужить, 7 В-- 8 А. 

8 Ти, снви* орле, літи до неі, 
9 Скажи, скажи, сивий орле, що буду въ неі“. 

- 10> — Ой слуги моі, слуги вірниі, 
11 Світіть, світіть біли свічи всі восковиі. 

12 В-- 14 Б Ой світіть, світіть,.13 В- 16 А,— 
14 Ой чи змарнівъ, чи не змарнівъ, до мене пдучи. 

15 В=17 Б... змарнівъ, ще б дуже змарнівъ, 116 Бо вже тебе, моя мила, рокъ не видівъ. 

(Ушицеій уѣздъ). 

134. 
Ой не видно того села, тілько видно хату— 

Ой якъ прибде нічъ тсмнезька, я не можу спати. 

Не видно моій хати, тілько видно грушу, 

Туди жъ мою помивае що вечора душу. 

Людямъ- дівчину дарую и всі своі забави, 

Беру люльку и тютюнъ та б иду въ гусари. 
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„Ой відчини квартирочку, 
Подай, нати, білу ручку, 
Нехай поцілую, 

Бо поіду, не жартую. 
Я поіду въ чисте поле— 

Тобі, мила, буде горе; 

Я въ дороги повернуся 
Та й съ тобою звінчаюся*. 

Заговорили сусіди, 

Що вже козакъ не приіде; * 
А вже чути ажъ до хата, 

Що ставъ на воли гукати: 

„Гей же, гей же, сіри воли, 
Поідемо до милоі*. 
Тілько жъ его голосъ чула, 
Кватиркою вискочила.' 

—Здоровъ, здоровъ, мій козаче, 
Нехай же нашъ ворогъ плаче. 

(УшшцкіВ уѣздъ). 

135. 
А. 

1 По садочку л гуляю, 
2 Товарища викликаю: 

3 „Товарищу, рідний брате, 
4 Викличъ мені дівча зъ хата, 
5 Чогось маю я питати: 
6 Чи не будешь двохъ кохати? 
7 Ой якъ будешь двохъ кохати, 

8 Вуде тебе Богъ карата. 
9 Ой якъ будешь двохъ любити, 

10 Буде жъ тебе Богъ судита. 
11 Коли любишь—люби дуже, 

12 А не любишь—не жартуй-же, 
13 Не завдавай серцю туги, 
14 Не будешь ти, буде другий. 
15 Якъ зъ тобою спізнавалась. 
16 Сухи буди розвивались, 

17 Якъ любитась перестали, 
18 Однолітки повсихали. 

(Изъ Дун. Сбор. Булша.) 

Б. 

1 Б=1 А, 2 Б—2 А: 3 Б—3 А, 4 Б-_:4 А.... дівку.... 

5 Дівчинонька виходила 
6 Съ козаченькомъ говорила: 

7 Б=11 А, 8 Б=12 А, 9 Б13 А, 10 Б —14 А, 11 Б=^7 А, 12 Б=8 

А, 13 В=9 А, 14 Б—15 А, 15 Б=16 А, 16 Б=17 А, 17 Б-—18 А. 

Спізнавались три годочки, 
А розстались три часочки. 

(Ивъ Рук. Сбор. Кулнша.) 

„Ой чи прийти, чи не прийти, 

Дівчино, до тебе?* 
— Прийди, прийдв, козаченку, 
Скучала безъ тебе. 

136. 
Ой десь же ти, козаченьку. 

Съ кубочка вмивався? 
„Хоть съ кубочка, не съ кубочка, 

Съ тихаго Дунаю, 

ОідШіесІ Ьу ѵ^.оооіе 



§?
 
§

 

6В — 

А надъ тебе, дівчинонько, 
Кр&щоі немае! 

десь же ти, дівчинонько, 

барвіночву ввита, 
Що додержала козаченька 
До білого світа.“ 
—Та коли бъ мені та, Господи, 
Ранесенько встати, 

01 щобъ тиі два слідочки 

Та б позамітати! 
Моя ненька старенькая 
Ранібшъ мене встанс, 
Вона тиі слідочкп 
Та позамітае: 
Відкіль сіі сліди нрнйшлн, 
Зъ гори, чи зъ долини 
До меі дівчинн? 

(Иэъ Рукой. Сбор. Кулиша). 

187. 

З&цвіла калинонька въ лузі— 
Ой чогось моя головонька въ тузі, 
Ще й до того пьяна. > 
А всімъ козакамъ переміна стала, 
Но едному нема переміни, 
Тому, що ходить що дня до дівчнпіГ. 

„Ой дівчино, переночуй мене, 
Козака молодаго и коня вороного 
Мій тобі коничокъ стайні не простоіть. 

Моя тобі зброя кілочка не вломить, 
Я самъ молодъ лижка не пролежу. 
Ой дівчино. збуди мене рано; 

Такъ рано, щобъ ще не світало. 
Щоби турки брами відтворали, 

Щобъ козаки коней не сідлали, 
Щобъ москали въ походъ не ступали". 
А дівчина твердо заснула, 
Та й не чула, якъ нічка минула 
Пробудився козакъ—вже день білет.кій! 
Схватився за головку: „пропавъ л, молоденькій! 
Об дівчино-зрадниченько, зра інла мене молодого. 
Черезъ тебе втративъ я коня вороного; 
Втративъ коня вороного, втративъ и сідельце. 
Черезъ тебе, дівчинонько, любее серце! 
Втративъ я дротяну нагайку 
Черезъ тебе, дівчину молоденьку. 

(Ушвцкій уѣздъ). 
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138. 

1 По садочку похажаю 

2 И самъ собі розважаю, (2) 

3 Що въ милоі не буваю. 

4 Чи жъ я буду лпстн писати? 

5 Чи жъ я буду самъ мандрувати? 

6 Якъ я буду лпсти писати, 

7 Будутъ вороженьки знати; 

8 Якъ я буду самъ мандрувати, 

9 То не будутъ вороженьки знати. 

10 „Добри-вечіръ, миленькая моя, 

А. 

11 Чи здорова головонька твоя? 

12 Чи спитъ, мила, чи думаетъ, 

13 Чи за мене споминаешъ". 

14 — Не сплю, милий, а думу думаю, 
15 И за тебе споминаю. 

16 Якъ ми, серде, любилися, 

17 Сухи дуби розвилисд; 

18 Якъ ми, серде, перестали, 

19 Однолітки повсихали“. 

' іУшнцдій уѣздъ). 

1 Б—1 А, 2 В----2 А, 
3 Що робити въ світі маю? 

'4 В~4 А... маю...? 5 Б—7 А, 6 Б 10 А, 7 Б- 11 А? 8 Б~12 А... чн 
думку...? 9 Б~ 13 А? 10 Б 14 А, 11 Б—15 А. 12 Б--16 А... мидий..., 

13 Б—-17 А, 14 Б 18 А... занехали, 15 Б 19 А И зелени... 
(Ушицкій уѣздъ). 

130. 
Бувъ ту козакь убогій 
Та й впросився па ничъ: 

„ Ганн у сенько, Ганнусенько, 

Переночуй мене ноченьку." 

— Якъ я маю ночувати, 

Панъ приіде спати. 

„Ой маю л шляхтоньку, 

Поставлю вартоиьку 
11а всі чтпри брами." 

А нарта заснула, 

Папъ приіхавъ, не чула. 

„Ой Генуею, ссрденько, 

Що за кінь на стані?" 

— Буле жъ туи. три чужозенці; 
Два пило—платило, 

А третій пивъ—коня ліпшвъ. 

„Ой Гмннусю. серденько, 

Що за зброя на стані?" 

— Було тутъ три шляхтичи; 

Два пило—платило, 

А третій пивъ—зброю лишивъ." 

„Ой Ганну сю, душенько, 

Що шальвія подонтана? 

— Коні ся розбрикали, 

Шальвію подоптали." 

„Ой Ганну сю, душенько, 

Чого підлога подоптана?" 

— Діти ся розгуляли, 

Підлогу подоптали." 

„Ой Ганнусю, душенько, 

Чото подушки позминани?" 
— Діти ся похорували, 
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Подушки, позминали. 

„Ой Ганнусю, серденько, 

Хю кватиру відчинивъ?“ 
— Паничъ воду пивъ 
П квартиру відчвиивъ. 
„Ой Ганнусю, серденько, 
Що за козакъ на пъецу?“ 

— То козакъ убогій, 
Полонивъ му кінь ноги. 
„Моі люби служонци, 

Подайте ни тисёнци; 
Подайте ни шкатулку, 

Най каліку ударую." 
Безногій шовъ, кривулявъ, 

Нашдсінню простий ставъ, 
На конику висвиставъ, 
На конику вигольнувъ: 

— „Ой що жъ мені Панъ Богъ давъ! 
Сінъ літъ паню обійнавъ, 
И ще'за те плату взявъ: 

Сто золотихъ червонихъ, 
Пару коней воронихъ, 

Пару сукень шовковихъ, 

Пару чобітъ сон^овихъ. 

(Ушнцкій уѣа.). 

140. 
Гей, фортуно несчастная, щожънн виробляешъ, 

Далась на часъ пізнатися,’ скоро разлучаетъ! 
Позволь хоть на время, нехай тя, нилую, 

Стисну щире за рученьку, въ губки поцілую 
А стиснувши за рученьку, подамся иному, 
Гірко плачу й умліваю, а не скажу нікому. 

Где я буду, не забуду тебе спомцнати, 
Хотя бъ нрнйшло молодому въ степу погибати. 

Коню сивий, будь ми щирнй та й не епотикайся, 

Якъ найскорій відъ дівчини до дому вертайся. 
Будь здорова, мила ноя, вже жъ часъ відъізжати, 
Пора, пора, серце мое, тебе оставляти. 

(Уакций уѣздъ). 

„Прощай, серде-дівчинонькб, 

Ти ноя не будешь. 
Достанется багатому 
Та й йене забудешь! “ 
— Не бійсь, серце-козаченьку, 
Буду дівовати, 

Не достанусь багатому, 

Буду тебе ждати. 
„Не одна эъ васъ чернявая 

141 

Нанъ світъ завъязала, 

Не одна щиро любила, 
Правди же не сказала. 
Ой я чую, ой я энаю, 
Серце не обманешь, 

Що дівчину мою любу 
Другій переманить. 
Колибъ той часъ моя душа 
Тебе не любпла, 

б 
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Дакъ не такъ тн, мое серце, 
О чина зробила. 

На іцо було мені часто 
До тебе ходите? 

На що було въ твоі лени 
Очиці глядіти? 

На що було мені щире 
Тобі віддавати; 

Лучше було по переду 
Мені твое взята. 

Я не скажу, якъ тн кажешь: 

Буду тебе ждати, 

Та вже Бігъ зна, чн доживу 
Другую кохати. ' 
Теперь мені свГтъ—могила, 
А що 8а причина? 
Нема счастл, нема долі, 
Здрадила дівчнна. 

Що за тяжкая отрута 
Молоді дівчата, 
А немае одъ нихъ 8ілля— 

Тілько темна хата." 
(Борісполь, Перелсдавск. у.). 

Іхавъ козахъ изъ война, 

Та заіхавъ до вдови, 
Гей, гей, та заіхавъ до .вдови! 

„Та удівонько молода, 
Та дай конику вівса. 
Гей, гей, та й дай конику вівса!” 

— Я жъ не сію, не ору, 
Де жъ я тобі наберу? 
„Да удівонько молода, 
Заріжъ гуску й гусака.” 

— Я жъ не сію, не ору, 
Де жъ я тобі наберу? 

142. 

Та удівонька молода, 
Звари мені галушки. 
Звари мені галушки 
Стели біли подушки” 
Стала вдова постіль слать, 

Стала плакать и ридать. 

Стала плакать и ридать, 
Дітей своіхь висилать. 
„Идіть, діти изъ хати, 
Щось вінъ мае казати. 
Идіть, діти у хату, 
Це жъ вашъ батько, я—мати.” 

(Д. Болошва, Миргороде*, уѣада). 

143. 

А позъ моі нові ворота 
Тече річка широка. 
Хотятъ мене молодую 
У ту річку утопить. 
Ой я того да не боюся, 

До батюшки утічу. 
А у мого батюшки рідного 
Три садочки на дворі. 
А въ первімъ саду зеленому 
Соловьюшки поютъ, 

А въ другому саду зеленому 
Красні дівки гуляютъ, 
А въ третёму саду зеленому 
Біла вишня зацвіла, 
Шдъ вишнею, підъ білимъ цвѣточкомъ 
Козакъ дівку вговорювавъ: 
„Не плачъ, дівко, не плачъ, красна, 
Не плачъ, душенько моя, 
Якъ я буду женитися, 

Возьму замужъ за себя. 

Оідііігесі Ьу ѵ^оодіе 



— 67 — 

Тоді будетъ плакать и ридати, 
Ой якъ підешъ за мене. 

Будешь будешь, молода дівчино, 

Біленьвую постіль стлать, 
Будешь, будешь, молода дівчино, 

У вівонце уіткать*. 

, (Дудари, Каневе*, у.). 

144. 

,0й хмелю жъ мій, хмелю, 
Тонкая хмелино, 
Де жъ ти, хмелю, зіму зімовавъ, 
Що й не розвивався?" 
- Зімувавъ*я въ ліеі 
Зіма люта цвітъ пооббивала, 

Тимъ не розвнвався. 

яДе жъ ти, возавъ, сю нічъ ночувавъ, 
Що й не роззувався?“ 
—Ночувавъ я нічву, ночувавъ я й другую 
Та все въ тиі дівчинопьви, що сватат.г 

буду. 
(Д. Колюшва, Миргороде*, у.). 

Чогось мені не легко? 
Десь мій мплий далеко, 

За густнми лозами 
Заднваеться слізами; 

За жовтимъ піеочкомъ 
Утираеться ручничкомъ. 

— Чомъ ти вечіръ не прийшовъ, 

не прийшовъ, 
Якъ я тобі веліла, веліла? 

Чп не цей то Микитва, 

Що по ловті свитка? 

Підъ вікондемъ зігнувся, 
Чи не вийде Маруся? 

145. 

Якъ я тобі казала — 

Всю нічъ свічка падала! 

Теперь тебе принесло... 
Чи човночкомъ, чи весломъ? 

„Занісъ мене вороний кінь, 

До дівчини н:і впокинь; 
До дівчини, до душки, 

На білиі подушки. 

(Харьковск. губ. Н. И. Костомаровъ.) 

146. 

И Маруся виходить, 

И горішки виносить. 

—Чи горішки кусати, 
Чи Марусю ціловати? 

(Д. Колюшва, Миргороде*, у.). 

5* 
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СОЧУВСТВІЕ РОДИТЕЛЕЙ. 

147. 

— „Що то, моя мати, за пташовъ літае?“ 
— Дай же ёму принадочку, нехай прививав. 

„Яву жъ ёму, моя мати, принадочву дати?“ 
— Ой відчини вватирочву, проси ёго до хати. 

Посади ёго, доню, за тісовимъ столомъ, 
Назви ёго, доню моя, сивеньвимъ соволомъ. 
Будетъ ёго годувати Дувромъ головою, 

Будешь ёго напувати відъ меду ситою. 
„Ходи, ходи, соловъю, зъ саду до вімнати, 
Буду тебе, соловья, Дувромъ годувати, 
Буду тебе напувати відъ меду ситою, 

Буду тебе власти сцати вразъ зъ собою." 
(Ушицвій уѣздъ). 

148. 
А. 

1 „Голубъ, мати, воло хати вругомъ облітас.“ 
2 — Давай, дочво, принадоньву, нехай прививав. 
3 „Яву жъ ёму. моя мамдю, принадочву дати?* 

4 — Сипъ тпениці по волінця, водиці по врильця; 
5 Вінъ пшениці навлюеться, водиці напъеться. 
6 „Бозавъ, мати, воло двору вругомъ объізжав, 
7 Та на моі ворітечва воня навертае." 
В — Давай, дочво, принадоньву, нехай прививав. 
9 „Яву жъ ёму, моя мати, принаду давати?" 

10 — Стели, дочво, білу постіль, лягай изъ нимъ спати, 
11 Одну ручву въ головочву, другою обняти! 
12 Пригорнуться до серденьва да й лоцілувати. 

(Д. Коіюшна, Миргорода.;». 
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Б. 

1 Туканъ, камцю, туканъ, мамцю, туканъ прилягае, 

2 Щось до мене, коя каицю, сокілъ прилагав. 
3 Б=2 А, Ой дай, доню,...: 4 Б=4 А, Посипъ шнонця...,— 5 Б=5 А, 

Нехай пшонця...; 
6 А пояине въ чисте поде то вінъ стрепенеться." 
7 Туканъ, камцю, туканъ приляіае, 
8 Щось до кене, ноя какцю, кованъ приізжае. 

9 Б—2 А, Ой дай, доню,...“ 10 Б=3 А? 11 Б=10 А, Давай ёку істи 
і пнти,...“ 

. 12 Отъ то тобі, моя какцю, за твою науку — 
13 Сиди собі у запічку, колика й унуку. 

(Новицків). 

Ходить козакъ коло проса; 
За никъ дівка гола, боса, 

На рукані люльку носить, 
А дівчинй губки просить: 
„Ой дай мені, дівчино, губки, 

Викресати вогню до люльки." 

148. 

— Ой я, козаче, коноплі мочила, 
Я свою губку на воді згубила. 

Шду, козаче, до кати питати, 
Чи не винесу тобі съ хати. 
„Ой неси, доню, не барися, 
Може гарний хлопець, ожениться. 

(Уппщкіб уѣздъ). 

і 150. 

По підъ гаекъ Феся телятка шукала. 
Телятко пасеться, Феся загукала. 

Голосъ по дубині, ажъ ся розлягае, 

Ажъ ту въ тий годині килий прибувае. 
яЩо ти, Феею, робишъ, що вже вечеріе, - 
Що поночн ходишь, що вже ся темніе?* 
— Телятко шукаю,—десь ся загубило, 

А червоникъ знакомъ назначено було. 

яЯ жъ тобі поможу телятка шукати, 
А ти мені будешь хороше співати." 

— Добре, килий, добре,—я жъ тя заспіваю; 
Сідай коло кене, бо я вже сідаю. 
Сіли собі, стали говорити... 
Запаління сердя трудно угасити... 
Літомъ нічъ каленька, скоро ся пронесла. 

V 
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Заснули обое—ажъ обідъ принесли. 

Пробудиться Феся—сонце підъ полудне, 
Головонька болить, на серденьку нудно. 
Прийшла стара кати, стала нарівати: 
— „Ти негідний сину, чернишь ни дитину.“ 
— Годі, кати, на насъ нарикати, 

Дай за йене Феею, то будешь накъ кати-. 
„Добре, діти, добре, жийте гоже, 
Якъ хочете въ парі—благослови Боже!" 

(Ушндкій уѣздъ). 

161. 

„Чернокорець, какцю, чернокорець 
Бивівъ кене босу на норозець. 
А я корозу не боюся, 

Бо я зъ чернокорценъ кохаюся". 
Чернокорець, н проч. 

— Що ти, доню, гадаешь, 

Що ся на чернокорця впадаешь? 
„Впадаю ся, намцю, на керею, 

За чернокорценъ, какцю, пропадаю". 
Чернокорець, и проч. 

— Що ти, доню, робишъ та дунаешъ, 

Що за чернокорценъ ся впадаешь? 
„Впадаю ся, какцю, на жупанъ, • 
За жупаноиъ буду паня.“ 

(УшнцкіА уѣздъ). 

Підъ явороѵъ, яворцекъ 
Стоіть дівка зъ молодцеиъ, 

Гей, гей, гуляв, 

Стоіть дівка зъ колодцеиъ. 
Ой стояла, стояла, 

За свою каку питала. 
Гей, гей... 

.Пусти иене, ноя кати, 
А зъ печора погуляти." 

Гей, гей... 

152. 

— Гуляй, гуляй, коя дочко, 
А зъ вечора до півъ-ночи“. 
Ой гуляла, гуляла, 
Молодчика шукала. 

Гей, гей... 
Вшпукала иолодця —. 
Иванюшу сокольця. 
Иванюша сіно косить, 

Настасія воду носить. 
Гей, гей... 
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Иванюша за покісъ, 

Води штн захотіЛ.; 

Н&стасіл колода 

Води пита не дала. 

Гей, гей... 

— Дошо, постіль постели, 

Иванюпгу спать ложи. 

Білу постіль стелила, 
Сака спати дожила. 

(Уинцшй уѣздъ). 

153. 
Ой не спиться, темная нитка, не спиться, 

Чогось коя головонька морочиться. 

„Позволь, позволь, стара йене, ожениться, 

Чи не буде головонька морочиться?" 

„Оженися, мій синочку; по своій волі; 
Но не бери вдовоньки молодоі. 
Во вдовонька—не дівоныса, не ‘дівочий красъ, 

Ой якъ стеле постіль білу, заплаче не разъ." 
(УПЕЦКІЙ уѣздъ). 
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СЧАСТЛИВАЯ ЛЮБОВЬ. 

154. 
Пошли жъ мені, Боже, счастливу годину, 

А щобъ я побачивъ милую дівчину. 

Бога на помщъ взиваю, 

Бо іі вірне кохаю. 
„Заіздивъ я коня, заіжджу б другого, 
Скажи, мила, правду, чи буде шо зъ дёго? 
Чи будешь ти моя, а чи ні,— 
Не суши жъ серденька ти мені.и 
— Скажу тобі, милнй, и твоему роду, 

Щобъ не було мені послі договору: 
За мною худоби не буде, 
Не ти жъ мене візьмешь, такъ люде. 

„Мені жъ за тобою худоби не треба, 
Пошли мені, Боже, зъ високого неба. 
Ти жъ мені, серце, самая, 
Якъ на небі зора ясная! “ 
— Що тепера кажешъ: ти зірочка ясна, 
А навпослі скажешь: доленько несчастна. 
Хоть не ти скажешь, дакъ мати: 

Булобъ убогоі не братн, багатоі шукати. 
Берешь мене, милпй, и дужу, б здорову, 

И дужу, й здорову, и робить способну. 
Не дай мені, Боже, недуги, 

Щоби ти не подумавъ о другій. 
„Скарай мене, Боже, на гладкій дорозі, 
Боли подумаю объ якіб небозі; 
Скарай мене, Боже, на віку, 
Боли подумаю за яку.“ 

Сусідки близькиі—то жъ вороги сами— 

Покопали ями по подъ кімъ, подъ нами. 

ь . 
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Вороги падутъ, а не я, 

Боли судилася, то й моя. 
— Мати жъ моя, мати, що будемъ казати? 

Полюбивъ дівчнну,—треба іі взяти. 
(Колошва, Мгргор. уѣз.) 

156. 
А. ' 

1 Йшли корови изъ діброви, а овечки зъ поля; 

2 Заплакала дівчинонька, край козака стоя. 

3 „Ой куди жъ ти одъізжаешъ, сизокрилий орле, 
4 Ой кто жъ мою головоньку безъ тебе пригорне?"' 

5 —Пригортайся, дівчинонько, къ другому такому, 
6 Та не кажи теі правки, що мені самому. 
7 „Об якъ мені, козаченьку, правда не казати, 

8 Ой якъ стане пригортати, то стане питати. “ 
9 Ой у лузі воли въ плузі, мій милой погонитъ, 

10 За поясомъ батігъ носить, за мною голосить: 

11 „Не журися, дівчинонько, що въ полі ночую, 
12 Бо я твоі голосочки що вечора чую.“ 
13 — Коли бъ же, козаченьку, твій голосокъ зачула, 

14 Вилетіла бъ у віконце, якъ сива зозуля. 

15 Нема въ саду соловейка, нема щебетания, 
16 Нема мого миленько—не бере гуляния. 

17 Ой прилетівъ соловейко, щебече гарненько, 
18 Якъ приіхавъ мій миленькій—гулять веселенько. . 

19 Нехаб тобі зозуленька, мені соловейко, 

20 Нехай тобі тамъ легенько, де мое серденько. 
21 Мені буде соловейко рано щебетати, 
22 Тобі буде зозуленька раненько кувати. 
23 Ой зійду я надъ ярочокъ, пущу голосочокъ: 

24 Дзвони, дзвони, голосочку, по всёму ярочку, 
25 Нехай мене той гачуе, що въ полі ночуе; 
26 Нехай мене той забачить, що въ полі маячить. 

(Новицкій).. 

Б. 

1 Б=23 А... горбочокъ... 2 Б=25 А, 3 Б=25 А. Не потурай, дівчи¬ 

нонько,... ночую, 4' Б=12 А... твій голосочокъ... 
(Ивъ Рукоп. Сборе. Булша). 
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156. 
Ой смутенъ бо а, смутенъ да техненькоі ночи, 

Та санъ же не знаю, та чого не спаять очи. 
Не спаять очи въ день и въ ночи, 

Та за хиаою тужучи. 
Ой колибъ хеш та ораові криаа, 

Тобъ же я пояетівъ де хоя киаа. 
Сівъ би-хъ въ ночі на дворі, 
А чи не внйде мила сворій? 
Ажъ хиленька виходить зъ чорнихи бровами, 

Тай говорить до хене гарннхи словами: 
„Голубочку сивий, прекрасний, 

Та чого жъ ти тавій несчастний? 
Ой сядь коло иене, 
Пригорнися до иене, 
Тожъ прнгорнувшися тяжко зітхни 
И всю свою щирэсть спомъяни. 
И будемъ говорити, якъ на світі жити. 

Не хаемъ отця, ні хатки, 
Нехае кому и намъ дати радки.® 
— Ой у полю билина вітеръ нею хитае, 
Та й найхеньша пташина н та нарушае. 
Що я бідний въ світі гадаю, 
Та що я пари не хаю. 

Ой въ городі вільха, за городомъ дві — 
Любивъ же я дівчиноньку та не літенько—два; 
Любивъ же я іі три літи, 

А теперь санъ жию въ світі. 
На широкій греблі та ставъ новнй, нлинокъ меле— 

Та жъ послухай, дівчино, що говорить за иене. 

„Вороженьки будутъ брехати, 

А я жъ тебе, серце, буду кохати; 

Ой твое жъ біле тіло и чорни очи 
Не даютъ сповою ні въ день, ні въ ночи®. 

(УшидкіА уѣздъ). 

157. 
— Ти, дівчино эарученая, 

Чого ти ходишь засхученая? 
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„Якъ не маю смутна я бути, — 

Кого асъ любила, трудно забути". 

— Ти, дівчино, чаровннченька, 

Очаровалась мое лнченько, 

Очаровалась серде и душу 
Теперь я тебе любити кушу. 

„Бодай ти такъ знавъ зъ сіней до хати, 

Такъ якъ я знаю чимъ чаровати. 

У мене чари завше готовя: 

Білее лнченько, чорниі брови". 

— Ой ти, дівчнно, словами блудишь, 

Сама не знаешь, кого ти любишь. 

„Об знаю, знаю, кого кохаю, - / 

Тііысо ^е знаю зъ кімъ жнти маю". 

— Ой ти, дівчино, славного роду, 
Возьми хвартушокъ, ходімъ до саду, 
Нарвемъ яблокъ, нарвемъ грушокъ, 

Нарвемо грушокъ повень хвартушокъ. 
(Ршоіупв). 

Ой зъ-за гори сонце сходить, 

Тамъ дівчина смутна ходить. 

Знати іі по личеньку, 

Знати іі по білому — 

Плаче, тужить по милому. 

„Чи бачишъ ти, якъ я плачу, 

За слбзами світа не бачу. 

Плинуть літа, якъ зъ кірииці, 
Бо ти любишь молодищ, 

МолодДці — красавиці, 

А дівчата чарівниці. 
Чи ти въ любистку купався, 

Що зо мною пізнався? 

Чи ти въ шальвіі купався, 

Що такъ мені сподобався?" 

— Тобі, дівча, не питати, 

Въ чимъ купала мене мати? 

Чи въ ^любистку, чи въ шальвіі, 
За тобою серде мліе. 

1 (Ушжцвій уіад»). 

159 

За городомъ жито жала, снооівъ не въязала, 

А зъ козакомъ сімъ літъ жила, правди не сказала. 

Ой зійдуться вороженьки снопоныси повъяжуть, 

Якъ зъ. козакомъ ручки ввъяжуть, тоді правду скажу. 

— Зійшла зора а въ вечора ни ясна, ни темна. 
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Скажи мені, серце нов, чи будешь ти певна? 

„На що жъ тобі, мій миленькій, той певности знати, 
Коли будетъ тую нічву въ степу ночувати“. 
— Ой хожу я по толоці, коні завертаю, 

Таки тебе, молоденьку, все на думці маю. 
„Ой піду я за ворота білу кужіль прясти, 
Тамъ мій мидий, чорнобривий жене воли пасти. “ 

(Улицей уѣв. и Новицкій), 

160. 
„Тужу я, тужу и буду тужити, 
Иноі прочь тебе не буду любити. “ 

— Не зарікайся иншоі любити, 
Ще сь молодий хлопецъ, не будешь ’іакъ жити. 

„Я-жъ тебе люблю и буду любити, 
Я-жъ тя не забуду, поки буду жнтн“. 
— Забудешь о тамъ, що я твоя мила. 

Я несчастлива, що тя полюбила 
(Ушицкій уѣздъ). 

161. 
Ой пливе селезень смутенъ, не веселъ. 

— Ой якъ же иені веселому бути. 

Любивъ дівчину та не можу забути. 
„Ой вчора не бувъ и сегодня не бувъ, 
Видно жъ ти, любе серце, за мене забувъ“. 

— Якъ цілий рікъ не буду, 

Тогді я тебе забуду “. 
(Ушнцкій уѣздъ). 

162. 
Ой зійди, зійди ти, зірочко, та й вечірняя. 
Ой вийди, вийди, дівчинонько моя вірная. 
Рада бъ зірка зійти, чорна хмара заступав, 

Рада бъ дівка вийти, такъ матінка не пускав. 
Що зіронька зійшла усе поле освітила, 
А дівчина вийшла козаченька звеселила. 

Не такъ звеселила, якъ ще більше засмутила, 

Що не велитъ мата тебе, серденько, брата. - 

Що не велю брата: дівчина -бевь счастя зросла. 
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Що безъ счастя зросла, а безъ долі уродилася, 

Вона жъ тобі, брате, дружиною не судилася. 
— Лучче-жъ, тобі, брате, сиру землю по вікъ істи, 
А чимъ тобі, брате, убогую та у двірь ввести. 

„Лучче-жъ мені, сестро, та у морі утопитися, 
А чи мені, сестро, та изъ нею розлучитвся; 
Лучше мені, сестро, сиру землю та по вікъ істи, 
А чимъ мені, сестро, сироту та зъ ума звести; 

Лучше жъ мені, сестро, въ убогою повінчатися, 
А чимъ мені, сестро, зъ убогою розлучатися". 

— Охъ ти жъ, козаче, сонечко мое ясне, 
Не покінь же мене, дівчину, та несчастную. 

Охъ ти жъ, кій козаче', хрещатий барвіночку, 
Хто жъ тобі постеле у дорозі та постілочку?" 
— Ой стелиться жъ мені зеленая та ворковина, 

То жъ моя дівчина при дорозі люба й мила. 
(Коіюпша, Миргорода. уЬз.). 

163. 

— Дівчино кохана, здорова була! 
Чи ще жъ ти мене да не забула? 
Приіхавъ до тебе — Богъ тебе знав, 

Чи твое серденьво мене кохае? 
„Козаче, коханий, чого питаетъ, 

Хиба жъ ти мене ще не знаетъ? 

Скорійше, козаче, въ могилі буду, 

Ніжъ тебе, серденько, да позабуду! “ 
— Спасибі, дівчино, за добре слово; 
А може ти лимитъ кого другого? 
Коли правдива мовонька твоя, 

Такъ будетъ, серденько, на вікъ. ти моя. 

„Ти добре то знаешь, що я сирота, 
Не мйю я срібла, не маю злота; 
Опрічъ любови, шо къ тобі маю, 

Я всімъ убога — того не таю!“ 

— Не треба жъ мені злота—я й самъ придбаю, 
А треба, дівчино, що я кохаю! 
Ходімо до церкви, звъяжемо руки — 

Хай въ насъ не буде на серцю муки. 
'(Ию Рук. (Йорк. Кулша). 
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164. 

Оре мидий, оре за лісожъ зеленямъ 
бднимъ воломъ чорнимъ, а другимъ червонимъ. 
Оре мидий, на шляхъ виганяе, 
Молода дівчина жито дожинае. 

— Жни, дівчино, жито, въ. конецъ не днвнся, 
Якъ діжнешъ жита, я буду жениться. 

„Женися, козаче, женися, 
Зъ мене, молодоі дівчяни, не кпися*. 
На горі церковдя сіяла, 
Тамъ дівчина зъ козавомъ шлюбъ брала. 

(Уижций уѣздъ). 

165. 

— Сестриченько, голубоньво, 
Чи була ти да на улиці, 
Чн бачила жениха кого? 
аОй явь же я не бачила, 

Що ще зъ нимъ и постояла. 
Тяжко здихавъ, 
Да тебе питавъ: 
Чоку миленьва не виходила? 

Зеленая дібровоньво, 
Чомъ не горишь, та все вурншся? 
Молодая дівчиноньво, 

Чого плачешь, да все журишся?" 
— Коли бъ же я шдпалена, 

То бъ горіла, не вурилася; 
Ой воли бъ же я засватана, 
Не плавала бъ, не журнлася. 

(Изъ Рук. Сборн. Кулиша). 

166. 

А. 

1 Бодай тая стеновая могила эафла, 

2 Що мъ підъ нею жито жала, 
3 Счастя й долю потеряла. 
і Й а підъ мостомъ трава зъ ростомъ, 

5 Нею вітеръ гонитъ, 
6 Чогось моя мила третій вечоръ не говорить. 
7 — Говори жъ, моя мила, сей вечеръ зо мною, 
8 Явь не будешь говорити, умру зъ жалю га тобою. 
9 „Явь ти умрешь а въ вечора, то я умру рано, 

10 Сважимося поховати обидвое въ едну яму; 
11 Сважимося поховати ввупу головами, 
12 Щоби була рогмовоньва на тимъ світі меже нами; 
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13 Скажимося поховати близько дороженьки, 
14 ІЦобъ всі люде дивилися й наши тяжки вороженькн; 
15 Скажимося поховати, ще й хрестъ закопати, 

16 Щоби люде дивилися, якъ ни вірне любилися. 
(Ушідкій уѣздъ). 

' в. 
1 В=4 А, 2 В=5 А. Вітеръ нею... 3 Б®6 А... ниленька... 4 Б=7 А, 

5 Б=8 А, 6 Б=9 А. Ой... въ-ранці; 7 Б=10 А-. мій миленькій, въ едвий 
иці; 8 Б=11 А... купці... 9 Б=12 А... що вечора зъ... 10 Б=15 А, 11 

Б=16 А... де ми будемъ лежати. 

12 Широкая домовина, глибокая яма, 

13 Лежитъ моя мила, якъ рибонька зівъяла. 
(Новаций). 

В. 

1 В=4 А... росте; 2 В=5 А. Вітеръ хвилю... 3 В=6 А. Чомъ до мене,, 

шодого, дівчинонька...? 
4 Да чорнявая, білявая, говори зо мною! 

5 В=8 А... серде... 6 В=6 Б, 7 В~7 Б. Нехай же насъ поховають..- 
(Шендѳревва, Каневсв. уѣв.). 

167. 
Віконце низенько, дівчина близенько, 
Вийди, вийди, дівчинонько, любее серденько! 
А дівчина иийшла, якъ въ саду вишня. 

Я жъ иащлувався, я жъ намилувався, 
Якъ въ саду соловей нащебетався. 
Не равъ, не два черезъ плоти лазивъ. 
Не разъ я, не два здоровьямъ важивъ. 

Готю, готю, пси, брехати. 
Якъ би були пси пійняли, 

* Якъ би зловили, то бъ то були били. 
(Уіпцкік уѣв. в НоввцжМ). 

168. 
Я по тобі, луже, 
Не находюся; 

Кого вірно люблю, 

Не иадивлюся. 

Вижу я, вижу 
Милого свого: 
Що ходить, гуляе 
Въ вишневімъ саду. 
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Що ходить, гуляе Хдба насъ ровлучить 
Въ вишневямъ саду, Матуса твоя. 
Співае пісеньку Насъ не ровлучить 
Да все до ладу. Матуся твоя, 
— Не ходи у день, Хиба насъ разлучить 
Не сміпга людей, Сирая земля. 
Приходъ у-ночі ф Насъ не розлучить 
Прі ясній свічі. Ні піпъ, ні громада, 
Щобъ на насъ люде Хиба розлучить 
Не говорили, Сосновая хата. 
Щобъ насъ зъ тобою Сосновая хата, 
Не розлучили. Висока могила, 
„Неволя твоя — Висока могила, 
Раздува моя, Червона калина. 

(Изъ Рук. Сбора. Кужяша). 

169. 
08 віють вітри та все буйаві, 
08 идутъ дощі та все дрібниі. 
08 идутъ дощі та все дрібниі, 
08 течуть річки та все бистриі. 
08 течуть вони ажъ на этотъ двіръ, 

Ажъ на этотъ двіръ, на купечеській. 
А въ тимъ дворі зше вдова, 
А въ той цдови' дочеръ хороша, 

Дочеръ хороша — Барвара душа. 
08 виходила за нові ворота (а), 

Ой виводила вороного коня (а), 

Ой напувала зъ синего моря; 
Ой напувала, да 8 промовляла: 
— Коню мій, коню, чомъ води не пьещъ, 
А копитами сиру землю бъешъ. 
08 не по правді, мій милий, живетъ. 

Охъ прийде вечеръ до нншоі идешь, 
03 зъ иншою медъ горілку пьешь, 
Ой а до мене голосъ подаешь: 
„Ой обсади, мила, вшшеньками двіръ". 
— Ой обсажу, милий, половину двора... 
Ой що ти не мій, а я не твоя. 

„Брешешь, дівчино, неправда твоя, 
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Ой бо межи нами присяга була. 

Бо ми присягали небомъ и землею, 

Небомъ, землею, тілонъ и душею. 
Ніхто не роз лучить ні світъ, ш зора, 

Хиба насъ розлучить сирая земля. 
Заступъ, лопата, земляна хата. 

(Дударя, Каневе*. у*»»). 

170. 

01 шду жъ бо я, піду Що зъ карими очима. . 
Въ зелений лугъ по калину, Зъ карими очима, 
Чи не зачую, чи не забачу Зъ чорними бровамй. 
Свою вірную дружину. Вона жъ мене сушить, 
И к&лини не наламала, Вона жъ мене въялить 
И дружини й не видала, Все ласкавими словами. 
Тільки слідочокъ Тамъ була травка, 
Оъ підъ білнхъ ніжочокъ, Була зелененька, 
Де дружина походила. А тепера вже повъяла. 
Внрву Я ЛИСТОЧОБЪ я0й піду жъ бо я, піду, 
Да прикрию слідочокъ, Де зъ милимъ сиділа. 
Щобъ не припавъ пилочокъ, Тамъ була травка, 
Щобъ пташечки й не ходили, Була зелененька, 

Щобъ слідочка й не збродили, А тепера почорніла. 
Щобъ мого милого Ой у полі озерце, 
Да й ннші не любили. Тамъ плавало відерце: 

„Бозаче, бурлаче, Соснові клепки, 

Що тебе зсушило?к А дубове денце — 
— Зсушнла мене Не цураймося, серце". 
Молода дівчина, 

(Новнцы&р 

171 

А. 

1 1 Козакъ виізж&е, дівчинонька плаче: & Що т&мъ будешь робила? 
2 „Куді ідепгь, соболю-козаче? 7 „Буду хуста прати, 
3 Возьми жъ мене зъ собою 8 Тебе, серце, кохати*. 
4 На Вкраіну далеку11. 9 — Дівчинонька мила, 
5 — Дшчннонько мила, 10 Де жъ ти будешь прала? 
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19 — Дівчинонько мила, 
20 Що жъ ти будешь іла? 
21 „Сахаръ зъ водою, 

22 Аби, серце, зъ тобою". 

23 —Дівчинонько пила, 
24 Де жъ ти будешь спала? 

25 „На старинъ каніні, 
26 Аби лилий при мені. 

(УшнцкЦ уѣздъ). 

Б. 

1 Б—1 А, 2 Б=2 А... серце...? 3 Б -4 А, 4 Б=3 А, 5 Б=5 А, 
6 Б“6 А... ти...? 

7 Буду тя кохала, 
8 Хуста тобі прала.“ 

9 — Дівчино вохана, 

10 Б—10 А? 11 Б “И А, 12 Б—12 А, 13 Б— 13 А. Тобі милий... 
' 14 Б=14 А, 15 Б~15 А? 16 Б =16 А, 17 Б 17 А, 18 Б=18 А. Тобі 
нилий... 19 Б=19 А, 20 Б ^20 А? 21 Б =21 А, 22 Б-=А 22. 

23 Дівчино кохана, 

24 Б=24 А? 
25 Въ степу підъ вербою, 

26 Б=22 А. 
27 Дівчина плаче: 

28 Возьни, серце, Хазаче". 
(Ушицкій уѣздъ). 

172. 
А моему серденьку 
Гірше жалю завдавае. 

„Да чи ти жъ, нилий, блудишь, 
Чи дороги шукаешъ, 

Чи ти мене вірно любишь, 
Чи иншую собі наешь?" 
— Я, милая, не блудю 
И дороги не питаю, 

Я жъ тебе вірно люблю, 

А иншую занехаю. 
(Леиевовсш вод., Нянек, уѣзда). 

Да вже вечеръ близенько 
И сонечко заходить, 

А мені моя миленькая 
Зъ ума не сходить. 
Буду листи писати 
Да й до милоі слати. 

Листа пошлю, а санъ пойду' 
Шдъ оконечко слухати. 
Мила листи читав, 

7 віконце поглядае: 

11 „На бистринъ Дністрочку, 
12 На біленькинъ піеочку, 

13 Свому милому сорочку". 
14 — Дівчинонько мила, 
15 Де жъ будешь сушила? 

16 „На буйнимъ вітрочку, 

17 На шовковимъ шнурочку 
18 Свому милому сорочку". 
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Та шце пітухъ не співа, 

Кажутъ люде ще не світъ; 

Оі кажутъ люде, близькиі сусіди. 
Стоіть мнлий край ворітъ; 

Огоіть милий край ворітъ, 
Кличе милу на совіть. 

,0й вийди, вийди, мое серденько, 
Поговоримо у двохъ“. 
— Зажди, милий, годину, 
Заждн, милий, другую, 

Ой ооки жъ отцю й матусенці 
Ветеронъху зготую, 

Ой зъ-за гори вітеръвіе— 

Калина не спіе. 
Козакъ дівку вірно .побить, 
Закати не сміе. 
.Темъ я еі не займа», 

Що еватати маю; 

Тимъ до неі не горнуся, 

Що сдави боюся“. 

— Не бійсь сдави, не бійсь сдави, 

Не бійсь поговору 
Я за славу сама стану, 

Ще й виговорюся. 
Съ кімъ люблюся—обіймуся, 

Сдави не боюся. 
Ой зъ-8а гори, изъ-за кручі 

173. 
Вечероньку зготую, 
Білу постідь постелю, 

Ой тоді вийду, кій голубе сивий, 
Всю правдоньку роскажу. 
„Добре тобі годячи, 
По світлоньці ходячи; 

Уже жъ мені та й предокучило, 
Підъ вікондемъ стоячи, 

Твою волю волячи, 
Тебе дожидаючи. 

Ой морозъ кріпкий чоботи змикае, 
Сніжокъ оси засппае*. 

(Новицкій). 

174. 
Орли вилітають. 
Не згадаю я роскоши— 
Вже літа нннають. 

Запрягайте коні въ шори, 
Коні воровиі, 
Доганяйте літа жъ моі, 
Літа молодиі! 
Чи догнали, не догнали 
Въ ка.шновімъ мості, 
Вернітеся, літа моі, 
Хочъ до мене въ гості! 
— Не вернемось, не вернемось, 
Не знаемъ до кого,— 

Не вміла насъ шанувати, 
Якъ здоровъя свого. 

(Новицкій). 

А. 

1 Не сама жъ я по садочку ходила, 
2 Миленького за рученьку водила; 

3 Ягідочки избирала, 
4 Миленького годувала. 

6* 
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5 Я жъ думала, що кій буде! 
6 Черезъ гору орелъ воду носить, 
7 Дівчиноньва возаченьва просить: 

8 „Козаченьву, ній соболю! 
9 Візыги иене изъ собою- 

10 Помандрую- а зъ тобою'/ 

11 — Дівчиноньво, ти утіхоньво моя! 
12 Кажутъ люди, що не будешь ти ноя; 

13 Кажутъ люди я й санъ бачу, 
14 Не разъ, не два на день плачу 
15 За тобою, дівчино моя. 
16 Черезъ гору орелъ воду носить -- 
17 Мати сипа вечеряти проситъ. 

18 „ Ой вечеряй, моя мати, воли наварила, 
19 А я піду на той вутовъ, де дівчина мила. 
20 Добри-вечіръ, моя мила, що ти наробила: 
21 Кличе мати вечеряти—вечеря не мила". 

22 — Я нічого не вробила, 
23 Шуваючи, иитаючи—тави поломила. 

(Новицкій). 

Б. 

1 Нема лёду, нема лёду, 
2 Нема переводу, 
3 Хто мене вірно любить, 

4 Бреде черезъ воду. 

5 По тимъ боці огонь горитъ, 

6 По цімъ боці димно; 
7 Тільво мого миленького 
8 Будиночки видно. 

9 Б=16 А... тиі будиночки..., 10 Б--17 А, а матуся свого... 11 Б=18 А, 

12 Б=19 А, 13 Б-—20 А, Хоть мила, хоть немила та такъ..; 14 Б=21 А, 
15 Б-=22 А... возаченьву, тобі... 

16 Въ саду була, руту рвала, 
17 Тебе споминала. 

(Дудари, Каневе*. уѣ»да). 

176. 

„Ой, дівчино, чи горда, чи пишна, 
Чомъ ти до мене зъ вечора не вийшла?* 
— Явъ мені, серце, зъ вечора виходнть 
Білні шженьви морозъ поморозить. 
„Ти, дівчино, не бійся морозу, 

Я твоі шженьви въ шапочку вложу. 
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Моя.шапка ре що дорогая... 
Чотирі волн зъ двора виганяла, 
Чотнрі волн, чотирі коровн, 

За твое біле личко, 8а чорні брови. 
(НовнцгіІ). 

177. 

Половина саду цвіте, Десь мій милий, чориобривий 
Половина въяне— Зъ иншою ночуе. 
Усі хлопці на улиці, „Ночуй, ночуй, мій миленький, 
А мого немае. Да й не зазнавайся; 
Чн винъ шие, чи винъ крае, Ой якъ вийдешъ на улицю 
Чя дома немае— До мене признайся". 
Край тихого Дунаечку — Ночувавъ я три ниченькн 
Еоня наповае! Да й не зазнавался, 
Ой куинь ирге, вдди не пъе, Да якъ вийшовъ на улицю — 
Дорігеньку чуе. До тебе признався. 

Бучерявий дубе, 

(М. Бориспоіь, Переделмсь. уѣзда). 

178. 

Смородину ріжу — 
На яръ похилився; Люблю удовицю, 
Мелодий козаче, Дітей ненавижу". 
Чего зажурився? — Боли любишь мене, 

Чи воли пристали, Люби моі дітн, 
Чи зъ дороги збився? Якъ підемо въ поле 
„Воли не пристали, Ти будешь косити, (2) 

Зъ дороги не збився, Я буду въязати, 

Того зажуриЬся, А за нами дітн 
Що й не оженився. Будутъ загрібати. 
Полюбивъ дівчину — Ишовъ козакъ яромъ, 

Посватали люде, Яромъ долиною, 
Полюбивъ другую — Зацвівъ козакъ рожою, 
По вікъ не забуду". Дівка калиною. 

Ишовъ козакъ яромъ, Балина цвілася, 
Шукавъ дівчиноньки, Рожа зачалася; 
Не найшовъ дівчини, Козакъ оженився, 
Найшовъ кущъ илпя Дівка зосталаея. 

„Балину ламаю, 
(НовпсвШ). 
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Чи се тая дівчиноньва, 
Чи се тая рибчинопька, 

Що у лісі орішки рвала? 
Да дававъ козавъ ще таліру, 

Да дававъ возакъ ще другую, 
Щоби его да й поціловала. 
— Я не хону ще й таліру, 

Я не хочу ще й другую; 
Я не буду тебе ціловати: 

Знаютъ мене отець-жати, 
Що й тобою доворяти. 
На й у.шцю гулятъ не пусвати. 

„Одсунь, дівво, вватирочву, 
Подай мені білу ручву, 
Подай другу зъ тобою пожандрую 
Мандрували ой жи поле, 

Мандровали жи друге... 

(И» Рук. Сборн. Кунша). 

180. 
Иде возавъ въ Увраіну, 
Мушветъ за плечами; 
За нимъ иде дівчиноньва 
Зъ чорннжи бровами. 
„Постій, постій, возаченьво, 

Мій сизеньвій орле! 
Ой хто жъ тебе на чужині 
До серденьва пригорне?“ 

Поймъ боці за Дунаемъ 
Козавъ сіно восвть, 
По сімъ боці дівчиноньва 
Пана Бога просить: 
„Бодай сіно огнемъ пігало 
П коса зломилась, * 

Щобъ я більше по жилому 
Тута не журилась". 
Ой надъ бистримъ надъ Дунаемъ 
Чорний воронъ кряче. 
Не ідна дівчиноньва 
По возаку плаче. 
— Не плачъ, не плачъ, дівчинонько, 
Не плачъ, не журися: 

Ще ти, жила, замужъ не йшла. 
Ще я не женився. 
„Прийди жъ, прийди, возаченьку, 
Що вариі очи, 
Буду ждати тебе, милий, 
До темноі ночи". 

(Изъ Рук. Сбор. Куінша). 

181. 
Ой у полі рожанъ-зілля черезъ межу похнляеться — 
Чую черезъ люди, що мій милий повлоняеться. 
Що жъ жені по романі, на нимъ ягідочовъ нема, 
Що* жъ мені по повлоні, ёго самого нема. 
„Твоі очи ПО ТИМЪ боці, моі очи по сімъ боці — 

Прнідь, приідь, мое серце, хочъ зъ вечора, хочъ о-півночи. 

Якъ прийдешъ зъ вечора—вечеронька безпечная, 
Якъ прийдешъ о-півночи—размовоньва сердепшая". 

Ой вийду я на горочку, подивлюся підъ зорочку, 

ОідШгесі Ьу ѵ^оооіе 



— 87 — 

Тахъ мій кил её воли пасе, скаржитъся на годовочку. 

— Гей хе, геб же, дівчиноньво, ти жъ иені вірниб друже, 
Завъахи хеш головоньку, бо то хені болить дуже; 

Хусткою біленькою, біленькою да шовковеньвою, 

Що я буду въ Бога годенъ, що будешь кені кисленькою. 
(УшвцкіЗ уѣздъ). 

1 Не щебечи, соловейко, 

2 Поки сонечко зійде; 
3 Поки сонечко зійде, 
4 Вітеръ росу обібъе, 
5 Парень дівку обійне. 
6 За річкою за Донцемъ, 
7 Та за річкою за Донцемъ 
8 Стоить дівка зъ козакомъ, 

1 Надъ річкою, надъ ярцехъ. 

2 Б—8 А... зъ молодцемъ, 
3 Закрилась рукавцемъ, 

4 Б^ІО А. закри.тася...: б Б— 11 
6 И серденькохъ назива. 

182. 

А. 

9 Накрилася рукавомъ. 

10 Накрилася обома, 
11 Вінъ цілур й обійма. 

12 — Коханко тн моя, (2) 
13 Викохавъ же я тебе 
14 Не для кого—для себе; 
15 Не для кого—для себе, 

16 Візьму жъ заміжъ за себе. 
(Новицкій). 

Б. 

7 „Ой серденько ти кое, 
8 А любишь ти хене?“ 

9 — Не люблю я нікого, 

А. 10 Тілько тебе ідного. 

(Д. Копэшиа, Миргородск. уѣзда). 

183. 

Ой вийду я за ворота 
Десь мому миленькому не гарна робота — 
Въ тихимъ Дунаю сиві коні напувае. 

Кінь еденъ води не пъе. бо въ дорозі бувъ, 
Десь кій килий, чорнобривий въ степу ночуе. 

Якъ въ степу, небозі вспоможи ёго, Боже, 

Якъ зъ инчою розмовляе, най наложить головою. 
— Роста, барвіночку, въ широкій дорозі — 
Стели, дівко, білу постіль на дворі, на морозі. 
Чогось тая біла постіль на морозі поруділа; 

Чогооь моя дівчиноньва на личку зхарніла. 
(Увгацкіб уѣздъ). 
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184. 
A. 

1 Сонце низенько, вечеръ близенько, 

2 Вийдн до иене, мое серденько. 
3 Ой вибди, вийдн, да не барися, 
4 Мое серденько, розвеселися. 
5 Черезъ річеньку, черезъ болото 
6 Подай рученьку, мое золото. 
7 Черезъ річеньку, черезъ биструю 
8 Подай рученьку, подай другую. 
9 Подай рученьку, подай и другую, 

10 Я въ тобі, серденько, и самъ прибуду. 
11 Ой тамъ кірниця підъ перелазомъ — 
12 Вийдемо серденько обое разомъ. 
13 Ой вийдн, вийдн, серденько Галю, 

14 Серденько, рибонько, дорогий кришталю. 

15 Ой вибди, вийдн, не бійсь морозу, 
16 Я твоі ніженьки въ шапочку вложу- 

17 Ой біда, біда що я не вдався: 
18 Брівъ черезъ річеньку та й не внивався. 
19 Ой завернуся да й умиюся, 

20 На свою милую хочъ подивлюся. 
21 — Ой не вертайся, да й не впивайся. 
22 Ти жъ мені, серденько, и такъ сподобався. 

(Ивъ Рук. Сбора, Купли). 

B. 
1 Зоря не сходить, місядь низенько, 

2 Б=2 А, Прийди... 3 В=15 А, 4 Б=16 А. 5 Б=5 А, 6 Б—6 А, 

7 Б=7 А, 8 Б=8 А. 9 Б—17 А... Боже; Боже, якій я...; 10 Б=18 А. 
11 Б=19 А, хиба..., 12 Б=20 А... миленьву та й... 13 Б=21 А, 14 Б= 

22 А. 15 Б=11 А, тамъ криниченька..., 16 Б—12 А. 
17 Дай звінчаймося, дай будемъ жити, 
18 Зъ тобою, серденько, Бога хвалити. 

(Новицкій). 

В. 

1 В=9 Б... горе, горе..., 2 В—18 А. 3 В=19 А, 4 В=12 Б... свое 
личенько... 5 В=21 А, 6 В=22 А. 7 В=11 А. Въ мене... край перелаза, 
8 В=11 А. Вмиемося... 
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9 Въ хене хусточка шовкохъ вшпита, 
10 Утрехося, серденько, хочъ буду бита. 

11 Битихе хати, знатихе за що: 
12 За тебе, серденько, не за ледащо. 

(Изъ .Рук. Сборе. Кулвиа). 

Г. 

1 Г=1 В, 2 Г=18 А. 3 Г—И Б, 4 Г=12 Б... ^івчину... 5 21 А, 

6 Г=22 А. 7 Г=11 А. У иене..., 8 Г=8 В... серце... 
9 Біля хеі кірниці зелізни ключи. ч 

Ю Г—8 В... серце, до шлюбу идучн. 
(Изъ Рук. Сбори. Кулша). 

Ям жъ бо теперь часи трудно — 

Піду жъ бо я въ ліси технп. 
Буду ходвти, буду блуднти, 

Ой чи не знайду я любо зъ кихъ жнти. 

185. 

— Не треба ходите, не треба блуднти, 

ІІовінчайхося, будено жнти. 
Будехо жнти, будехо робити, 

Буде нахъ счастя річкою плити. 
(УшжцкіВ уѣздъ). 

186. 

Сусідо хила, сусідо близенька, 
Красна, хороша и невеличенька. 
Вона очиха не каже того, 
Ой чи не любишь кого иншого? 
вЛюблю, не люблю, що жъ тобі пнтатв? 
Твоя річъ хене вірне кохати“. 
— Що жъ я провин ивъ, що тя питаю? 
„Вшакъ же добре внаешъ, що тя кохаю. 
Я тобі не віру, хоць би сь присягала, 
Бо ти надъ хене иншого кохала. 
Въ той часъ увіру, ой якъ скажутъ 
Клякнути у престолі и рученьки звъяжуть". 

(Ушжцкіб уѣздъ). 

187. 

А. 

1 Перепеличка хала, невеличка 4 Сокола шукае. 

2 По полю литав, 5 „Соколоньку ясиий, 

3 Траву прогортае, 6 Голубоньку прекрасннй. 
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14 Постели узенько, 
15 Пригорнись близенько. 

16 Буденъ говорит 
17 Якъ у світі жпти; 

18 Будемъ розмовляти, 

19 Якъ зъ дітками мати. 

(Борисомъ, Переасмвсв. уѣвда). 

Б. 

1.Б—1 А... тай... 2 Б—2 А, 3 Б-=3 А, 4 Б=--4 А, 5 Б=5 А, 6 Б=6 А, 

Ти, козаче... 7 Б=7 А, 8 Б:--8 А... водою... 9 Б 9 А, 10 Б-—10 А, 11 

Б=12 А, 12 Б=13 А, 13 Б —14 А, 14 Б~—15 А. И присунься... 
(Изъ Рус. Сборн. Кулиша). 

В. 

1 В~—1 А. Ой перепелица... 2 В—2 А, 3 В -3 А, 4 В—4 А, 5 В=5 

А. Ой, соколе... 6 В—6 А. Який ти... 7 В—7 А. 8 В—8 А, 9 В =9 А. 
Туманъ... 

10 Яворъ — ліщиною, 

11 Я дубъ — ялиною. 
12' В—12 А. Дівко... 13 В=13 А, 14 В—14 А, 15 В -15 А. Поля¬ 

жемъ... 16 В=18 А... розмовлять... 

17 Якъ намъ горювать. 
(Новицкій). 

* 

188 

— Я тя навчу говорит: 
Надлетіли гуси зъ броду, 

Сколотили мені воду; 

Того жъ ся я забавила. 
Доки вода не вчистила. 

(Ушицвій уѣздъ). 

189. 
А. 

1 Ой въ полі сніжокъ пролітае, 

2 А въ кнрниці вода замерзав. 
3 Ой тамъ козакъ коня напував, 
4 А дівчинв води шдливае. 

Коло млина, коло броду 
Козакъ коня вапувае, 

Дівча води набірае. 
— Ой дай, дівча, води пити. 

„Такъ мя буде мати бити“. 

Т Гордуешъ ти мною, 
8 Якъ вітеръ горою, 
9 Морозъ долиною, 

10 Сонце калиною, 
11 Козакъ дівчиною“. 

12 — Дівчино, спрото, 
13 Не стели широко, 
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5 Козакові серденько вмлівае. 
6 Поіду я судару служити, 

7 Ой поіду я селомъ-улицею, 

б Здибаюсь съ полюбовницею. 
9 — Здорова, здорова! Якъ ся жъ ти мала? 

10 Ой зъ кімъ же ти цю ннчъ ночувала? 
11 я Ночувала сама зъ собою, 

12 Не сказала правдоиьки ткому“. 
(Новицкій). 

Б. 

1 Изъ-за гори вітеръ повівае, 

2 Б=2 А... долине... 3 Б—3 А, 4 Б=4 А, 5 Б—10 А... девка...? 
6 Б-^11 А... пучь зъ Господомъ Богомъ, 7 Б 12 А. Да не скажу... 

8 Тілько скажу тобі молодому. 
(М. Скаредное, Мознрск. уѣзда.). 

190. 

Ой въ полю, полю, въ полю на роздоллі, 
Тамъ дівчина пасла сіри воли й коні. 
Пасла жъ вона пасла, й а въ сопілку била, 
Й а въ зеленямъ гак^ сама заблудила. 

Й а надъіхавъ козакъ зъ зелений діброви. 
— Виведи, козаче, зъ гаю на дорогу: 

„На жъ тобі, дівчино, коника трімати, 

А я самъ піду дороги шукати. 
Шукавъ же я відъ ночи до ночи, 

Та припала рос г ёго чорни очи“. 
— На-жъ тобі, козаче, гультаю, 
На-жъ тобі коня, бо безъ часу умираю. 
я0й якъ би ти знала, гультаёмъ не звала, 
Та й литъ узяла, та й поціловала“. 

(Упшцкій уѣздъ). 

191. 

Ой приіхавъ козаченько въ рапці, 
Та поставивъ конпченька въ ямці. 
— Добри-день, дівко Наталко. 

„Здоровъ, здоровъ, козаченько Савко. 
Ой рада-бъ я у хату пуститн, 
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Та не хаю тамъ засвітити“. 

— Ой есть въ мене въ карнані лучина, 

Та засвітимъ карими очима. 
(Ивъ Рук. Сборе. Кулша). 

Чи ти мені, дівтано, мила? 

ти мені що починила? 

ти мені любощівъ дала? 
ти мене та причаровала? 

„Козаченько, серце Макарю, 
Що я чарівъ изъ роду не знаю. 
Тілько въ мене чари та чари, 

Що оченьви карі та карі; 
На яиченьку чорні брови,— 

192. 

Ото гъ моі чари до любови. 
Якъ отдала мене кати заміжъ, 

Дала мені рябую корову, 
А на мою бідную голову. 

Що въ середу корову доіла, 

А въ суботу молоко цідила; 
Хвалилися сусідоньки зъ боку, 

Що буду я хозяйка півъ року“. 

(Ивъ Рук. Сборн. Кушка). 

193. 
Берегомъ, берегомъ, бережиною, 
Ой хто жъ то приходивъ вечориною? 
Приходивъ Офанко, приходивъ пъяний. 
— Одчини, Ганночко, ти жъ моя пані. 
„Ой я не пані, не господина, 
Найми наймичку, щобъ одчинила; 
Найми другую, щобъ гіостіль слала, 

Щобъ шля походи помалевала “. 
— Походи моі мулёваниі, 
Сінечки моі мурованиі. 
По сінечкаиъ хожу — не нахожуся, 
Ганночку люблю — не надивлюся. 

(Борвспоп, Пѳреясіавсв. уѣзда). 

194. 
Прийшла мила підъ віконце, ніжками тупъ. 
— Вий ди, вийди, мій миленькій, бо я вже тутъ. 

Ой якъ же вийшовъ мій миленькій, зъ голими руками, 

Взяла мила утікати густими лугами. 
Ой мій милий, чорнобривий, сядь ся на колодці, 
Ой бо мене молодую вачіпають хлопці! 
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„Н&й вони тя зачинаютъ, но най не щлують, 

Нехаі мені молодому мішвандя не псують“. 
(УшндкіА уѣаді). 

195. 

Воре плужокъ подъ садъ-лужовъ 
Відъ лёду до лёду, 
Солодвіі въ вумн уста відъ меду. 

Ой ходила воло плуга фасольву садила, 
Посадила фасольву, нехай вона сходить, 

Сама пішла до воршмоньви — 
Пъе мидий съ вумою. 1 

— Еюмцю моя, любдю моя, 
Щоеь маю казати: 

Не псуй, не псуй мішвання 
Зъ нимъ я маю жити. 
.Жінко жъ моя, люблю жъ'моя, 

Иди ти до дому, 
Звари. эюари вечеряти 

Я прийду зъ вумою“. 

Прийшла мила до домоньву 
Въ пъеду розпалила, 

Сюди-туди походила — 
Вечерать зварила. 

А зварила вечероньву, 
Стала протівъ вівна, 
Відчинила вватврочву, — 
Иде милий зъ вумою. 

— Жінко жъ моя, любдю асъ моя, 

Відчинн ми двері, 
Во я иду за вумою 
По білимъ папері. 

(Новицкій). 

- Ой вншеньво, черешеньво, 
Чоиъ не рясно родишь? 
Молодая дівчиноньво, 
Чоиъ гулять не ходишь? 
„Ой явь мені рясно родити 
За дубовикъ' типомъ? 

Ой явъ мені гулять ходити 
За вдонинимъ синомъ?“ 

Наступала чорна хмара, 
Оь підъ білоі—синя: 

— Навчай, навчай, удівоньво, 
Навчай свого сина. 

Якъ не будешь научати, 
Будемъ чарувати: 
Очаруемъ руви й ноги, 
То будешь лежати. 

Очаруемъ руви й ноги 
И карт очи. 

196. 

Щобъ не ходивъ до дівчини 
Темнен ькоі ночи. 

Ой божилась удівоньва, 
• Передъ паномъ стоя: 

„Ой дале-бігъ, добродію, 

Ночуе синь дома. 
А зъ вечора постіль стеле, 

А въ світу лягае,— 
Не разъ, не два відъ дівчини 
Чобітъ відбігае*. 

* Нова дерева, нова дерева, 

И нова звіннидя. 

Тогді возавъ одъ дівки йде, 
Якъ зійде зорниця. 
Нова дерева, нова дерева, 
А старі пороги, 

Тогді возавъ відъ дівки йде, 
Явъ доять корови. 
(Велкіл Синтики, Внсыьковск. уѣзда). 

Оідііігесі Ьу ѵ^оодіе 



- 94 — 

197. 
— Ой де жъ ти будешь ночувати, хлопчнно, хлопчиночко? 
„Ой въ темншгь лісі, на орісі, дівчино, дівчиночко“. 

— Що жъ тп простелить, хлодчино, хлопчиночко? 

„Простелиться намъ шовкова трава, дівчино, дівчиночко". 
— Чимъ же ся ти вкриешъ, хлопчино, хлопчиночко? 

„Укриеть насъ шовковий листокъ, дівчино, дівчиночко". 

— Чимъ же ся ми вмиемъ, хлодчино. хлопчиночко? 

,Ой тн слёзами, а я росою, дівчино, дівчнночко". 
(Ушицкіб уѣздъ). 

198. 

1 За нашою слободою 
2 Росте жито зъ лободою. 
3 А хто буде жито жати, 
4 То той горе буде знати. 
5 Катерина жито жала, 

6 Катерина горе знала. 

7 Въіхавъ козакъ на могилу, 

8 Пустивъ коня на долину, 
9 Самъ л ягъ спати на годину. 

10 Спить едную, спить другую, 

11 А третюі) счастливую. 

12 А третяя счастлива годиночка,— 

А. 

13 Десь ся взяла дівчяночка, 
14 Та вирвала травиченьку, 
15 Та вдарила по личеньку. 
16 — Вставай, козакъ, годі спати, 
17 Твого коня не видати. 

18 Изъ-за гори високоі 
19 Турки и татари 
20 Твого коня въ полонъ взяли; 

21 Коня взяли вороного, 

22 Тебе убъють молодого. 
23 Коня возьмутъ — другій буде, 

24 Тебе убъють — жаль мні буде. 
(УшкцкіВ уѣздъ). 

6 Ирипъявъ копя до ялини, 
7 Л яга спати край могили. 

1 Б=1 А. Над... 2 Б=—2 А. 
3 Иде козакъ дорогою, 

4 Веде коня за собою. 
5 Якъ приіхавъ до долпни, 

8 Б=13 А, 9 Б—14 А... калинокку... 
10 Та вмочила въ криниченьку. 

И Б=15 А, 12 Б--16 А... вставай... 
13 Хотятъ турки коня взяти. 16 Та вдарили въ барабани, 

14 Не такъ турки, якъ улани 17 Шшла слава городами. 

15 Взяли коня съ поводами, „ 
(Ивъ Рук. Сборы. Кушка). 
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В. 

1 В=7 А, 2 В—8 А (2). 3 В=9 А, 4 В= 10 А, Сплю годину, слю..., 5 В-= 

И А, 6 В=12 А Счастливая..., 7 В— 13 А, 8 В^=16 А. 9 В -17 А. 

10. Идутъ турки изъ-за гори, 
11 Твого коня возьмутъ. 

12 В=19 А Идутъ тури..., 13 В 20 А. Вони твого коня... 
(УшЕЦКІЙ уѣздъ). 

г. 

1 Темна нічха и невидная, • 
2 Головонька моя біднал! 
3 Кінь вороний спотикаеться, 
4 Козакові щось дрімаеться. 

5 Г=8 А Пущу..., 

6 А самъ ляжу, та й спочину. 

7 Г=6 В, 8 Г=13 А, 9 Г~—14 А, 10 Г^15 А, 11 Г=-16 А, 12 Г— 

13 Б, 13 Г=23 А, 14 Г=24 А... мені жаль... 

15 Коня возьмутъ и попружечку, 

16 Тебе зарубаютъ, мою душечку. 
Изъ Рук. Сбора. Купила). 

Д. 

I Д=г. 
2 Мені дорі'женька, дуже далекая. 
3 Ой іду, іду, коня ноганяю, 
4 А сонъ голівоньку такъ и нагинае. 

5 Д=5 Г... у лугъ, у калину, 6 Д—6 Г... на часъ, на годину. 

7 Ой іду, іду, коня ноганяю, 

8 А самъ до дівчини на нічъ носпішаю. 

9 Де не взялась счастлива година, 

10 Да прийшла до мене милая дівчина. 

II Д=16А... козаче..., 12 Д—13 Б. Войдутъ адодіі, хотятъ... 13 Д—:23 А. 
Нех&В коня вкрадуть, то... 

14 А би ти осталась, мое серце любе. 
15 Нехай коня вкрадуть, то такий и буде. 
16 Якъ тебе не стане, такоі не буде. 

(Д. Коіюшна, Миргороде*, уѣзда). 
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199. 

Ой зійшли, зійшли два місяці ясиихъ — 

Та й вандрували два товарищи краснихъ. 

„Ой два насъ, два товарищи, 

Ой вандруй третя, дівча, зъ нами“. 

— Ой рада-бъ я та й вандрувати, 

Тіяько ся бою вавалерськоі здради. 

„Ой, дівчино, видишь иене якого, 

Відъ коли-иъ хию, ще-мъ не здрадивъ нікого. 

Коли сь хтіла зъ нами вандрувати, 

То було собі два такихъ рубцівъ взяти: 

вдень рубочокъ — головочку завъязати, 

Другій рубочокъ — дитинку вповивати. 

Колись хтіла зъ нани вандрувати, 

То було собі чоботи підковати. 

Ой еденъ вуе, другій ся дивуе, 
Куди та дівчина повандруе? 

(Ушицы* уѣадъ). 

200. 

Чи я тобі не казала, 

Якъ стояла підъ віконицею: 

„Не ідь, милий, у дорогу, 

Во застанемъ молодицею*. 

— Ой любивъ дівчиною, 

Люблю й молодицею; 

А ще буду сімъ літъ чекати, 

Чи не будешь удовицею. 
(Ушицы* уѣздъ). 

201. 

А. 

1 Тече річва невеличка, поставлю я ятеръ — 

2 А хто меие не полюбить—треця ёго матіръ! 

3 Тече річва невеличка, схочу—перескочу, 

4 Оддай мене, моя мати, за кого я схочу. 

5 Ой у полі нивка, на ній материнка; 

6 Тамъ дівчина жито жала, сама чорнобрявва, 

Не всі то ті сади цвітуть, 

Що на весні розвиваються; 

Не всі то ті вінчаються, 

Що вірне вохаються. 

Половина саду цвіте, 

Половина розвиваеться; 

Половина вінчаеться, 

Половина розлучавтыя. 
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7 Ишовъ возавъ дорогою: полагай Богъ, женче! 
8 Вона ёжу одвічала: здоровъ бувай, серце! 

9 Да вже жъ таа слава но всіжъ світу стала, 
10 Що дівчина Бозаченька сердѳньвожъ назвала. 

{Ивъ Рук. Сборе. Купила, Коіюшва, Миргорода. у. н Субботово, Члгнринсв. у.). 

Б. 

1 Ой у полі вишня, 2 Любилнся, вохалися, 
2 Чожу не черешня? 4 Чему не бережен? 

5, 6, 7, 8, 9 и 10 Б=5, 6, 7, 8, 9 и А. 
(Ивъ Рук. Сбора. Кулиш). 

202. 
А. 

1 „Ой тн, хлопче гожий, живей, 

2 Люблю твоі очи енві. 
3 Я счастлива въ день и въ ночи, 
4 Коли бачу твоі очи. 

5 Ой тк, хлопче, ти жоторний, 
6 Люблю твоі брови чорни. 
7 Не хочу я иного грошей, 
8 Люблю тебе, бо-сь хороший. 

9 Гляну въ сукні—въ сувняхъ гроши; 
10 Гляну въ брови—ажъ ■ хороши. 

11 Не едная зъ нашихъ плаче, 
12 Ой за грішжи біда сваче. 
13 Волю въ біді вівъ свій гнати, 

14 Явь зъ богатинъ ся вохати. 
15 Берешъ перстень, дай ни слово, 

16 Люблю въ світі тя едного. 
17 А въ едино руви звъяжуть, 
18 Що ся любимъ, при всіхъ скажутъ. 

19 Заговорятъ всі вороги, 
20 Що ся любимъ ии убогі. 
21 Зілля пахне, рожа воле, 
22 Не виведешъ жене въ поле." 
23 —Гайда, гайда, дівча, гайда! 

24 Де жъ я тебе въ-вавтра знайду? 
25 Чн въ дубявахъ, чи въ вропнві? 
26 Люблю твоі очи сиві. 

(УшнцвіК уѣздъ). 

Б. 

1 Б=1 А, 2 Б—2 А. 3 Б=6 А. Очи сиві..., 4 Б=5 А. Люблю тебе, 
бо-сь... 
5 „Чн спишь, пани, чи ся будишь, 
6 Скажи правду, кого любишь?" 

7 — Тебе люблю, сказать иушу, 
8 Взявши тіло, возьжи душу. 
9 Взявши душу, возьжи тіло, 

10 Щоби собі не тужило. 
17 Б=11 А, 18 Б=12 А Що щ 

11 бденъ стоіть,—мае гроши; 
12 Другій стоіть—самъ хороший. 

13 Я не хочу грошей много, 
14 Дайте хлопця хорошего. 
15 Ой казали стари люди, 

16 Що при грошахъ счастя'буде. 

і грошахъ... 
(УшицкіВ уѣвдъ). 

7 
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203. 
Ой зъ-ва гори котилася, 

Женихами хвалилася. 

Въ кого одинъ, въ мене два, 

Чорнобриві обидва. 
(Изъ Рук. Сборн. Куівша). 

204. 
Иваночко сіно косить, 
А Настасья воду носить. 
Иваночко спотівъ, 
Води нити захотівъ. 
Настасія молода 
Води питп не дала, 
За білу ручку взяла, 
Въ хату повела, 
Білу постіль стелила, 
Сама ся сиати дожила. 

(Упгацкій у.). 

206. 
Въ лузі стоять воли въ плузі, 
Нікому воли поганяти. 

Прийшла дівчина зъ чорними очина, 
Взяла воли поганяти. 

— Гей же, гей же, воли, въ зелену дуброву, 
Я молода вернуся до дому. 
Взяла мати лаяти, 

На що було воли поганяти. 
— Будуй, мати, новую комору. 

Комора новая, староста стояли. 
Дівчина молодая замки поламала, 

Я у молодця въ саду ночувала. 
Ночувала ничку въ випшевимъ садочку, 

Съ тобою, сивий соколочку; 
'' Ночувала другу въ калиновимъ лугу, 

А съ тобою не звінчана буду. 
Ночувала третю въ хрещатимъ барвінку, 

Я съ тобою не звінчана въ вінку. 
(Ушицкій у.). 

Підъ зеленимъ явірценъ 
Стоіть дівка зъ молодцемъ. 
Зъ молодцемъ стояла, 
Та свою неньку питала: 

„Мати моя, мати, 
Пусти мене зъ вечора погуляти“, 

— Якъ була я молода, 
То жъ я пила й гуляла, 

Та й молодця шукала— 
Иваночка сокольця. 

Що на горі санчата— 
Спускаються дівчата; 

Спускалися изъ гори, 
Хлопці санки одняли. 
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Въ конці греблі шумлять верби, 
Що я насадила.— 
Нежа того вазаченька, 
Що я полюбила.— 

Въ кошц греблі шужлять верби, 
А листъ опадав. 

Калій жене, мій батеньво, 

206. 

Мплий покидав. 
Ой не веди, Василечку, 
Да по пудъ тинечкомъ... 
Не для тебе, Василечку, 
Шишлину садила. 

А для того посадила. 
Кого не любила. 

(Новицкій). 

207. 

У нашоі та Мелашки підъ хатою кровать— 
Додержала та Грпцюня вже й корови доятъ. 
Нехай доятъ, нехай доятъ, до череди гонять. 
Ой ревнувъ товаръ, до череди йдучи, 
Ой погубивъ та Грицюнё та своі онучи. 
А Мелашка позбірала на річці попрала, 
Качалкою покачала, ёму въ руки дала. 

— Ой на жъ тобі, та Грицюнё, та твоі онучи, 
Во сніються подружечки, одъ череди йдучи. 

(Новицкій). 

Чи л тобі не казала, 
Мое серденятко, 

Не ідь, не ідь у дорогу, 

Нехай іде батъко. 

208. 

Батъко старий, батъко старий 
На світі нажнвся, 
А ти жъ, кое серденятко, 
Ще й не оженився. 

(Дудари, Каневе*, у.). 

209. 

А. 

1 Та прийди, прийди, козаче, до новоі хати, 

I 2 Одчиню дверічка—нечутимё й мати. 
3 Ой якъ одчиняла, то все цілувала, 
4 Якъ випроважала, плакала й ридала; 

5 Плакала, ридала, правдонъки питала: 
6 „Чи ти жъ жене любишь, чи самъ себе нудитъ? 

7 Чи до другоі ходишь, про жене говоришь, 
7* 
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Я жъ дужала, барвіночву, що лісокъ не високъ, 

Не заходить матінкинъ та до жене годосокъ. 

По діброві а ходила—не находилася, 

Кликала батенька—не докл икал ася, 

Та нарвала василечківъ та й обтикалася. 

Я жъ думала, василечки, що лісокъ не високъ, 

Не заходить батенька до жене голосокъ. 

По діброві ходила—не находилася, 

Кликала жиденького—та й докликалася, 

Та нарвала хвнялочокъ та й обтикалася. 

Я жъ думала, хвнялочки, що лісокъ той високъ, 

Ажъ заходить миленького та до жене голосовъ. 

(Д. Коіюшшц Миргорода, у.). 

211. 
Таки буде Петрусь жій. 

Ой лихо и проч. 4 

Наварила, напекла 
Не для кого—для Петра. 

Ой лихо и проч. 

Нежа Петра, тільво Гриць, 

Шкода жъ жоіхъ наляниць. 

■ Ой лихо и проч. 
(Текногайця). 

% 

212. 
Ой підніжай, сова, крильця, 

Ходіжъ стрічать чорнобривця. 

Чорнобривець иде, 

На добри-день дае; 

— Здоровъ, здоровъ, козаченьку, 

Здоровъ, серде мое. 
(Д. Колюша, Миргорода, у.) 

213. 

Ой ви, мухи, ви, комарики ноі, 

За що, про що, ви кусаете жене? 

Що у жене, другъ,—головонька болить 
Отъ головоньки біле личенько гореть, 

Тамъ на дубі, на вершечку, 

Тамъ посіявъ козакъ гречку. 

Чорна гречка, білі крупи— 

Держіжося, серде, въ куш. 

Журавель лугомъ иде, 

Сова річкою бреде; 

Я петрушку копала, 

На Петруся моргала. 

Ой лихо не Петрусь, 

Біле яичко, чорний усъ. 

Била жъ жене жатуся, 

А 8а того Петруая. 

Ой лихо и проч. 

Присяй Богу: далебігъ, 
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л 

Одъ миленького ахъ и серденько щнжить. 

всть у мене комірочка новая, 
У комірочки стоіть кровать тісовая, 

На вроваті нерннушка пухова, 
' На пернні красна 

Ой иіду я до хлина, до мл ина, 
А у млкні новина, новина. 

Тамъ то, мамцю, мельникъ, 

Тамъ то, мамцю, добрий, 
Тамъ то, мамцю, хороший— 

Меле гречку безъ грошеб. 

дівка спочнва, 

214. 

Меле гречку, на кіпгь посппае 
И на мене поглядае. 

Тамъ то и проч. 
Меле гречку ширитуе, 

Обернетьея—поцілуе. 

Тамъ то, и проч. 
(Новаций). 

215. 

' Об місяцю, місяченьку, не світи нікому, 

Тільви хъ моиу миленькому, якъ иде до дому. 
Ой місяцю, місяченьку, зайди за комору, 

Нехаб хе я зъ своимъ мнлимъ трошки поговору. 

Об якъ зайдешь за хмароньку, стань въ темнощі цілий, 
А я стану заплакавши, сваху: зрадивъ мидий. 
Ботидися вози зъ гори, та въ долит стали. 
Бохалнся, любилися, теперь перестали. 

Бохалися, любилися, що б мати не знала, 
А тепера розібшлися, якъ та чорна хмара. 

Два лебеді на воді и днюе, й ночуе— 
Не будемо, серце, въ парі, душа моя чуе. 

Два лебеді на воді, обое біленьки, 
Ой будемо, серце, въ парі, бо ще молоденьви. 

(Ию Рук. Сбора. Кутала). 

21в. 

Ой у полі кринеченька на чотирі вводи, 

Тамъ возави наповалн ворониі коні, 
Тамъ дівчина воду брала, руту поливала, 

Молодого возаченька въ гостоньви прохала: 

„Иди, иди, возачевьку, та до мене въ гості, 
А у мене молодоі весь двіръ на помості. 

Ь 
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Сеть у мене отець, кати, будутъ шануватн, 
Медомъ, виномъ, горілкою часто частувати“. 
Лриіхалп два козака обидва еднакі; 

Одинъ сидитъ въ кбнці стола, листоньки читав, 
Другій стоить у норога, дівчину питав: 

— Дівчияонько, моя утко, чи свататн хутко? 
„Козаченьву, барвіночву, хочъ и въ неділёчку“. 

— Дівчинонько, повна роге, въ неділю не тоге, 
Якъ діждешь до осені, то й Богъ намъ' поможе. 
„Ой далеко, козаченьву, до осені ждати: 
Хочуть мене отець, мати ва йншого дата. 
Ой високо, соколоньку, до неба літати, 
Ой далеко, козаченьву до осені ждати. 
Хочъ висово, не внсоко—треба долітати, 
Хочъ далеко, не далеко—треба дожи дата*. 

(И» Ру&сга. Сборе. Кулиша). 

217. 
У городі зеленая яворина, 
Ой тамъ дівчина зъ козакомъ говорила. 
— Съ тобою говорю, та й не наговорюся, 
До дому прийду, зъ жалю розібъюся. 
Чия пшениця, що довгиі гони? 
Це жъ того козака, що чорниі брови. 

Чия пшениця, що колосъ похилився? 
Це жъ того козака, що й досі не женився. 
Чия пшениця, що житняя солома? 
Це жъ того козака, що тихая мова. 

(Новицкій). 

218. 
Кому жъ будетъ коханее? 
Чи дякові, чи попові, 
Чи простому мужикові? 
Я дівчина молода, 

Мужикові мене шкода; 
Но тому лишкові, 

Що на сивимъ коникові. 
(УшицкіІ уѣздъ). 

Ой зъ-за гори сонце сходить, 
Тамъ то жвавий хлопецъ ходить; 
Тамъ то жвавий, чорнобривий 
И до розмовоньки нилий. 

Якъ вшьме розмовляти, 
Біле личво ціловати... 

Хичко жъ мов румъянев, 
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Перейдя, місяцю, 
Да на нашу улицю: 
На нашій улиці, 
Усе хлопці молодці. 
Нека найкращого, 
Нежа найлуччого, 

Зеленая хмелиночка 
Вишче тину въвться; 
Молодая дівчинонька, 
Якъ горлица бъеться. 
Вона бъеться-обиваеться, 

Що хороша врода. 
Ой виносивъ возаченько 
Стручки изъ города; 
Вінъ витоптавъ сіжъ паръ побитъ, 

219. 
Якъ Ожелько молодчикъ. 
Утоптавъ стяжечку, 
Еерезъ тещинъ двуиръ ходя, 

Щобъ теща хвалила, 

А Оксанка любила. 

(Борясшмь, Перешиск. у.). 

220. 
До ДІВЧИНН ходя. 
Сіжъ наръ чобітъ, 
Вілиі онучи... 
Полюбила козаченька, 
Изъ улиці идучи. 

Въ глибовиі колодязі 
Трохи я не впала; 
Не бачила миленького— 

Трохи не пропала. 
(Новицкій). 

221. 
Я покочу тарілочву да но барвиночву, 
Прибувайте, парубочки, хочъ у неділечку. 
Не въ неділю, не въ неділю, хочъ у4 понеділокъ, 
Зацвіте рута-мъята, крещатий барвінокъ. 

Ой тому барвиночку нема цвіту зміни — 
Не стій, дівво, изъ парубкомъ, не май ёму віри: 
У нарубка така віра, якъ на воді піна, 

Ой въ дівчини така ласка, якъ на воді ряска. 
А я тую дрібну ряску заберу въ запаску, 
А я тому козаченьку подійду подъ ласку. 

(Изъ Рук. Сборн. Кушка). 

222. 
Ой казали вражі люде, що я заміжъ не піду, 
Посіяла василечки у зеленому саду. 
И васильки ноі н Василь при мені: 
Пекъ ёго матері, сподобався мені. 
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И хлібъ пекти, по телята йтн, 
Боли бъ мені, Господи, Васпля знайти! 

И хлібъ у печі виткаеться, 
И Василь підъ овномъ дожидаеться: 
„Ой, Василю, Василечку, ній любий Василю, 

Купи мені намистечко на білую пшю!* 
— Цуръ тобі, пекъ тобі, яка дженджуриста: 
Я купивъ ій личмавъ, ще хоче й намистаГ 

(Ивъ Рукоп. Оборн. Кулиша). 

223. 

Ой не ходи, Василечку, по-біля тиночку, 
Во поволишь біли нвжки та й на шепшиночку. 
Шо шепшина та глодпна та й у печі дрова — 
Ой десь стоіть парочка, любая розмова. 
Ой якъ третій умішаетьея, то й потеряеться, 
Якъ четвертий прибуде, то йсе гараздъ буде. 

(Ивъ Рувоп. Сбор. Кулиша). 

224. 

Ой де жъ тиі ковалечьви живутъ, 
Що хоропгі черевички куютъ. 
Сякъ-такъ до вечора буду жить, 

А въ вѳчері кій миленький прибіжить. 
А я ёму усю правду скажу, 

Черезъ кого на улицю й не хожу: 
Черезъ Ваню, черезъ купчика, 

Черезъ сивого голубчика. 
„Брешешъ тя, дівчино, брешешь, 

Що вечора на улицю чешешь". 
— Ой ні, козаченьву, не брешу, 

Що вечора на улицю не хожу. 
Кравчику невелички А, 

Понлй мені черевички. 
„Чортъ тобі, дівчино, угодить, 
Яві тобі ваваблучки становить?" 

— Поставъ мені закаблучки зъ висового лубка, 

Щобъ я браво танцовала Угропава. 

(Д. Колюшна, Маргородсв. у). 
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Об въ полю кирнпченька— 
Вода протікае, 

Тамъ дівчина чорнявая 
Воли напувае. 

— Напіб, напій, чорнявая, 
Сіриі воли, 

Най я стану, подивлюся 
На чорниі брови. 
„Вчора була суботонька, 

А дзіся неділя, — 
Чомъ на тобі, кавалеру, 

Сорочка не біла?" 
— Ой чи біла, чи не біла, 
То тобі не діло; 
Стара ненька невипрала, 
Сестра не схотіла. 

Ой виперу, вймаглюю 

Берегомъ, бережиною, 

Загубивъ хустку підъ лозиною, 
Загубивъ Василько нъяннй. 

Вийди, бвдосю, бо то твій коханиб. 

225. 
Козацьку сорочку... 
Об летіла зозуленька, 
Та й стала кувати: 

Годі, годі, чорнявая, . 
_ Сорочку прати. 
Возьми серой, 
Иди въ степи 
Пшениченьку жати. 
Взяла вона серии въ руку, 

Кинула за грубу. 
— Въ свого батька не жала 
И въ тебе не буду. 

Найму собі коршмоньку, 
Шинковати буду, 

Справлю собі колясочку, 
Проізжати буду. 

(Новицкій). 

226. 
Ѳвдося вийшла, заспалася, 
Та й обіймала, поцілувалася. 
Ходъ поцілувалася, то въ біленькую 
А въ бородочку та золотую. 

(Ушицкій уѣздъ). 

227. 
За річкою за бистрою, 
Кохався я зъ дівчлною; 

Ой що зъ того, що кохаю, 
Коли зъ нею не буваю. 

А ні мені съ нею спати, 
А ні мені що казати... 
Черезъ тяжки воріженьки,— 

Заступаютъ доріженьки. 

— Баламуте сёго світа, 
Баламутишь такъ завсігда; 

Хочешь мене розкохати, 

А після ся посміяти. 
Світвть місяць на полудне, 
Люблю щиро, не облудне. 
Світить місяць, а не гріе, 

За дівчиною сѳрце млю. 
Ой нрийду я до костёла, 
Стану собі край порога, 
Погляну я на образи, 
На дівчину штири рази. 

Тамъ то красна, тамъ то гожа, 

Подивлюся—коби рожа, 
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А въ личеньку така щвра, 

Що всі евітн прикрасила. 

Тамъ то они, якъ терночокъ, 

Тамъ то брови, якъ шнурочовъ, 

Тамъ то яичко, якъ біль біле,— 

Ажъ глянути на ню мило. 
(Ушицкій уѣздъ). 

228. 
Якъ штеръ повіе, то я & похилюся; 

Що люде говорятъ, до я й не боюся. 

Ще я ковавъ молодецъ, 

До я й оженюся. 
Нема жъ мені пари, 
Тільво дівчини Галі. 
— Тн, дівчино Галю, 

Ходімъ у садочокъ, 
Ходимъ погуляемъ; 

Ходімъ у садочокъ, 
Нарвемъ ягідочовъ. 
Ягідъ не нарвали,— 
Грушокъ наабірали; 

Назбіралн грушокъ 
Повненьвій хвартушовъ. 

— Я й сама не знаю, 
Що робити маю? 
Чи милому нести, 

Чи самій поісти? 

До милого несчщ — 
Черезъ річку брести. 
Черезъ річку брела—да й замочилася; 
Зайшла до сестри—пересупгалася; 
Зайшла до другоі—наговорилася, 

На свого миленького не надивихасд. 
• 

(Новицкій). 

А вже сонце вечеріе, а вже сонце 
надъ заходомъ. 

Чогось моя мила до иене не ходитъ. 
Чи ій м&ти заказала, 
Чн ся зъ инпгамъ завохала? 
Мене обліпшла 
Любая дівчина. 

Напишу я три листочки, 

Та попцф я голубочка. 
ГолубкаЛітае, 

Дівчини шукав. 
Прилагаютъ голубочки. 

229. 
Та приносятъ три дівочви; 

Тільво нема такоі, 
До сподоби моій. 
Ой піду я до Дунаю, 

Беру воду та й думаю: 
Чи не прийде мила, 
Голубочка сива? 

Ой приходить дівчиноньва, 

На добри-день дае, 
Рученьку витае, 
Мое серце крае. 

(Улицкій уѣздъ). 

280. 
Ой сюди гора и туди гора, 

Меже темн гороньками ясная зора. 
Я жъ бо думавъ, що зора зійшла, 
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А жъ то моя дівчиноньва по водицю Впиа; 
А я за вею, якъ за зорею 
Сивимъ конвченьвовъ по надъ водою. 
— Дівчино моя, нашй мт коня 
И заведи до кірниці, де 8імна вода. 
Дівчино моя, зарученая, 
Чого ходишь, чого плачешь засмученая? 

Чи я жъ тебе бивъ, чи мати моя, 
Чи такая, дівчинонько, натура твоя? 

„Не ти жъ мене бивъ, не мати твоя, 
Но такая, козаченьку, натура моя11. 

(Полоски, Бѣло. у). 

231. 
Об оре, оре и погонитъ, 
Зъ бвдокіею говорить: 
Ой чие то жпто, 

Що такъ не рано жато? 
Подай, бвдокиё, літо, 

Нехаб вижнемо жито. 
(Ушяцкіі уѣздъ). 

232. 
Ой ишовъ ковавъ зъ вібеька, зъ дороги 
Та поклонився батеньку въ ноги: 
„Ой батеньку жъ мій, сядь коло мене, 
Сядь коло мене, пожалуй мене. 
Заложи руку за пазушину, 

Одірви одъ серденька злую гадину. 

Злая гадина мене зсушила, 
Боло мого сердечка гніздечко звила". 
— Ой лучче жъ мені тебе не мати, 
Чинъ мені рученьку запавовати. 

Об ишовъ козакъ зъ вібеька, зъ дороги 
Та поклонився иатінці въ ноги:. 
Матінво жъ моя, сядь коло иене, 
Сядь коло . 

Ой ишовъ козакъ зъ вібеька, зъ дороги. 

Та поклонився братіву въ ноги: 
Об братіку мій, сядь коло мене, 

Ой на зеленимъ мачку 
Пасла доня качку. 
Пасла и загубила, 
Ходячи заблудила. 

Виблудила на поле, 

Тамъ іі Василь оре. 
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Садъ.. • • 
Ой шповъ козавъ зъ війська, зъ дороги 
Та поклоЕИВся сестриці въ ноги: 

Ой, сестрице. 
Ой шповъ возакъ зъ війська, зъ дороги 
Та поклонився дівчині въ ноги: 
Ой, дівчино.. 
— Ой лучче жъ мені ручки не кати, 
Чимъ тебе, серденько, запакувати*. 

(Д. Колоши», Миргороде*, у). 

283. 
• 

Казавъ мені батько, щобъ я оженнвея, 
По вулнцямъ не ходивъ, ще й не волочився. 

По вуличкамъ не хожу и дона не всижу, 
Якъ прийдеться вкопатися до дівчнни въ хижу. 
По вуличкань не хожу и не волочуся, 

Якъ не женюсь на Марусі, то вже й не женюся. 
(Д. Колонна, Миргородскаго уѣзда). 

Де ходивъ, то ходивъ, 
Прийшовъ підъ віконце. 
— Сидіте, прядіте, 

Доки, волоконце. 

Ой чий же то двіръ? 
Приточивъ би свій. 

Хорошая дівчинонька, 
Я ходивъ би къ ій. 

Еолибъ не боявся, 
То бъ ноженихався; 

Ходить голубъ коло хати, 
Сивий, волохатий, 

Як^ загуде жалібненько— 

284. 
А Оксана не пряде, 
На Ивася днеться; 
Вона ёго вірно любить, 

До ёго сміеться. * 
(Дудари, Каневе*. у). 

236. 
А то лихо, що боюсь— 
Недалека подивлюсь! 
Коли бъ була ти ноя, 

Чого бъ хотівъ въ світі! 
Серце, любко ти ноя, 
Нумо жити вміеті! 

(Ивъ Рукой. Сборн. Кулина). 

286. 
На сердю тяженько. 
— Ой не ходи, голубоньку, 
Коло моей хати, 
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Принеси мі голосочокъ 
Милого до хати. 
Ой піду жъ я до кірниці 
Пйти води зъ дненця, 

Ой безъ ножа, безъ талірки 

Ой загуди сиві голубочки 
На білій березі. 
Стелить, стелить молода дівчина 
Білу постіль въ дорозі; 
Твердо стелить, а мъягко лежати, 

Роста, хмелю, надъ водою 
Рівно зъ тичиною — 
Чути, чутп козака горло, 

Якъ иде зъ кобзиною. 
Гарно грае, гарно грае, 
Ще краще співае; 
Не една чорнявая 
Зъ жалю унивае. 
— Десь у тебе, дівчинонько, 
Та не рідная мати... 

Не край мого сердя. 

Ой та стоішъ та все зъ иншимъ 
Стиха розмовляешъ, 
И безъ ножа, безъ талірки 
Серде мое враешъ. 

(Иэъ Рук. Сборн. Куіиша). 

237. 
Люблю зъ нею розмовляти. 

Пожену я та сивпі воли 
Та на раннюю росу; 
Та й зачет? чорниі кудрі, 
А дівчина русу косу. 

(Новицкій). 

238. 
Якъ та станетъ на каміні, 
То підківочки знати. 

Чи чула та, дівчинонько, 
Якъ я тебе кликавъ, 
Черезъ твое підвіръя . 
Сивимъ конемъ іхавъ? 
„Ой ходъ чула, ходъ не чула, 

Не обзивалася; 
Темна нічка, невидная,— 
Не сподівалася." 

(Новицкій). 

Ой гай, мати, ой гай, мата, 
Ой гай зелененькій... 

Биізжае изъ Талянки 
Козакъ молоденькій. 
Якъ впізжавъ, то й шапку знявъ, 
Низенько склонився: 

# 

— Прощай, прощай, громадонько, 
Може съ кимъ сварився? 
Ходъ сварився, не сварився, 

Аби я не бився. 

239. 
. лТ 

Якъ виіхавъ за ворота, 
Слізоньками вмився. 

Голубъ сивий, голубъ сизий, 

Ролубка сивіща, 
Батько милий, мата мила, 
Дівчина ииліща. 
Бо якъ зъ батькомъ посваруся, 
Гріха наберуся; 
Зъ дівчпною да зійдуся, 

Не якъ не н&говорюся. 
(Таллина, Ушицкій у.), ф 

Оідііігесі Ьу Соо^Іс 



В учора оравъ, и сегодня оравъ, 
Об хто жъ тобі, иій миленькій, 
Да волн поганявъ?" 

— Поганяла мені да дівчина моя 
Чорнявая да білявая, 
Да голубка моя. 

Об гай, гай, шумитъ гай, 
Зашуміла ліщпна, 
Зацлакала дівчина, 

А жъ мені жаль. 
Об жаль, жаль, ще б не малиб, 

„И вчора косивъ, и сегодня косивъ, 
Об кто жъ тобі, мій миленькій, 
Да обідать носивъ? “ 
— Носила мені дівчина моя 
Чорнявая да білявая, 
Голубка моя. 

(Ивъ Рукоп. Сбора Куліша). 

241. 
Приіхавъ козакъ на сивімъ коні. 
— Серце-дівчино, я зъ коня впавъ. 

Ходъ упавъ, не забився, 

Серце-дівчпно, дить, не журися. 

(Дашковцы, Литинск. у.). 

„Не жаль тобі, сухий дубе, 
Березоньки буде, 
А вже твою березоньку 
Вирубали люде?" 
— Ой хочъ іі вирубали, 
Аби не чустралп. 

А и съ тебе, сухий дубе, 

Нічого не буде; 
А зъ мене, березоньки, 
Колесонька будутъ. 

Еолесонька малёвани, 

242. 
Коникъ вороненькій, 

Якъ усіде, то й поіде 
Козакъ молоденькій. 

„Не жаль тобі, козаченьку, 
Дівчиноньки буде, 
А вже жъ твою дівчиноньку 
Заручили люди?" 
— Ой хочъ ѳі заручили, 
Аби не звінчалп, 
Ой же бъ же мені, молодому, 

Жалю не задали. 
(Полоски, Бѣльск. у.). 

243. 
А. 

1 Ой на горі, ненько, зацвіло синенько — 
2 Ніхто мене такъ не любить, якъ той Коваленко. 

3 Дівчина танцюе, Коваленько грае. 
4 — Нехай моей дівчиноньки ніхто не займае. 

5 Бо хто еі займе, біду собі знайде, 
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6 Бо поломлю руки, ноги, до дому не эайде; 
7 Хотъ до дому зайде, буде хорувати, 
8 Буде мене, Коваленка, весь вівъ поминати. 

(Ушнцкій уѣздъ). 

Б. 

1 Б=1 А. Охъ тамъ... світае раненько. 2 Б=2 А... краще не заграе... 
3 Коваленко грае, дівчина гуляе. 

4 Б=4 А Діхто... нехай... 5 Б=5 А... собі лихо...; 6 Б=6 А. Руки & 
ноги перебью... 

(Мквьвовцн, Засшсв. у.). 

244. 
Марусенька недужа лежала, Озоветьсл Маруснна мати: 

Чорнимъ ловкомъ головку звъязала. „Не діждешъ ти на пшобі стояти*. 
—А въ мене три кош на стані. 
Однимъ конемъ до моря доскочу, 
Другимъ конемъ море перескочу, 
Третімъ конемъ віллячка достану, 

Марусеньці дружиною стану. 

(Новицкій). 

245. 
ОВ половъ же оъ я да на тее запорожже, 

Дакъ доріжевьки не знаю, 
Да хиба жъ вернусь да назадъ до домоньку, 

Я й дівчина роспитаю. 

Ей у чистімъ полі, да широкімъ раздоллі, 
Тамъ дівчина жито жала, 

Да вона жъ мені, да парню й молодому, 
Три доріженьки й показала. 

„Ей да оде жъ тобі, да молодий казаченько, 
Ажъ три доріженьки різно: 

Ей що одна на Дінъ, а другая у Бримъ по сіль, 

А третя да на те Запорожжа". 

Ей да эанедужавъ да казаченько дуже, 
Ажъ у зеленій дуброві: 

Що батька не мае, а матусл не внае, 

А дівчннонька ёго доглядае. 

Приіхало три козаки съ полку, 
Розвъязали Марусі головку. 
Одинъ каже: я Марусю люблю, 
Другій каже: я за себе возьму; 
Третій каже: зіллячка достану, 

Зъ Марусею на шлюбі стану. 
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— Ей да догляд ай же, да молода дівчинонько, 
А такъ, якъ и дог ляд ала; 

Якъ жввъ буду, до я тебе не забуду, 
Й на весці сватать буду. 

(Ивъ руюп. Сборн. Кулиша). 

Ой у мене чоловікъ добрнй, 

Пошли жъ ёму, Боже, вікъ довгий, 
Що винъ мене не бъе, не лае: 
Нехай моя жінка гуляе. 
— Гуляй, гуляй, черноброва, 

Кукурікѵ, півнику, гайда... 
Буда въ мене дівка Найда. 

Я жъ іі цілувавъ, миловавъ 
И до печи куховарочку нанявъ. 

246. 
Поки моя головка здорова; 
А якъ моя головка схитнеТься, 
Тоді тобі роскішъ минеться; 
А якъ моя головка поляже, 

Ніхто тобі правда не скаже. 
(Колюшня, Миргороде!, у.). 

247. 
А курочка коко, да коко... 
Полетіла въ гору високо, 

На куриці піръячко рябое, 
Любімося, серденько, обое. 

(Ивъ рун. Сборн. Кулиша). 

Ой морозе, модюзоньку, 
Добрнй чоловіче! 

Зморозь того когутика, 
Нехай не кукуріче. 

Зморозь того когутика, 
Нехай качка кваче — 

Засватавъ я вбогу дівку, 
* Нехай багачка плаче. 

,Ой умру,.мати, умру 
Да 8а часъ, за годину, 

; За часъ, за годину, 
А за дочку вдовину“. 
— Ой не вмірай, мій енночку, 

Сострой собі церковочку; 

248. 
Во багачка, вража дочка, 

Не хоче робити, 
Начінляе вораликівъ, 

Щобъ іі любити. * 
Начінляе кораликівъ 

На білую пгаю: 
Люби мене ти, Семене, 

Або ти, Василю. 
(Ивъ рун. Сбор. Кулиша). 

249. 
А всі дівки прнйдуть 
До церковці молиться 
И вдовина дочка. 
А всі дочки приходятъ. 
До церкви молиться, 

А нема дочки вдовиноі! 
8 
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„Ой умру, мати... 

— Ой не вмір&й, мій синочку, 
Зробя собі корчомочку; 
А всі дівеи прнйдуть 
До корчомви гулнтн 
И вдовина дочка прийде. 
А всі дочки приходить 
До корчомкн гуляти, 

А нема дочки вдовиноі! 
„Ой умру... 

— Ой не вмірай, мій синочку, 

Зробн собі хочъ труночку; 

А всі діввн прнйдуть 

На тіло дивиться 
И вдовина дочка прийде. 
А всі дівкя приходить 
Та на тіло дивиться; 

Прийшла й единая дочка, 
Та дочка вдовиная. 
А всі дівки приходятъ, 
Та й у ніженькахъ стали, 

Прийшла дочка вдовиная, 
Та й въ головахъ стала. 

Козакъ исхватився: 
— Давай, мати, пива, меду, 
Бо вдовину дочку^ веду! 

(Ивъ Рук. Сборн. Кулиша). 
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250. 
Сеть у мене отецъ, мати, 
То куплять мені. 
„Дівчино моя, сідай на коня, 
ПоіВдемо въ чисте поле, 
До мого двора". 
—Въ тебе двора зъ роду нема; 
ТІЛЬВО ВЪ луЗІ три КОрчИ «ялияи, 

Та й То не твоя. 
„Дівчино моя, чи жъ ти тамъ бувала, 
Що ти мені, молодому, 
Стида завдавала". 
—Не я жъ тамъ була, 

Молодша сестра; 
Вона жъ мені всю правду сказала, 
Такъ якъ я сама. 

(Ушшдай уѣадг). 

251. 
Лугомъ иду, коня веду, роавивайся луже! 
„Сватай мене, козаченьку, люблю тебе дуже". 
— Дівчинонько, не іжъ хліба, не ннй води, 
Візьму тебе для пригоди. 
„Нехай не ість твоя мати, 

Боли хочешь мене взята". 
— Ой колибъ та, дівчинонько, трошки багатенька, 

То взявъ бн тебе до себе, до свого батенька. 
„Ой якъ би жъ я, козаченьку, трошки багатенька", 

Наилювала бъ я на тебе й на твого батенька. 
(ТшіЦВІЙ У*8*Ъ>. 

8* 

А въ полі верба, підъ нею вода; 

Тамъ дівчина брала воду, 
Брала жвава, молода. 
Дівча відъ води, козахъ до води: 

„Заждн, зажди, чорнявая, дай коню 
води". 

—Не великій панъ, 
Наній коня самъ. 
Ранняя роса, 
Дівчина боса, 
Въ ніжки холодно. 
„Скину опончу, завью ніжки. 

Дай же, “Боже, неділи дождата, 

Куплю чобітки". 
—Не купуй мені, 
Вупуй самъ собі. 
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262. 
А. 

1 „Заізднвъ коника, заізднвъ другого... 

2 Скажи, серце, правду, чи буде що зъ того? 
3 Чи буде що зъ того, чи ні, 
4 Не въяли сер денька нет". 

5 — Не въяли серденька, не сушъ головоньки, 
6 Возьмутъ мене люди зъ чужоі сторононьки. 
7 Ходъ въ мене посагу не буде, 

8 Але возьмутъ мене и такъ люде. 
9 „Мені посагу твого не треба, 

10 Надградить Господь зъ високого неба". 
11 — Въ мене посагъ сама я, 
12 Якъ на небі зора ясная. 

13 Теперь ти кажешъ, що зоронька ясна, 
14 А потому скажешь, що доля несчасна; 
15 Ходъ ти не скажешь, то мати: 
16 Було убогоі не брати. 

(Улицкій уѣздъ). 

Б. . 

1 Б—1 А, 2 Б=2 А... мое...? 3 Б=4 А, 4 Б=10 А Впала ожеледа..., 
5 Боли жъ тобі, серце, багадькоі треба; 

6 Б = 7 А А..., 7 Б = 8 А..., серце..., 8 Б = 9 А. 9 Б = 10 А. 10 В = 

11 А... ти сама, 11 Б=12 А... ясная зора. 12 Б=13 А... я зора.., 13 Б= 
14 \. 14 Б=15 А. 14 Б=16 А... безъ посагу... 

(Улицкій уѣздъ). 

253. 
Охъ я несчастний, що маю діяти? 
Люблю дівчину, не можу еі взяти. 
Не можу еі взяти, бо зарученая, 
Охъ доле жъ моя, доле несчастная! 
Люблю дівчину, що жъ буде зо мною, 

Я часто тужу за тобою. 
Ні въ день, ні въ ночи радості не маю, 
За що жъ я тебе вірне кохаю? 
Боли багатство, не треба любити, 4 
Ахъ, на що жъ біднимъ та б на світі жити. 
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На що жъ Ботъ зволивъ серце дата, 

Кол ся біднимъ не вільно кох&ти. 
Не справедливо котри такъ думаютъ, 
Що для богатства хотятъ розлучити. 
Охъ, якъ же будемъ ми на світі жита? 
яТи жъ, дівчло, знаю що мя любишь, 

Але не знакъ съ нимъ жити. будешь? 
А певно будешь тп-тй вікъ тужнти, 

Серде богатства не може любитн. 
Прощай же мила, я смерть собі зроблю, 
Принайми та мня не забудь въ гробі“. 

— Нехай вол лежать, що-мъ ёго я любила, 
Знав батьво й мата, зъ нимъ ся розлучила. 

„Охъ, я несчастанй, що маю діята, 
Люблю дівчину н буду кохата“. 
— Ино насъ роэлучать, дадутъ за багатого, 
Нігдн не буду любитн того. 
На що мні багатства, на що мені гроши. 

Ти мені, милий, и безъ нихъ хороший. 

Немилосердни вотри насъ розлучають, 
Ахъ, вол въ серцю та й Бога не маютъ. 

Но що мя на світъ вол народил, 

Кол съ тобою мене розлучил 
Ахъ, волю сама собі смерть зробита, 
Якъ въ багатстві зъ нелюбимъ жита. 

Поведу я маму до гробу твого, 
Скажу: тутъ лежитъ тіло друга мого. 
Не дала-сь, мата, сёго любити, 

Не буде твоя дола въ світі жити. 
Лежитъ мертвий, що-мъ ёго любила, 

Не злучил насъ, то злучить могила. 

Кол не дал намъ зъ собою жити, 
То не зборонять л гроби ся любитн; 

Не хотіла-сь мене за милого дата, 
Будешь та тяжко дочки жалувата. 

(Тпшдкій уѣадь). 

254. 
аОй якъ тужить серце мов, якъ собі 8гадае, 
Що прийдеться розстати зъ тамъ, кого кохаю. 
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Людьская обмовонъва, то-сь мя обманула, 

Що казали, що ти вкеръ, я той часъ забула. 
Прощай, мій миленькій, що я учинила, 
Що инчоиу вірне послюбвла. 

Коли ёму послюбила, кушу бути вірна, 
Тілько для тебе, кій миленькій, ниша. 
Сивий голубъ,.голубка сиційша, , 
Милий отецъ, мати, дружина милійша; 

Зъ отцекъ, маткою насваруся, грнхівъ наберуся, 
Зъ хорошею дружиною не наговоруся*. 
— Ти, дівчино моя мила, воли бъ же то знати, 

Що ти коя, а я твій, не жаль би кохати. 

Якъ иду до тебе, ото жъ меш мила, 
Ино твій батенько поглядав криво. 
Любить тебе отецъ, любить тебе мати, 

Тілько тобі доганочки, що ти небагатий. 

(Ушвд«а уѣвдъ). ' 

255. 
„Ой ти, багачу, я тебе добре знаю. 
Не сватий мене, бо я воливъ не маю“. 
— Ой ти, дівчино, дівчино небого, 
Не скажу я ти за воли нічого. 

„Хоць ти .не скажешь, скаже твоя кати, 
Було дівчину безъ посагу не брати: 
— Встань, невістко бодай-есь не встала. 
Иди корови дій, що відъ батька нагнала, 
Я ті подою, що въ тебе застала. 

Що ти, невісточко, та за госцодиня, 
Що въ тебе до сихъ поръ хата не метена?* 
Я, молода, стала хату мести, 

Вона ми важе до плуга істи нести. 

Я ся питаю: „а де нашъ плужокъ оре?* 
Вона ми важе: „нехъ тя полька воле*. 

А я, молода, внаю якъ відповіти: 

— Най того вколе, кому несу істи; 
Най того мине, що воли поганяе, 

Най того вводе, що чепіги тримае. 

(Ушкцхій уѣздъ). 
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256. 

„Де ти, калино, росла, Обозвалася доля 
Що такал виросла, Ажъ на тімъ боці мора. 
Тонкая, високая, Ой, долё жъ моя, доле, 
На листочку широкая?" Ой чомъ ти не такая, 
— Росла я при криниці, Якъ людськая, чужая? 
При зимненькоі водищ. Люди роблять, не роблять 
яДе ти, дівчино, росла, Та й хорошенько ходятъ; 
Що такая виросла, Я роблю, заробляю, 
Тонкая, висоі&я, А нічого не маю. 
На личку біленькая?" Ой було жъ мене, мати, 
— Росла я у світлиці Малою поховати, 
При веселий семъіді. Подъ тею калиною, 
Ой вирядила иати Якъ була дівчиною. 
Въ лугъ калину лонати, То бъ була бъ и забула, 
Счастя й долі шукати. Що въ тебе дочка була; 

Еалина схилвлася, Була бъ и забулася, 

Дівчина зунілалася, (?) Де дочка поділася. 
Де доля поділася. 

(Дамски, Бѣхьсі. у.). 

257. 

Красний молодче, чого тяжко здихаешъ, 

И чого молодъ въ туту вправляешь? 
Знатись, не бачивъ красноі дівоньки, 
Що такъ роняешь дрібииі слізоньки. 
Переставь тужити, зачни благати Збавителя. 

Не кохаешъ тую, знайдешъ другую, серцю приятеля. 

Ой що жъ бо твому серию за принада, 

Чи жъ то не жічливість, прошу моя рада; 
Хороша дівка, то кохати рада, 
Боли безъ посагу, то. чистая ад рада. 
Бодай не чути, а ні слнхати такого дружепька. 

Хороша на лиці, не мае спідниці, а ні менженька (?). 

— Ой ходъ би не мала а ш ■ ишь інбдяжбнька^ 

Ой коли пристала до мого серденька, 
А я тую дівчину люблю, 
Дівчину пошлюблю. 
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Ходъ не ноя вина, Богу присягаю, 

Шо тебе не маю за батькового сина. 
(Ушнций уѣздъ). 

253. 

А. 

1 И відтіль гора, 21 Сідай на коня, 

2 И відсіяь гора; 22 Поідемо чистимъ полемъ 
3 Поміжъ тими кругами горами . '23 До мого двора. 

4 Сходила ясная зоря. 24 А въ мого двор# 

5 Ой, то-жъ не зоря, 25 Нема ні кола— * 

6 08, тожъ не ясна, 26 Тілько стоіть кущъ калили 
7 То жъ моя молода дівчина 27 Та 8 та не цвіла. 
8 По водицю йшла. 28 „Калино жъ моя, 
9 А я за нею, якъ за зорею 29 Чомъ ти не цвіла?* 

10 Чистимъ полемъ, сивимъ конемъ 30 — Холодная та зіма була — 
11 По надъ Дунаемъ. 31 Цвітъ повъялила. 
12 „Дівчино жъ моя, 32 „Дівчино-жъ моя, 

13 Напій мого коня 33 Чомъ зашжъ не йшла?3 

14 Зъ рубленоі та криниченьки, 34 — Всю Увраіноньву сходила — 

15 Зъ повного відра.* 35 Пари не найшла. 
16 — Бозаченьку жъ мій, 36 1 „Бозаченьку жъ мій, 
17 Якъ би я твоя, 37 Чомъ не женився?*- 
18 Взяла бъ кона за повода 38 — Й у Бримъ ходивъ, забарився— 

19 Та й напоіла. 39 Тимъ не женився. 
20 „Дівчино жъ моя, 

(Новицкій). 

Б. 

1 Б=1 А... сюди..., 2 Б=2 А... туди..., 8 Б=3 А... да горонькамн 
4 Б=4 А. ♦ 

5 Я жъ думавъ, що вора зійшла. 

6 А жъ то моя дівчинонька, 
7 Б=8 А, 8 Б=12 А, Ти..., 9 Б=13 А... же,.., 10 Б=14 А, 11 Б=15 

А, 12 Б=17 А... буду, 

13 Наною коня 
14 Б=14 А, 15 Б~15 А. 

16 На моімъ дворі 
17 Та все яворі. 
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18 Козакъ изъ коня, 
19 Дівка на коня/ 
20 Поіхала, одвідала 

21 Б—23 А... ёго... 
22 На ёго дворі 

23 Б=25 А, 
24 Була ідна черемшина 
25 Та й та усохла. 

. (Д. Губеіецъ, З&сіавск. у.). 

259. 

1 Ой піду я насело, 

2 А на селі весело, 
3 А у моій хатині 
4 Безъ милого зле мені 
5 08 у саду вишня, 

6 Чому не черешня — 

7 Кохалися, любилися, 
8 Чому ясъ не беремся. 
9 Ой піду я до гаю, 

10 Застваю що знаю; 
11 Нехай тее люди знаютъ, 

12 Що я ёго кохаю. 
13 — Поберемсл, небого, 

14 Хотъ не маемъ нічого; 

Б. 

1 Чи такъ у васъ, якъ у насъ 
2 Всюди поле рівно; 
3 Чи такъ у васъ, якъ у насъ * 
4 Кохатнся вільно? 

5 Б—5 А, 0 Б=6 А? 
1 7 Кохаемся, любимося, 

8 В=8 А? 9 Б=5 А, 
10 Ще й до того рясна. 
11 Не журнся, дівка красна,— 

12 Бу де женихъ, будешь счастна. 
13 Б:=5 А, 

А. 

15 Якъ намъ счастя прибуде, 

16 То ми будемъ якъ люде. 
17 „На що жъ мене сватаешь, 
18 Боли хати не маешь? “ 

19 — Заведу тебе въ чужую, 
20 Заки-мъ свою збудую. 
21 „Збудуй мені зъ лободи,— 
22 До чужоі не веди, 
23 Бо чужая такая, 

24 Якъ свекруха лихая. 
25 Збудуй мені світлоньву 
26 Зъ маковою цвітоньку, — 

27 Буде тебе, буде мене 
28 Да по всёму світовьку. 

(Изъ Руаоп. СборВ. Куляа). 
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14 Ще В до того рясна. 

15 Люблю тебе щнро, вірно, 
16 Дівчино моя. 

17 Б=17 А, 18 Б=18 А? 19 Б=21 А, 20 Б—22 А, 21 Б=23 А, 22 
Б—24 А. * , 

23’ Збудуй меш зъ маковини 
24 Для твеі бідноі дівчини. 

(Изъ Рукой. Сборе. Кукиша). 

260. 
Ой тряслася трясовина ще й тряслася кладка. 
Носивъ хлопецъ молоденькій до дівчини ябка. 

Носивъ перше солоденькі, а послі квасниці, 
Бона ёму відповіла: на зімни мъясннці. • 

„Де жъ ти мя поведетъ, Я не вмію жата, 
Своій хати не маешъ?“ 

— Поведу тя въ чужую, 

Закі-мъ свою збудую. 

„Де жъ та мя поведешь, 

Таку невеличку? 

Мене мати годувала, 

Якъ перепеличку. 

Де жъ та мя поведешь, 

Таку молоденьку?" 

— На попову сшожать, 

Въ траву зелененьку. 

„Ой попова сіножать, 

1 Зелененька яливочка 
2 На яръ подалася — 

3 Молода дівчинонька 
4 Бъ козака вдалася: 
6 Такі очи, таки й брови, 

' 6 Така й головонька, 
7 Якъ зійдуться до купоньки, 

8 Люба розмовонъка. 

Буде твоя пшеннченъка 
Въ полю пропадати. 
Не веди мя въ будяки, 
Бо я поколюся; 
Заведи мя въ лободу, 

Бо лобода дрібна. 
Настели ми опанчу, 

Бо я того гідна“. 
Завівъ вінъ іі въ лободу, 

Не хтіла лежати; 
Прочитавъ ій порастасъ, 

Що ие могла встати. 
(Новицкій). 

261. 
А. 

9 „Пошла наша розмовонъка 
10 Тихо за водою... 
11 Молодая дівчинонько, 

12 Иди въ слідъ за мною". 
13 „Молоденькій козаченьку» 

14 Не війду съ тобою; 

15 Хоть зійдусй, не зійдуся, 

16 Не порівняюся. 
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17 Бодай тая стеновая 
18 Могила запала — 

19 Я підъ ею жито жала, 

20 Вечіръ утеряла. 
21 Не такъ вечіръ, не такъ вечіръ, 
22 Якъ темную нічку— 

23 Не бувъ милой изъ вечора, 

24 Не давъ порадоньки. 

25 „Яву жъ тобі, моя мила, 
26 Порадоньку дати? 

27 Стели, мила, постіль білу, 

26 Лягай сама спати: 

29 Одну ручку підъ голови, 
30 Другою обнявши, 

31 Пригорнувши до серденьва 
32 Да й поцілувавшиа. 

(Ивъ Русоп. Сборе. Кухни). 

В. 

1 Тонкая хмелиночка 
2 Б=2 А, 3 Б=3 А, 4 Б—4 А. 

5 Така тиха, така й мова 
• 6 Така й говіронька — 

7 Б=7 А, 8 В=8 А Вірна... 9 Б=9 А, 10 Б^-10 А. 11 Б-^11 А, 

12 Мандруй изо мною. 17 Ой ти вгорі, а я внизу, 
13 —Хоть я жъ пойду, хоть не пойду, 18 Я жъ вица одъ тебе; 
14 Не порівнябмся, 19 Ти въ жупані, а я въ свиті, 
15 Ти багатий, а я вбога, — 20 Я жъ краща одъ тебе. 

16 Не повінчаенся. 
(Борисамъ, Переаедавсс. у.). 

Чорна гречка, біли круга — 

Не впадай ся дівча въ руки; 
Бо якъ мені попадется, 

То й на послі не скаешся. 
— Прислався багатиръ, 
Тілько трошки дзюбатий. 
Ой ти гарний та хороший, 
Тілько въ тебе мало грошей. 

„Не вилізли тобі очи, 
Я не сватавъ тебе въ ночі, 
Бо я въ тебе въ дні бувавъ, 

Ти бачила, що я мавь: 
Жупаннна по коліна 
На весілля ножичана. 
По весіллю відобралн, 

Серцю жалю завдали. 

262. 
Плаче отецъ, плаче мати, 
Плаче вся родина: 
Однимъ—едну дочку мати, 
Та й тий долі не вгадати. 
„Доню жъ моя, доню, доню, 

Жаль мені за тобою, 
Жаль мені за тобою, 
Віддала-мъ тя молодою." 
— Мати моя, мати, мати, 

Нема чого жалувати; 
Нема чого жалувати, 
Бо-мъ ся хтіла віддавати. 

Скриплять ворітоньКа, 

Не можу заперти. 
Кого люблю,—не забуду 
До самоі смерті. 

(Тшжцвій уѣадъ). 
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268. 
Вчора була недігонька, ниньки понеділовъ— 

Найлу си косаривівъ восити барвіновъ. 
Кладіть, кладіть, восариви, владіть на повоси, 

А а буду що неділі затикати коси. 
Вивосили барвіновъ та заходятъ въ рутку. 
Бідна жъ иоя головочва, несчастливий слутку. 
Приел ався багачъ до багатоі дівви, 

Питаеться іі: яде жъ твоі присівки?* 
— Ой чи тн, багачу, зъ розулу зступаешъ, 

Ой що тн лене за присівки питаетъ? 
Въ лене присівовъ—на городі барвинокъ; 
Въ лене стіжочокъ—на голові віночокъ. 

(Ушицкій уѣздъ). 

264. 
Накажіте дівочці; 
Нехай иене не жде, 
Нехай замужъ нде. 

Гей, гей,... 
Во я вівчаръ нетяга, 

Сивковая сермяга. 
Гей, гей,... 

Сілъ сотъ овецъ у лузі. 
И четверикъ у плузі. 

Гей, гей, гей, 

И четверикъ у плузі. 
(Ивъ Рукой. Сборе. Кушка). 

265. 
Пови я була въ свого отця, у своеі латусеньки, — 

Не пожичала лусточки хліба, ні ложечки солі; 
А теперь пожичу и оддати лущу, 

Извінчавпшсь изъ силъ товаришолъ, пропадати лущу. 
Прийшла до долу, нема хліба й солі— 
Бігала й не вбігала несчастноі долі. 

(Волшской губ. изъ Рук. Сборн. ^ И. Костомарова). 

Ой на гірці, на гірці, 
Пасе вівчаръ вівці. 

Гей, гей, гей, 

Пасе вівчаръ вівці. 
На могилу зганяе, г 
На лолодцівъ кивае. 

Гей, гей, гей, 
На лолодцівъ кивае. 

Ви, молодці, лолодці, 
Візьміть собі по вівці. 

Гей, гей,... 
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266. 

„Прибудь, прибудь, мій миленькій, а яжъ тобі рада буду— 

За тобою, мій миленькій, якъ голубочка, гуду. 

А змочила тонну хустку, дрібни слёзи втираючи, 

Цілу нічъ не спала, тяжко вздихала, тебе вижидаючи". 

— Не журися, моя мила, я до тебе прибуду, 
Хоць за горами, та за! високими—тебе не забуду. 

Роста, роста, барвіночку, та стелися по городу; 

Тн же-сь мені люба, тиже-сь мені мила та и всему роду. 
,Чи та, милий, съ кубчика умивався, 

Ой що та мені надъ всюю челядоньку сподобався". 

— Чи съ кубочка, не съ кубочка, чи ходячи по надъ воду, 
Ти же-сь мені люба, та ‘же-сь мені мила та и всёму роду. 
„Подобнось ти, мій миленькій, тілько мене потішаешъ, 
Ой чую я черезъ люди, що ти иншую кохаешъ". 
— Най ся люде наговорятъ, ніхто імъ не боронить. 

Ой прнйде тая годиночка, що ся імъ очя заслонять. 
(Ушнцкій уѣвдъ). 

267. 

Нігдн би-мъ ся не здрімала, хоць би й день біленькій, 
Коби сидівъ коло мене хлопецъ молоденькій. • 
А вінъ сидитъ коло мене цілуе, милуе, 

То вінъ мене, молодую, розуму пробуе. 
Вінъ сидитъ коло мене підковками креше, 

А якъ піде до иншоі, то за мене бреше. 

Коли-сь мене обрехавъ, мати твой трясця, 

Я сховаю хусточки, для другого здасться. 

Брепшть, брепшть, вороженыси, або перестаньте, 

Оідііігесі Ьу ѵ^оооіе 



Або мені своі зуби на підкови дайте. 
Брешнть, брешить, вороженьки, най буде Богъ зъ вами; 

Я молода піду заміжъ—товчіть головами. 
(Ушнцкій уѣад*). 

268. 
Середъ села стояла верба, 
Подъ вербою й а три дівоньки: 
Одна дівва въ золоті, 
Друга дівка въ жупані, 
А третяя въ аксамиті. 
Що въ золоті—то Иванкова, 

Ой тн, вербо зелененькая, 
Що на тобі гилле гнеться? 
—Нелай гнеться,—хота поламаеться, 
Таки на кні друге розивъеться. 

Ой ти, дівко молоденькая, 

Що на тебе молодці дмуться? 
Що въ сіримъ жупані—то Игнаткова, Нехай дмуться, хота розодмуться, 

Що въ аксамиті—то Яковкова. Таки на мене люди найдуться. 
(Из* Рукой. Сбора. Кулпаа). 

268. 
На що мені собаки трімати, 

Сеть въ мене сосідоньки, що вміють брехати. 
Кажуть люди, що судъ буде, а въ мене не буде, 

А вже жъ мене осудили, но чужш люде. 
Брешіть, брешіть, сосідоньки, собі на безголовъя, 

А я буду істи, пити—дай, Боже, здоровья. 
(Новаций). 

Чого вода каламутна, 
Чи не хвнля збила? 
Чого жъ я смутна, не весела, 
Чи не мати била? 

Мене жъ мати та й не била, 
Сами слёзи ллютьея: 

Відъ милого людей нема, 
Відъ нелюба шлються. 

270. 
Де ти, милий? Подівся, 
Яву терплю муку! 
Прилипъ, прилинь, мое серде, 

Берутъ мою руку. 
Швидче, милий, ратуй мене, 
Відъ лютой напасті, 
Якъ зъ нелюбомъ буду жиги, 
Мушу я пропасти. 

(Новаций). 

271 

Сусіди близькі—вороги тяжкі! 
Пий те, гуляйте, не осуджайте, 
Де двое стопъ,—ие розлучайте; 
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Де одно стоіть,—пари шукайте. 

'— „Дівчино ноя, чарівниченько^ 

Причарувала ти мое личеиько“. . 

— Бодай ти такъ знавъ въ сіней до кати, 
Ой якъ я знаю чимъ чаруватн! 

(Изъ Рукоп. Сборн. Купила). 

272. 
„Въ саду ходжу, черешеньки саджу. 

Вийди, войди, дівчинонько, щось тобі я скажу. 
Тее я тя скажу, що видъ людей чую, 

Шо въ тебе, дівчинонько, инший ночуе“. 

— Неправдонька твоя, есть въ мене стара мати, 
И вартонька до вола. 

Варта заснула и мати не чула... 
Тівай, тікай, козаченьку, 

Хотятъ тя злапати. 
Козакъ молоденькій 
Та й того злявався,— 

Хильці, хильці, по нідъ плотомъ 
Та й въ зілля сховався. 
Ой вийшла дівчина тее зілля рвати, 

Взяла козака сліди пізнавати. 
Козаче молоденькій, родила тя мати, 

А що твоі підківочки на вамені знати. 
(УшхдвіА уѣздъ). 

2?а 

А. 

1 Ой тамъ за яромъ брала* дівва лёнъ та забула повъязати— 
2 Недалеко мій миленькій живе, та й нікимъ же й наказати. 

3 „Ой хорь ти нрийди, а хоть прилети, ясней соколе, до мене, 
4 Бъеться, бъеться та й побиваеться мое серденько безъ тебе". 
5 — Ой н радъ би жъ я, милая моя, та до тебе приленутв, 
6 Кугомъ тебе живутъ вороженьви та й нікудн обмннути. 

7 „Ой скажу тобі, серденько мое, куди вороги минати, 
8 По за гаемъ зелененькимъ, кониченькомъ вороненькимъ". 

9 Я ті вороги підъ ноги стопчу, круту гору перескочу; 
10 Оддай мене, стара мати, за кого я схочу. 
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11 — Ой якъ будешь ти, дівчино коя, рушнички давати, 
12 Пиши листа на білий буказі, та давай до йене знати. 

13 „Вже жъ я издала б пересилала, коі лпстп не доходятъ; 
14 Тільки же коі каринькиі очи слізонькаки изіходять. 
15 Оддала жъ иене старая кати за кого я не хіііа, 
16 Шунить, гуде нагаечка коло кого тіла“. 
17 — Милая коя, серденько кое, я виіраю за тобою, 

18 Що не довелось кеш бутъ человікокъ, тобі дружиною. 
19 Ой колибъ бувъ звавъ, та хорошу бравъ, нічикъ би я не журився, 
20 Відкиль прийшовъ, відкиль прибіхавъ та на килу подивився. 

(Д. Кодюпша, Миргороде*, у.). 

Б. 
1 Б=1 А. За валокъ... всю долину устилала. 

2 Ой нека, йена та й повікъ не буде, кого вірне ко хала. 
. 3 В=3 А. Ой при'удъ, прибудь,... кій нилий..., 4 Б=4 А. 5 Б=5 А, 

6 Б=6 А. Сидятъ коло тебе крутокъ... * . 
7 Широкее поле, широка толока, тілько орланъ пролітати.4 
8 Ой каешь йене, колода дівчино, до осені ждати. 
9 Ой якъ схоче твоя родиночка за инчого дати, 

10 Пиши листи на білий буказі, та давай до иене 8нати“: 
11 — Писала жъ я листи на білий буказі,—листи не доходятъ, 

12 Б=14 А... очи каренъкиі... 
(Ушнцкій уѣздъ). 

274. 
Пусти жъ йене, ноя кати, на толоку прясти, 
Чи не прийде кій киленький сірихъ волівъ пасти? 
Ой пасітъся, сірі воли, не бібтеся вовка, 

А я піду до дівчини, чи знита^головка? 

Ой хотъ зиита, хоть не знита, аби хочъ не бита. 
— Била жъ йене коя кати зъ улиці до хати: 

„Ой не ходи, суча дочко, на улицю спати*. 
Варя жъ, кати, вечерятп а я ляжу спати, 
А хто иене*вірно любитъ, то прийде до хати, 
А я встану ранесенько сліду занітати, 
Щобъ не знали вороженьки, ще б рідная кати. 

Якъ узнаютъ вороженьки, будутъ осуждати, 

Якъ узнав рідна кати, буде проклинати. 
(Д. Кодюшна, Миргороде*, у.). 
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275. 
А вже жъ вечеръ вечеріе, вже солнце заходить... 
Туга жъ мені молодому до серця приходить. 
Ой підѵ я до дівчини по заході сонця, 
Сяду собі коло дівчини та й коло віконця. 
Ой, місяцю-недобору, світи, світи на все поле, 
Тамъ дівчпна чорнявая пшейиченьку поле. 
Поле жъ вона, поле та й на лісъ поглядае — 
Десь мій милий соколонько зъ орлонькамн пролітае. 
Ой літае, літае, бо вінъ крильця мае. 
Любивъ же я чорняву дівчину, теперъ мене покидав. 

Ой місяцю недобору зайди, зайди за помору. 
„Ой вийдп, вийди, чорнява дівчино, най съ тобою поговору". 

— Ой рада жъ би я виходити, съ тобою говорите,— 
Лежитъ нелюбъ на правій рученіьці, не можна разбудите. 
„Ой, дівчино моя люба, відсунься відъ нелюба, 
Якъ засяду зъ високого дуба, вбъю нелюба, якъ голуба". 

— Ти, козаче сердечний, 
Якій же ти безпечнпй; 
Сідлай коня, виізжай зъ двора, 
Бо. ти нѳ мій, я не твоя. 

Козакъ коня сідлае, 
Та й до коня розмовляе: 
Коню жъ мій, копю вороненькій, 

Де жъ те будетъ ночувата? 
Ой у полю озерце, 

Тамъ плавае зідерце, ' 
Соснові клепкі, дубове денце — 

Не цурайся мене, мое серце. 
Я пшениці не жала, 
Ячменю не въязала: 
Була на ринку, 
Пила медъ, горивку. 

(Ушвдкіб уѣздъ). 

276. 
„Чи ти, милий, припавъ пиломъ, чи метелицею, 

Чомъ не ходитъ та до мене цею улицею?" 
— Ходивъ би жъ я, моя мила, та й слави набрався, 

9 
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Що ти жъ иене осудила, я й не сподівався. 
в Ой я жъ тебе не судила, судятъ же насъ люде, 
Що зъ нашого та кохання нічого не буде“. 

(Д. Калюшна, Миргороде», у.). 

Коло клина, коло броду 
Два голуби пили воду, 
Пони лися, вилинулн, 
За любощи спомъянули: 

Горе току хто ся любить, 
Якъ нічъ, такъ день все ся нудить; 
Горе й тону козакові, 
Що все іздить на конёві, 
Изъ стрененъ ноги не вийиае, 

Дівчині поклонъ дае. 
Ой приіхавъ нідъ віконце: 

277. 
— Чи спишь ти, кое серце? 

> „Охъ я не сплю и все чую, 
Изъ нелюбонъ нічъ ночую". 
— Ахъ ти, кила, ахъ ти, люба, 

Відсунься же відъ нелюба; 
Вдару зъ лука, вбъю нелюба, 
Якъ сивеньвого голуба. 

„Ой чи вдаришъ, чи не вдаришъ, 
Тільво мені життя збавишъ; 

Ой чи влучишъ, чи не влучишъ, 
А зъ нелюбомъ не розлучишъ". 

(Ушицкій уѣздъ). 

278. 
Ой коню кій, коню, золотая грива, 
Ніхто йене не лорадить, тілько коя кила. 
Порадить родина—лихая годпна; 
Порадили чужі люди—жаль серденька буде. 
Ой возьну я ключи не побренькуючи, 
Щоби кого миленького не позбудюючи, 
Ой якъ его збудю, то вже не приспати, 

А вінъ мене, молоденьку, не пустить гуляти. 

А хоть мене пустить, на едну годину, 
А вінъ мене наказуе, якъ батько дитину. 
— Иди, мила, иди, не барися, 

А зъ сіннёго пороженька назадъ не вернися. 
(Ушицкій' уѣздъ). 

279 

Чия жъ то хата вікномъ до дороги? 
Пішовъ би я до дівчини—дивляться вороги, 

Пішовъ би я до дівчини по-прозъ іі сінн. 

Черезъ іі подвіръячко голубки летіли: 

Голубъ сивий, голубка сивійша; 
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Мидий отецъ, кати,—дівчина нилійша. 

Зъ батькомъ посваруся, грихівъ наберуся, 
Зъ дівчиною шчъ простою, не наговорюся. 

(Ушидхій уѣздъ). 

280 

Ой нилітае голубина'зъ Украіня, 
Бироняе сизе перо на долині. 
Ой тяжко да важко сизому перу на долині, 
Ой да ище важче сиротиш на чужині. 
Ой да не сизенькій голубонько літае, 

Ой добрий молодчикъ но уличкамъ самъ блукае, 
Ой вінъ собі радость-дівку викликае. 
„Ой, ой, чи тутъ же дівка-радость, чи немае, 
Ой, ой, чи зъ иншпми молодцямп десь гуляе? 
Ой чи спшпъ ти, моя радпсть, чп не чуешъ, 
Ой чомъ ти до мене моя радистъ, не говоритъ?* 

— Ой рада бъ я, моя радистъ, говорити, 
Ой лежитъ нелюбъ съ нравиб руки, буде бита. 
„Ой одвервися, моя люба, одъ нелюба, 
Одъ нелюба, да до сизого голуба. 
Одъ напасті, моя радость, не пропасти. 
Ой коли бъ же намъ да хорошую попасти". 

(Изъ Рукоп. С бори. Кудмша). 

281. 

Та вже третій вечіръ, якъ дівчина зводитъ, 
Ой казала вийду, а теперъ не виходить. 

„Внйди жъ, вийди, дівчинонько, 
Вийди, утішенько та моя!" 
— Ой рада бъ я вийтп, такъ неволенька моя, 

Не пускаютъ гулять, що я молода; 

Не пускаютъ, не велятъ 
И зъ тобою, серденько, стоять; 
Не пускае мати, не велитъ 
И зъ тобою, серденько, говорить. 
Ой ходімо, милий, до Божого дому, 
Помолимся Богу, святому престолу. 
Ой поможи, Боже, намъ на рушнику стати,— 
Тоді не розлучить ні батько, ні мата. 

9* 
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Якъ швъяже піпъ руки, 

Не буде, серденько, розлуки; 

Якъ извъяжуть руки намъ, 

То загинуть нашимъ ворогамъ. 
(Д. Кодюшна, Миргородскаго уѣзда). 

282. 
« 

Ой не стій, не стій, вербонько, надъ водою, 
Каламутная воднця пудъ тобою. 
Ни іі нити, ни зъ іі варити, 

Ой ино ею вороженьківъ труіти. 

Вороги зъ дороги, хмаронька надъ водою. 
„Вийди, дівчино, поговоримо съ тобою". 
— Ой якъ я маю зъ тобою говорим, 

Стоіть воріженько, хоче мене забити. 
„Ой я жъ бо воріженьківъ не боюся, 
Кого люблю, съ тимъ стану й розмовлюся". 

(Подоски, Бѣльскаго уѣзда). 

283. 

А. 

1 — Ой не шуми луже, не цвім буряче* 
2 Не плачъ, не журися, молодий козаче! 
3 „Не самъ же я плачу, 
4 Плачутъ чорни очи: 
5 Нема упокою 
6 Зъ ранку до швночи. 

7 Сусидоньки близенькп, 
8 Та вороги тяженьки, 

9 Не кажутъ ходити, 
10 Дівчини любим". 

(Новицкій). 

Б. 

1 Б=7 А... близьки, 2 Б—8 А... тяжки, 3 Б=9 А... велятъ..., 4 Б=10 А. 
5 Синий голубонько 
6 Сидитъ на дубочку, 
7 Журить головочку. 

(Ушнцкій уѣ8дъ). 

к,. 
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284. 
Ой не літн, сивнй орде, на Водиння нити, 
Засідають враги дашвн, хотятъ тебе вбити. 

Якъ ге мені не дітіти на Водиння нити, 
Коли въ мене на Болинню наленькиі діти? 

Діти моі дрібненькиі, пропавъ ге я зъ вами, 
Забьютъ мене враги ляшки, лшгатеся сами! 
Иду степомъ, иду степомъ, доріженька лугомъ, 

— Чомъ до мене не повернешь, якъ идешь съ плугомъ? 
„До тебе повернута, то ти скажешь сісга — 

Не сіяно, не орано, що ми будемъ іста? 
— Будемъ іста білий сніжовъ, и водицю пита, 
Дай же намъ, Боге, звінчатися, будемъ въ світа жита. 

(Ушицкіб уѣздъ). 
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285. * 
— Ой и зійди, зійди, та зіронько та й вечірняя, 
Ой вийди, вийди, та дівчино коя віряая. 
Рада бъ зірва зійти—чорна хмара наступав, 
Рада бъ дівка вийти, такъ натуся не пускав. 
А зіронька зійшла, усе поле освітнла, 

А дівчина вийіпла, козаченька звеселила. 
Освітнла поле дрібняни зірочвами, 

Звеселила парня чорними бровочками. 
Ой у полі дерево тонке та впсоке, 
А на ёму листя зелене та широве; 
А звіттіль вилітало чорнее та маленьвее, 
Воно питалося своей ниленькоі: 
— Ой у мене мила, якъ червона валина, 
А така хороша, якъ повная рожа. 
Ти, возаче, хрещатий барвіночку, 

Хто тобі постеле въ дорозі постілочку? 
— Вітеръ віе, а бурковина стеле. 
Ой ходи, дівчино, на улиц» до мене. 
„Якъ же мені до тебе ходит 
Не пускав мати, буде мене бити“. 

(Дудари, Кевевсиаго уѣада). 

286. 
Ой повій, вітроньку, зъ горі въ долиноньку, 
Де гай зелененький, де листъ шнро.ченький. 
А я жъ того гаю ніколи не знаю, 
Ой тілько жъ я знаю коня вороного, 
И возава доньского, 
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На конику сидить, въ сопілочку грае, 

Въ сопілочку грае, иене викликае: 
„Катрусю, сердечко, вийди на крнлечко, 

Вий ди на крнлечко, проиовъ хоть словечко. 
Будемъ говоритн, якъ намъ въ світі жити, 

Будемъ розмовляти, якъ намъ горювати“. 
— Не вийду, Иваню, мене мати лае, 
Мене мати лае, гулять не пускае, 
Нехай той .заговорить, шо що-ночі ходить, 
Нехай той розмовляе, що сватати мае, 

(Д. Калюшна, Миргородскаго уѣзда). 

287. 
Ой на горі вітеръ повівае, 
А въ кринищ вода висилае. 
Що въ козака серце замірае, 
А въ дівчини кровью закипав. 

• Ой ніду я вздовжъ улицею, 
Чи не встрічусь зъ своею дівчиною. 
Хочу іі за рученьку взята, 
Усю правду въ неі роспитати: 

— Дівчинонько, ой що жъ це ти робишъ, 
Другій вечеръ якъ та не виходишъ? 
,Ой якъ мені, козаченьку, раненько ходитп, 

Що якъ візмешъ за рученьку, не можешь пустати. 
Ой яЪъ мені, козаченьку, раненько ходите, 

Що не ве.гить моя мати більшъ теле любити®. 
(Д. Калюшна, Мнргор дек. у.). 

288. 
Козакъ коня напувавъ, Дзюба воду брала; 
Козакъ Дзюбі заспівавъ, Дзюба заплавала. 
„Не плачь, Дзюба, не плачь, люба, Господь Богъ съ тобою, 

Якъ вернуся зъ Увраіни, возьму ш.іюбъ съ тобою®. 
— Побила бъ тя, козаченьку, лихая година! 

Цураеться мене вся моя родина. 
Об не такъ родина, якъ отецъ и мати, 
Треба зъ кохання та й умірати. 

(УшицкіВ уѣздъ', 
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Переходомъ въ чистімъ жш 
Зацвіли волошкн — 

Полюбивъ тебе, дівчино, 

Що румьяна трошки. 
— Гей, перестань ти до мене, 
Козаче, ходите, 

Гей, перестань молодую 
Зъ розуму зводитн! 

„Якъ я маю перестатн, 
Коли люблю тебе? 
Пусти мене, мое серде, 

Да пусти до тебе! 

Ой вийду я за ворота, 

Гей, не бере охота. 
Десь моему миленькому 
Да нагольна *) робота. 
Хоть нагольна, не нагольна 
Да таки й не гуляе, 
Гей, изъ тихого Дунаечку 
Сиві кош наповае. 
Ой кінь ирже, води не нъе, 
Гей, вінъ доріженьку чуе. 
Ой Богъ энае да видае, 
Де мій милей ночуе? 

Ой ночуе мій миленький 
Въ чистимъ полі, при дорозі, 

289. 
Буду ходить, дівчинонько, 
Поки не достану 
Твого лиця румъяного, 
Хорошого стану “. 

— Ой якъ мені пустить тебе? 
Мати ключи мае, 
Сама двері дубовіі 
Замкомъ замикае"! 

Вкрала ключи дівчинонька, 
Мати* не почула, 

Вона жъ свого миленького 
До себе кликнула. 

(Изъ Рук. Сборн. Кулиша). 

290. 
Стеле постіль тонку, білу 
Та на лютимъ морозі. 
— Постіль моя, тонка, біла, 
Ой чогожъ ти почорніла? 

Дівчинонько моя мила, 
За що жъ тебе мати била? 
„Ще не била, ще не била, 
Хвалилася бити, 
Ой перестань, козаченьку, 
Та й до мене ходити". 
— Охъ и буду ходити, 
То жъ не перестану 
До чорнихъ брівъ, до білихъ нігъ. 

До хорошого стану. 
(Дудари, Каневскаго уѣада). 

291. 
„Чорни очи маю и ними не журюся... 

Не хотятъ мене дівки любити, 

Піду утоплюсяѴ 
— Не топися, козаче, марне душу згубишъ, 
Скажи щиру правду, кого вірне любишь? 

*) Си. пряиѣч. къ № 40. 
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„Я люблю дівчину та й мислю іі взятв 
Не позволяютъ вороженьки, ще й ріднан мати". 
— Прийдешъ, козаче, сей вечеръ до мене, 
Зготувала стара мати вечеру для тебе. 
Якъ прійдешь до иене, сядь собі на лавці. 
Та будемъ размовляти, щобъ не чула матв. 

Будемъ розмовляти, будемъ жебоніти, 
Та будемо жебонітп, якъ маіеньки дітп. 

Ти сядетъ на лавці, а я на ослоні, 
Та будемо ся приглядам въ кого чорни брови. 
Въ тебе чорни, а въ мене якъ галка, 
И вийдемо на улицю, якъ голѵбівъ парка. 
Сідлай, козаче, коня вороного, 
Та поідемъ вінчатися до попа чужого. 
Переіхали поле, переіхали друге, 
А на третімъ чистимъ нолі, 
Кінь ся спотикае. 

Кінь ся спотикае, нема нона дома, 

Чи твоя, чи моя несчастлива доля? 

(Ушпцкій уѣздъ). 

292. 
„Дівчино чорнявая, здорова була, 

Може ти о мені давно забула? 
Я іднакъ приіхавъ, Богъ тое знае, 
Що мое серденько тебе кохае". 
— Ой блудитъ, зле судитъ, лятеньку любйй, 

Тріиаю, ховаю для тебе шлюби. 
Якъ ти мені, я тобі далась-мо слово, 

Додержать, дотрімать завше готова. 
„Ахъ, мати не знати, чи рада тому, 
Може тя зашлюбить кому иншому? 

Захочетъ багатства и много грошей, 
А мене позбавить любоі роскоши?" 
— Охъ мати не буде серцемъ владати, 
Коли тя я маю щире кохатн. 

Присвідчишъ тн мені, що мене любитъ, 
Запевне тамъ серцемъ нігди не зблудишъ. 

„Дівчшп чорнявая, цвіте прекрасппб. 
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Люблю тя, кохаю, охъ я несчастний! 

Біжимо, спішимо, най звяжуть руки, 

Най не буде давноі муки. 
(Ушндкій уѣздъ). 

293. 
Холодноі води бажить, 

Буде жъ мене та й лаяти.® 
— Ой дівча безумная, 
Ти не знаешь шо сказати: 
Надлетіили гуси зъ броду, 
Сколотили зъ искомъ воду. 

А я стала, постояла 
Нимъ ся вода устояла. 
Не довго я стояла, забарилася 
Заки-мъ вода очистилася... 
— Брешешь, доню, брешешь, суко, 
Ой тамъ Романъ воли пасе, 

Тя зъ Романомъ стояла, 
Ти зъ Романомъ разиовляла. 

(Ушицсій уѣздъ). 

294. 
А. 

1 Коло илина зацвіла калина, 

2 Не пускае до дівчини ненька свого снна. 
3 Бона жъ не иускае, въ замки замикае, 
4 Ключи своі дорогиі въ головки ховае. 

5 Ой встану я въ ночі 
6 Та возьму у неньки ключи, 
7 Таки піду до дівчини, хочъ відвідаю. 
8 Прийшовъ до дівчини: „добри-вечеръ, серце, 
9 Якъ ти живешь, пребуваешъ, 

10 Мепе не видаешъ®. 
11 — Ой я пребуваю, якъ соловей въ гаю, 
12 Виплакала чорнн очи, тебе виглядаю. 

13 Проплакала очи ноченька 
14 Десь ся подівъ румчянець зъ мого личенька. • 

(Ушнцшб уѣздъ). 

Ой у полі криниченька, 

Коло неі травиченька. 

Ой тамъ Романъ воли пасе, 
А дівчина воду несе. 

Зачавъ Романъ жартувати, 

Зъ відеръ воду виливати. 
я Ой Романе, Романочку, 

Не гай иене, Ѳриночку, 
Пусти мене до домочку, 
Пусти мене молодую, 
Маю неньку не рідную, 
Буде бита, добре знаю. 

Въ иене ненька не рідная, 
Роловочка моя бідная; 

Въ мене батько слабий лежитъ, 
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Б. 

1 Б=1 А. Ой тамъ... 2 Б=2 А... на улицю мати... 3 Б=3 А, 4 Б- -4 
А, Золоти та й ключики... 5 Б=5 А, 6 Б=6 А, Вкрадт въ неі..., 7 Б—7 

А... я свою килу... 
8 Добри-вечеръ, мила, добри вечеръ, любко, 

9 Б=9 А... сивая голубко? 10 Б=11 А, 11 Б=12 А. 
(Ушидкій уѣздъ). 

Ходитъ сорока коло потока 
Та й кряче, та й враче! 
Серденько, та й враче! 

Ходить Микола коло вівонця 
Та б плаче, та й плаче! 

Серденько, та б плаче! 
„Вийди, Наталко, вийди, серденько, 

Та й вийди, та й вийди! 

295. 
Серденько, та й вийди! “ 

—Свічечка горитъ, а батенько не еп пть,- 

Не вийду, не вийду, 
Серденько, не вийду! 

Свічечка згасне, а батко засие. 
То й вийду, то й вийду, 

Серденько, то й вийду! 

(Ивъ Рук. Сборн. Куішпа). 

296. 
• 

„Сватай мене, Марко, я эа тебе піду.“ 

— Я буду свататі, не дасть тебе мати. 
„Ой якъ не дасть будемъ мандровати, 
Темноі ночки, зъ Марочномъ прички (?). 

Ой Марковъ вінь, та не Марко на нимъ. 

Маркове сідельце, та не Маркове серце. 
Маркова збруя, не Маркова мова“. 

(Изъ Рукой. Сборн. Куіишаі- 

297. 
Летятъ орелъ по надъ море темними лугами, 
Вибивае оболоні сивими крилами. 

Стоять верби па надъ воду, що я іхъ садила — 
Нема того а въ сімъ краю, кого я любила. 

Нема того, й а въ сімъ краю, нема его тута, 
Лишь виросла его слідомъ шальвія и рута. 
Я шальвію пересію, а руги не буде, 
Кого-жъ бо я вірне люблю, по вікъ не забуду. 

Несе дівка воду зъ броду, коромисло гнеться; 
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Иде козакъ дорогою, якъ барвінокъ въвться. 
„Ой дай, дівча, води нити зъ нашего відерця, 
Явимъ любивъ—любитъ буду изъ щорого серця“. 

— Не казала мені мати тоі води дати, 
Ой якъ прийдешъ зъ вечора, буду чарувати. 
Очарую руки, ноги и чорниі очи, 

Щобъ не ходивъ.до дівчини темненькоі ночи. 
Нехай ходить, нехай ходить, аби не входився,— 

А я ему дамъ подарунокъ, буде вікъ носився. 
Але жъ бо я ходжу меже чорни очи. 

А якъ ляжу зъ вечора, не сплю до півночи. 
(Увпщый уѣздъ). 

298. 
А. 

1 За новими воротами рине вода, рине, 
2 Хоче мене моя мати за нелюба дати. 
3 Коли-сь те ся наважили, дайте жъ мене, дайте, 

4 А якъ мені зле буде, то ся вномннайте. 

5 Якъ же мені добре буде, то буду зъ нимъ жити, 
6 А якъ зле, то піду служит 
7 Ой зроблю я руту квітку, та пущу на воду. 
8 — Плини, зъ рути квітка, до мого роду. 
9 Прийде сестра до Дунаю води брата, 

10 Стане зъ рути квітку познавати. 
11 Що та, зъ рути квітка, такъ дуже завъяла, 

, 12 Бідай же та, моя сестро, три роки лежала. 
13 — Не лежала а ні року, а ні годиночки 
14 Дала мене моя мати меже челядочки. 

• (Ушидеій уѣздъ). 

Б. 

1 Б=1 А, 
2 Не дай мене за нелюба, моя йене; 

3 Б=3 А, 4 Б=4 А... буде лихо...; 5 Б=5 А, 6 Б=6 А... мені лихо 
буде... 

7 Ой служила не тужила, не буду тужити; 

8 Ой теперь я, молоденька, не маю съ кімъ жити; 
9 Бо въ нелюба гірка губа, гіршъ поляночку, 
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10 Вуде бита, неважити чужу дитиночку. 

11 Неньво моя, ненько моя мила, 

12 Не дав мене за нелюба, бо я чорнобрива. 
(Ушицвій уіздъ). 

Чого б вода руда стала? 
Об десь хвиля збила. 
Чого дівчина смутна-невесела? 
Об десь мата била. 

Мене мата зъ роду не била, 
Сами слези ллются. 

08 одъ милого сватавъ нема, 
Одъ нелюба шлються. 
— Об пришли, пришли, 
Да мій миленькій, 

Хоть нарокомъ людей, 
01 иехаб мені одъ отця, одъ матви 

289. 

Да наруги не буде. 
Ой не пускаютъ мене погуляти, 
А ще жъ бо я молодая 
Пуста, мата, мене погуляти — 

Я не забаруся, 
Ой первий півень засшвае, 
До дому вернуся. 
Піють півні, піють другі, 
А дочки немае — 

А десь сука, а десь ледащидя, 

Зъ хлопцами пъе, гуляе 

(С. Псчпводы, Новградвоіннсі ' уѣзда). 

300. 
„Об коли бъ та, дівчинонько, такъ мене любила, 
На що тобі багатство, на що тобі грошей сила? 
Я молодив и здоровиб, працёвати буду, 

Будетъ мата що захочетъ, о тімъ не забуду“. 

— Я жъ то добре сама знаю, не моя то воля; ' 
Родинбнька мною радить, несчаслива доля. 
Я жъ тя люблю зъ цілий души, о тамъ не таюся; 
Но свазати то не можу, родини боюся. 

Не тамъ счастя, не тамъ доля, де багата люде 
Якъ злучаться по любові, то все мило буде. 

(Ушицші уѣздъ). 

301. 

Стоявъ дубъ тонкій та зелений— 

Тринавъ мене за рученьку гидвій та мизерний. 
А на .тому поганому поясина синя, 

Якъ до мене заговорить, тече зъ губи слиня. 
А на тому миленькому та поясъ турецкій, 
Личко біле, брови чорни и станъ молодецьвій. 
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Боли хочъ перемочь, нарви собі мъятки, 
Болл хочешь мене мати, питай иеі матки. 
Боли схочъ—перескочъ, нарви собі бобу, 

Боли хочешь мене взлти, спвтай мого роду. 
(Упгацкій уѣздъ). 

302. 
Шумлять верби, шум лить лови, 

Ходивъ, блудивъ ковавъ по дорозі, 
Прпблудився къ зеленому бору, 

Къ зеленому бору, къ синему морю. 
Ой ставъ козакъ коня напувати, — 
Стала ему зозуля кувати. 

„Зозулспько, моя ненько, 
Закуй мені хорошенько. 
Скажи мені шляхъ дорогу, 
Куда іхать до свого роду; 

Не такъ до роду, якъ до родини... 
До вірпепькоі дружини. 
Соловейку, рідннй брате, 

Викличъ нет дівчину зъ хати; 

Викличъ мені дівчину зъ хати, 

Щось я маю іі спитати, 

Чи не била іі мати*. 

— Ой хоть била, хоть не била, 
Тільво трохи полаяла, 
Щобъ зъ козакомъ не стояла, 

Козакові віри не доймала; 
Во въ козакові тільво б віри, 
Якъ на морі плавле піни; 

А въ дівчпни тільво ласки, 

Якъ на морі плавле ряски. 

(Изъ Рук. Сборн. Купила). 

Б. 

1 На горонці два дубочки 3 До нихъ сокілъ вилітае, 

2 Зрослнсл до купочки; 4 Товариша вивликае. 
5 Б=13 А, Товарищу..., 6 Б=14 А... дівча..., 7 Б=--16 А... еі сказати, 

8 Б—17 А? 

9 Ой не била, ино сварила, 
10 Б=20 А... не говорила. 

И Зайди, ніеяць, за комору 
12 Наб зъ козакомъ договору. 

(Ушидвіі уѣ*.). 

303. 
Ой въ Ііамінці на риночву, мурованимъ замку, 
Спдить орелъ закований за Рузю коханву. 
А за щожъ вінъ закований? За чорниі очи, 

Най не ходить, дурнвй дурень, до Рузі що ночи. 

А за що вінъ закований? За бплві руки. 
Таки жъ бо я Рузю люблю, хоць претерплю муки. 
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А за щохъ вінъ завований? За бііую шию. 
Таки хъ бо я Рузю люблю, хоць смерти пожню. 

— Охъ та казавъ, орле серце, не будешь любнти, 
А та прийшовъ підъ віконде: „подай, Рузю, пити“. 
Якъ хе тобі, орле серце, питоньви подати, 
Коли лежитъ на ліжечку ноя стара нати. 

(Упіпдвій уѣздъ] 

304. 
И вітеръ віе, и сонце гріе. 
Сана не знаю, що ни ся діе. 
Дівчина любила, 

Серденьво звъялила, 
Приваду дала, 
Ще й очарувала. 

Ой стоявъ я підъ вонорою, 

Дерхався съ периною, 
Стоявъ я, держався, 

Зо всіхъ сторонъ холодъ віе. 

Тівай, тікай, нилий хлопче, 

Иде батько, бита хоче! 

Тівавъ же я долиною, 
За иной батько кобилою. 

Прибігаю до кирииці, 
Берутъ воду нолодиці; 

Казала прийти. 

Не хтіла вийти 
И зо стріхи тече 
На мое плече, 
Вона не знае й не гадае. 

Просили хлопці въ дівки, 
Щоби інъ дала люльки; 
Я бъ ванъ дала, не боронили. 
Кобъ нене мати пе бпла. 

(Ушвдый уѣздъ). 

305. 
Берутъ воду, даютъ пита, 

Не жаль ладну зачнппти. 
Прийшовъ я на ярмарокъ, 

Стоіть дііюкъ якъ ярокъ; 
То чорняві, то русявт, 
На котру гляну, то все браві. 

(Новвцпііі). 

306. 
Брала воду изъ-^зера, -вибрала до дна. 
Ой я въ батька ідна еднинъ, йена нет добра. 

Батько добрий, а нати лихая, 
Не пусвають на улицю, що я нододая. 
„Пусти нене, ноя нати, я не забарюся. 
Перши півні заспівають, до дону вернуся". 

Піють півні, иіють другі, а дочки ненае. 
— Нехай наша дочка нолода трохи погуляв. 
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Стала надъ ворітыга чорна хмара, 
Дрібний дощикъ пішовъ... 

„Не бий мене, моя матн, 

Що я такъ пізно прийшла. 
Пудъ моіми воротами чорна хмара стала, 
А на мене молодую поговіръ, неслава. 

А я тую чорну хмару рукавцемъ розмаю — 
Перебула поговіръ, перебуду неславу. 
Ой не піде дробенъ дощпкъ безъ хмари, безъ грому, 
Не піде дівка заміжъ та безъ поговору. 
Настучиться, нагрімиться, дрібенъ дощпкъ зійде,— 
Набрешуться вороженькп, дівка заміжъ піде. 

(УлшцеіВ уѣздъ). 

Встану я ранесенько поутру, 
Да умию біле личенько й утру; 
Да й поіду я помежъ люде п< гулять, 
Поел ухаю, що про иене говорятъ. 

307. 
Ой ви, люди, перестаньте говорить, 
Якъ на світі спрітоньці ідний жить. 

Теперь же я не дівчина, не вдова, 
Теперь же я несчастная сирота. 

(Борвсполь, Передел авск. у.). 

308. 
А- 

1 Ой Боже, Боже, коли той вечіръ буде, 
2 Коли за мене наговорються люди? 

3 Станутъ говорити, якъ стане світати, 
4 А перестанутъ, якъ полягають спати. 

5 Сама не знаю, якъ ворогамъ годити, 
6 Чи въ чорному, чи въ білому ходитп? 

7 Хожу въ чорному—кажуть ледащпця, 
8 Хожу въ білому—кажуть чепуриться. 
9 Ой піду, піду я пшевиченьки жатн. 

10 Пшениченьку жну, кукіль вибіраю, 
11 До своіхъ дітокъ стиха промовляю: 

12 „Ой дітки жъ моі, горепько мені зъ вами, 

13 Що я не маю хозяіна надъ вами:" 
14 — Ой ненько наша, не журись ти нами, 
15 Якъ поростемо, розійдемося сами. 

16 Буде жъ насъ, матп, и по горамъ и по долинамъ, 
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17 Буде жъ насъ, мати, и по чужимъ украінаиъ. 
18 Будетъ ти, мати, якъ зозуленька кувати, 
19 Нікому буде кухля води подати. 
20 Будетъ ти, мати, якъ соловейко щебетати, 
21 Та нікому буде тебе доглядати. 

(Д. К&іюшна, Миргороде!:, у,}. 

Б. 

1 Б=1 А, 2 Б=2 А? 

3 Не такъ ті люди, якъ нерідняя мати— 
4 Лягай, сирото, не вечерявши, спати. 
5 Не вечеряла, не буду й обідати,— 
6 Пусти, матінко, родину одвідати! 

7 Лугами я йду—глуги развиваються, 

8 А селомъ я йду—вороги утішаються; 
9 Б=5 А; 10 Б=6 А? 11 Б=7 А Вийду...; 12 Б=8 А Вийду... 

13 Ой Боже, Боже, да такою годиною, 
14 Прокляла мати малою дитиною. 
15 Ой Боже, Боже, у зеленому житі, 
16 Ой тамъ вивела перепілочка діти, 

17 Сама піпіла у пшенндю сидіти; 
18 Въ пшеииді сидить, пшеннцю прогортае, 

19 Б=11 А: 20 Б=12 А.—21 Б=14 А... матінко,.... 
22 Виростуть крильдя—полетемо й ми зъ вами, 

23 Б=16 А, 24 Б=—17 А... усіхъ... 

(Ивъ Рук. Сборн. Кулиша.) 

309. 
Ой піду я въ ліеокъ-тріеокъ, тамъ люди явори тешутъ, 
Ой піду я послухаю, тамъ за мене вороги брепіуть. 
Брешить, брепшть, воріженьки; 

Стоіть камень край доріженьки, 
Припадайте та й гадайте, 
Тідькв мене не обсуждайте. 
Ой вийду на улицю, подивлюся по підъ зороньку; 
Ажъ тамъ иилий коня пасе, та скаржиться на головоньку. 

„Вийди, нилий, вийди, мій милий друже, 
Звяжи мені головоньку, най мені не болить дуже. 

Куди иду, ыігдё коню не напитися. 
10 

\ 
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Нема жъ въ мене родиноньви, нідокого притулитися". 

— Притулися та до явіра. „Явіръ мені та не батевъко, 

Вітеръ віе, пилонъ носить, сваржиться на головоньку". 
(Увнцвій уѣадъ). 

„Ой ЗІЙДИ, зійдп, лсний нісяцю, 

Якъ клинове коло; 

Об виндп, вибди, серце дівчино, 

Та проновъ до пене слово!" 

— Ой рада бъ же я до тебе вибти, 

И съ тобою говорпти, 

Та судятъ, гудятъ вражиі люди, 

‘ Хочуть же насъ разлучити. 

Об не бий, иати, и не лай, иати, 

Не роби каліченыш, 

310. 

Завъяжи очи тенноі ночи, 

Та й веди до річеньки. 

А явъ приведетъ ти до річеньки, 

Розвъяжи варі очи,— 

Та нехай же я та й подивлюся 
Зъ світонъ Божинъ попрощаюся: 

Ой прощай, світе ясний, прекрасний. 
Тяжко на тобі жиги; 

А тяжче, важче иолоденькій, 

Не нажившись, понірати! 
(Изъ Рук. Сборя. Руданск&го). 

311. 

Ой сплю, чи не сплю, тілбво да не сиджу. 

Взяли иене вороженьви на язики, вижу. 

Боля буде ночувати, чи піти до дону, 

ТІлько, прошу тебе, правди не кажи нікону. 

— Ой чи жъ бо ти, ное серце, натури тавоі, 
Щобъ почувъ одъ ідноі, понісъ до другоі. 
Ой стану я въ куточку, а ти станетъ въ кутку, 

Та будемо говорити о своінъ снутку. 

Ой стану я середъ хати та стану дунати, 

Зъ великого закохання треба сл розстати. 
(Ушндкій уѣ8*ъ). 

312. 

А. 

1 Об ти сидитъ за горою, а я за другою, 

2 Чи тужишь ти такъ за иною, якъ я за тобою? 

3 05 якъ бн ти такъ за иною, явъ я за тобою, 

4 То <уь мп съ тобой жили въ парі, явъ риба зъ водою, 

5 Якъ НІ1Лнй зъ НИЛОЮ. 

6 Ой па ставочку рибакъ рибу удить, 
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7 А миленька по миленькімъ білиігь світомъ тужить. 

8 „Чи ти, милпй, воскомъ прирісъ, чи метелицею, 

9 Чомъ не ходитъ попередъмійдвіръ, тай улицею?и 
10 — Ходивъ же л попередъ твій двіръ та слави набрался, 
11 А ти жъ мене обсудила, я й не сподівався. 

12 „Не я жъ тебе судила, судили тя люде, 
13 Що зъ вірного закохання нічого не буде. 
14 Що зъ вірного закохання ні слави, ні вжитку,— 
15 Чорнвмъ очамъ спання нема, а ніжкамъ спочинку *. 

(Улоцніи уѣздъ). 

Б. 

1 Минулися моі ходи черезъ огороди: 

2 Козаченьку, мое серце, любитися годі! 
3 Ой якъ годі любитися, то й го^І ходити, 
4 Нехай же насъ перестанутъ вороги судити. 
5 Судятъ же насъ воріженьви, судятъ же насъ люде, 

6 Б=13 А... зъ нашого женихання... 7 Б=14 А... зъ нашого женихапня... 

8 Б=15 А Карімъ... 
9 Карі очи не сплятъ ночи, що нічка маленька, 

10 Білн ніжки не спочиваютъ, доріжка далека. 
11 Високиі огороди, капуста не родить — 
12 За лихими ворогами мій мидий не ходитъ. 
13 Поливайте вапустицю, то буде родити, 

14 Забере чортъ ворогівъ, то буде ходити. 
(Новицііб), 

313. 

А. 

1 Ой не шуми, луже, зеленнй бабраче, 
2 Не плачъ, не журися, молодив козаче. 
3 Не самъ же я плачу, плачутъ чорни очи; 

4 Нема суповою, а ні въ день, ні въ ночі. 
5 Сусіди близысиі, вороги тяжвиі, 
6 Не велятъ ходити, дівчини любити. 
7 А я іі люблю, и зъ любощівъ возьму 
8 И въ сворості помру. 

9 А якъ я помру, а ти будешь жива, 

10 Прийди подивися, де моя могила? 
10* 
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11 А иоя могила край синего мора, 

12 Прийди, подявися, любая розмова. 
13 Якъ будутъ въ труну класти, не махай рукой, 

14 Скажутъ вороженьки, що я живъ съ тобою.,, 

15 Ой якъ будутъ въ гробъ пускати, 

16 Не кідай землёю, 
17 Бо ти сама добре знаешъ, 
18 Якъ тяжко підъ нею. 

(Перейка, Б&ітсв. у.). 

Б. 

1 Б—-Л А, 2 Б=2 А Ой чого ти плачешь...? 3 Б=2 А Ой не я то..., 

4 Б=4 А Не даютъ спокою... 5 Б=5 А, 6 Б~^ 6 А, 7 Б ~7 А Я дівчи- 

ну... и любячи..., 8 Б=8 А. 9 Б=9 А, 10 Б=10 А Не забувай, мила,... 

11 Б=11 А. * 
12 Поляг ли любощи и тихая мова. 

13 Б=16 А Не стій надо мною..., 14 Б=17 А Сама ти, мила,... 
15 Не стій надо мною, та й не тужи дуже, 

16 Б=14 А Бо... любилися дуже. 
(Новицкій). 

В. 

1 В=1 А, 2 В=2 А. 3 В=3 Б... чорни..., 4 В=4 А. 5 В=5 А, 6 В—6 А... 

кажутъ... 7 В=7 А... якъ голубку кохаю; 
8 За жону іі маю. 

(Ушкцкій уѣздъ). 

314. 

А. 

1 „Ой ти, дівчино, горда да пишна, 
2 Чому ти до мене зъ вечора не вийшла?" 
3 — Ой якъ буду до тебе ходити, 

4 А якъ же будутъ вороги судити! 

5 „Ой нехай судятъ, якъ вони знаютъ, 

6 Прийде тая годинонька,—вони перетануть. 

7 Ой нехай судятъ, якъ розуміють, 
8 Прийде тая годинонька,—вони поніміють. 
9 Ой нехай судятъ, да на свое лихо, 

10 Ми съ тобою, серце, любимося тихо! 
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11 Росла валина близьво озера— 

12 Чому нов мила снутна, не весела? 
13 — Ой якъ же мені веселою бути, 
14 Полюбила ниленьвого, не ножу забути. 
15 „Ой ти дівчино, нол занорово, 
16 Не стели, серденьво, постільку широко. 
17 Постели, серденьво, постільку узенько, 

18 А сана присунься въ серденьву близенько “. 
(Изъ Рув. Сборн. Кулиша). 

Б. 

I В=^1 А, 2 Б=2 А? 3 Б=3 А... наго... 
4 Крутонъ живутъ вороженьки, будутъ насъ судити. 

5 Б=5 А... вони волю нають; 6 Б=8 А... пора... 
7 Пови понініють, а слави убавлять, 
8 На вівъ мене, молодого, плавати заставлять. 

9 Ой ти, дівчино, червона валило! 
10 Якъ же мені на тебе дивитися мило. 

II Б=15 А... повная роже. 

12 Якъ же мені на тебе дивитися гоже. 
13 Якъ щуці рибі да безъ води трудно, 
14 Такъ мені, дівчинонько, да безъ тебе нудно. 
15 Явъ іцуці рибі да безъ води тяжво, 
16 Такъ и мені, серде нов, да безъ тебе важко. 

(Изъ Рукон. Сборн. Кулнша). 

315. 

А. 

6 Явъ ви мене роскдеветали. 
7 Прошу, вороги, на беседу къ собі, 
8 И пийте, и іжте, и беседуйте; 
9 Де двое стоіть, не розлучайте, 

10 А хто безъ пари, пари шукайте. 
(Изъ Рук. Сборн. Кулиша). 

Б. 

1 Въ зеленинъ гаю коникомъ граю— 
2 Люблю дівчину, яку самъ знаю. 

3 Б=2 А Любивъ я іі..., 4 Б—3 А Поки лежали... 

1 Ой гаю, гаю, превеликий жалю, 
2 Явъ ни любилися півтора року, 

3 Да не знали.вороги зъ боку./ 
4 Явъ узнали, росклеветали. 

5 Бодай вороги нарне пропали, 
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5 Бо, якъ зазнали—роэщебеталя; 

6 Бодай же вони и снастя не жали. 
7 Сусіди близьки, вороги тяжки, 

8 Б=8 А... гуляйте, якъ сами знайте. 9 Б=9 А... въ парі..., 10 Б=10 А. 

(Уюнцый уѣздъ). 

31в. 

Боло мого дворика 
Козаченько кониченькокъ грае; 

Да все къ моімъ ворітечкамъ 
Коня привертае. 
Давай, доню, принадоньку,— 

Нехай прививав. 
„Ой якую жъ, моя мати, 
Принаду давати?“ 
— Застілай столн тісові 
Да проси до кати. 
— Не стій, жилнй, у воротахъ, 

Да прошу у сіни! 
Уже жъ наши воріженьки 
Вечерять посіли. 
Не стій, мидий, у віконця. 

Да прошу до хати. 
Уже жъ наши воріженьки 
Полагали спатн. 
Що нізній же полагали, 

Раній повставали; 

Уже жъ бо насъ изъ тобою 
Давно обрехали. 
Ой, здаеться, не хжариться, 
Бже дощъ наврапае; 
Ой, здаеться, не сердиться, 

Скоса поглядае. 
Поглядае, кій миленькій, 

Искоса на жене... 
Ой якъ главе, серце въянѳ 
И въ ёго, и въ мене. 

(Изъ Рук. Сбора. Були»). 

317. 

Ой у шш кленъ дерево різно — 
Ходивъ возавъ до дівчини пізно. 
— Ой не ходи, возаче, до мене, 

Буде слава на тебе й на мене. 
„Ой я слави по вівъ не боюся, 

Съ кімъ люблюся—не наговорюся, 
Зъ кімъ вохаюсь—не навидаюсь. 

Ой діпчино, дівчино Уляно, 
Збуди мене у неділю рано". 
Прокннеться возавъ, у вівонце, 

Ажъ шдбилось підъ обідъ сонце. 

А дівчина парня излюбила, 
И къ світові периною вкрнла. 

Прокннеться возавъ, у віконце,— 

Ажъ підбилось підъ обідъ сонце. 

— Черезъ тебе, дівчино голубко, 
Потерявъ я кресало и губку, 
Черезъ тебе, дівчино серце, 
Утерявъ я сі дельце й стременце, 
Утерявъ я шоввові поводи, 
Що водивъ я коника до води, 

Утерявъ я нагайку дротянку, 

Черезъ тебе, дівчино коханко; 
Утерявъ я шовкову хустину, 

Черезъ тебе, волана дівчино. 

(Дударя, Коневск. у.у 
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318. 

Ой у пол дві дорожки різно — 

Ходить козакъ до дівчини нізно. 
„Ти, возаче, не ходи до иене, 

Бо йде слава в на тебе, й на иене, 
И на твого воня вороного, 
И на тебе, парня иолодого“. 
— А я сдави но вікъ не боюся, 
Любииося та б нобереиося. 

Ой прйіхавъ возаченьво съ поля, 

Пустивъ воня до синего моря. 
Коло иоря росте два дубочви, 

Схилилися верхи до вупочви. 
Тамъ сиділо та два голубочки: 
Ніженьваии всю гору сходили, 
Крилечкани кругу гору вкрили. 

(Д. Колюша, Миргороде^. у.). 

319. 

Ходивъ, блудивъ БОЗаБЪ по дуброві, 
Приблудився въ новоі коиорі, 
До дівчини молодоі. 
.Дівчиночко, пусти на господу.® 

*— Козаченьку, боюсь поговору. 

„Дівчиноньво, не бійся нічого, 
Мій кінъ стані не простоіть, 
Моя зброя вілка не обломить, 
Я самъ, молодъ, лавки не пролежу. 

Дівчиночко, збуди мене рано, 
Такъ рано, щобъ ще не світало, 
Щобъ въ барабани не вибивали, 
У жололійки (?) не вигривали.® 
Дівчиноньва вріпво полюбила, 

Козаченьва рано не збудила, 
Що въ барабани да повибивали, 
У жоломійки да повигравали. . 

(Изъ Рукоп. Сбора. Кулиш). 

1 У полі валина, на валину вітеръ 
віе — 

2 Давно парень дівку любить, та 
занята не сміе. 

3 Тимъ я іі не забмаю, 
4 Що сватата маю; 
5 Тикъ до неі не горнуся, 
6 Що славн боюся. 

320. 

A. 
7 Об не бійся, дівво, слави, 
8 А той слави ні трішки: 

9 Не виросте вленъ-дерево 
10 А ні въ гору, ні въ товшви. 
11 Ой білая лебедина 
12 Тихій Дунай сколотила, 
13 Вірненьвая женнпшна 
14 Тілько жалю наробила. 

(Игъ рукоп. Сборн. Кулиш). 

B. 
1 По долит вітеръ віе, валина не спіе 
2 Любить возакъ дівчиноньку, занять не поеніе. 

3 Б=3 А, 4 Б=4 А... не..., 5 В=5 А, 6 Б=6 А. 
(Д. Колюша, Мвргорохсв. уѣз.). 
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321. 

Одъ дівчини йдучи. 
Сине море грае... Та прившовъ до дону, 
Ой радъ би я утопиться— Не сказавъ нікому, 
Море не прийнае. Та на лаву похилився, 
Ой чиі то волн Тяжко зажурився. 
Но горІ ходили? Ой прийшовъ товарищъ 
Он се жъ того козаченька, Та й кличе гуляти. 
Що ми въ трохъ любили. —Нездужаю, рідний брате, 
Нерва любила — Не перейду хати! 
Правду говорила; Ой зачула нати, 
А друга полюбила — У кіннаті стоя, 
Перстшъ подарила; Заплакала, заридала: 
Трети полюбила. — Така жъ твоя доля. 
Вілу постіль стлала. На що мені худібонька, 
Білу постіль вона стлала, Буде зъ мене трошки: 
Та й причарувала. Дадутъ мені сажень землі 
Якъ летіла зозулепька Ще й чотирі дошки. 
Черезъ садъ—кувала. Священники, діякоии 
Летіла зозуля Повелятъ дзвонити— 
Черезъ садъ, куючи; Тоді объ насъ перестанутъ 
Ой заплакавъ козаченько, Люди говорити. 

(Изъ Рукоп. Сбора. Руданскаго). 
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322. 

Хочешь мене роскохати, 

А потому занехати. 

„Сварай, Боже, хто зъ насъ пиненъ, 

Хто не любить, якъ повиненъ; 

Хто облудно вздихае,, 
То нехай я счастя не мае. 
Прошу тебе, моя мила, 

Щобъ ти мене любила, 
Во я тебе надъ всіхъ люблю, 
Якъ відповишъ, то ся згублю“. 
— Відчинися, напастнику, 

Маешъ ти дівчатъ безъ лику; 
Котру глянешь, тую любишь; 
Бе я тебе—самъ ся згубишъ. 

(УшицкіБ уѣздъ) - 

323. 

А. 

1 Болитъ болить головонька—либонь же я вмру, 
2 Ой підіте приведіте, кого я вірно люблю, 
3 Положите коло боку; може й оживу. 
4 Викопаю вриниченьву у зеленямъ саду, 

5 Чи не вийде молода дівчина рано по воду. 
6 В входила дівчина по ранше усіхъ, 

7 Набірала відеречва повшйше усіхъ. 
8 Ой тамъ козакъ коня нанувае— 
9 Прохавъ же я відра. вона й не дала, 

10 Дававъ же золотъ перстень вона не взяла. 

Люблю дівчину самую 
Хорошую, молодую, 
Ино превражи розлучники 
Взяли насъ въ своі язики. 

На розсвіті добре спання, 
Хто не знае закохання; 

Я молода сижу въ смутку, 

Трохи зъ жалю не роспукну. 
,Ти, дівчино съ Подоля, 
Въ рукахъ твоіхъ моя доля; 
Ти влад&ешъ серцемъ моімъ". 

— Я не можу бути твоя. 
Баламуте зъ сего світа, 
Баламутишь моі літа, 
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11 — Бодай тебе, молода дівчино, журба обняла. 
12 Вивопавъ же криниченьку не одну В не дві; 
13 Викохавъ я дівчину людямъ не собі. 

* (Новицкій). 

•Б. 
I 

1 Б=4 А... въ вишневімъ..., 2 Б=5 А... дівчиноньва..., 3 Б=6 А... 

Вийшла моя..., ратйшъ відъ..., 4 Б—9 А Просивъ, просивъ відеречка..., 
б Б=10 А. 

6 Хиба жъ моя дівчиноньва та зъ ума зійшла. 
(Изъ Рук. Сбор. Кулшш). 

В. 

1 В=і А... либонь, 2 В=2 А, мені ту дівчину, що я іі... 3 В=3 А... 
вжию 4 В=4 А, 5 В=5 А... прийде... моя 6 В=6 А Прийшла... 7 В=7 А. 

8 В. Ой дівчино, дівчиноньво, напій ми коня. 9 Даю іі срібний перстень, 

вона не бере 10 В—11 А... молода дівчино, недуга... 12 В. Що ти въ мене 
молодого перстень не взяла.' 

(Ушнцвіі уѣздъ). 

324. 

Ой у полі рублена криниця, 
А у вриниці вода прибувае; 
Ой тамъ козакъ коня напувае. 
А дівчина воду підливае, 
У козака серце умлівае, 
А у дівчини кровью окипае. 

„Ой піду я охотою въ службу, 
Дадуть мені тісне убірання, 
Салдацьве вічне горговання. 

Ой піду я на торгъ иа торжочокъ, 
Та куплю собі саблю золотую, 
А до саблі ленту голубую. 

Да піду я селомъ улицею, 
Та зострінуся зъ молодою дівчиною. 

— Здрастуй, здрастуй, молода дівчино, 
Ой съ кімъ же ти сю нічъ ночувала?“ 
— Ночувала, кого я вохала; 
Говорила, кого я любила, 

Розмовляла, кого я вохала. 
(Ношцкій). 
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325, 

„Ой н вчора оравъ, и сёгодня оравъ, 
А хто жъ тобі, кій миленькій, 
Боли погонявъ?" 
— Погоняла нені дівчина коя, 

Русявая, чорнявая, душа коя. 
„И вчора носивъ, и сёгодня косивъ, * 
А хто жъ тобі, кій мидий, істи носивъ?" 
— Носила кеш дівчина ноя, 

Чорнявая, русявая, душа коя. 
Напій ми коня, дівчино ноя. 

„Не напою, бо ся бою 
Зінна роса, а я боса", 
— Дівчино ноя, я чоботи куплю, 
Чоботи куплю, біли ноги взую. 
„Не купуй нені, купуй санъ собі; 
Маю батька, натіръ, то куплять кеш". 

(УшяцшД уѣздъ). 

Черезъ улицу—то жъ кума моя, 
А въ куки дівча—то жъ душа ноя. 
Я съ тиею кумою роскумаюся, 

326. 

Зъ куминииъ дівчамъ повінчаюся. 

Бодай же іі трясця напала, 
Що вона хеі любови не брала. 

(Новмцы#). 

327.- 

А. 

1 Ой въ полю черешенька та рясно зродила — 
2 Балибъ йене дівчинонька коя не зрадила. 
8 Ой якъ тая черешенька сама не зірвется, 
4 Такъ до йене дівчинонька сана не пришлеться. 
5 Ой пошлю я до дівчини люде, 

6 Ой самъ піду підъ віконце, шо то зъ того буде. 
7 Прийшлн люде до ворітъ, ворота заперти, 

8 Зъ того боку, ивъ подвіръя остроколокъ підперти. 
9 Прийшлн люде до сіней, сіни засунени, 

10 Зъ того боку, изъ сшей ключи не вийняти. 

11 Прийшлн люде до хати, въ хаті не видно ся, 
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12 Встала дівка, свічку засвітила, 

13 Ой мені молодому серце звеселила. 
14 Сіли люда на лавкахъ, взяли говорит 
15 А взялося на мені та тіло трусити. 
16 Сидитъ баба на запичку та відповидае: 

17 „Идіть собі, люде, зъ хати, я дівки не маю". 
18 Сидитъ дівка на постелі та ся гоноруе, 
19 Най ^е тобі, дівчононъка, сто мать мордуе! 
20 Вийшла баба за ворота та въ долоні плеще: 

21 „Гуляй, гуляй, моя доню, не йди замужъ еще". 
22 Поки будешь, пане брате, на сімъ світі жити, 
23 Не кажу тя, пане брате, дівчини любити, 
24 Во ти іі вірне любишь, вона тобі сниться, 
25 А ти іі гоноруешъ, вона зъ тебе впиться. 

(Уппщнй уѣ8*ъ). 

Б. 

1 Б=1 А.., зацвіла, 2 Б=2 А. 

3 Ой дай, Боже, неділи дождати, 
4 Б=5 А... сват 5 Б=7 А, 6 Б=8 А. По темъ боці... 7 Б=9 А.. 

до дверей, двери засунени; 8 Б=11 А. 

9 Встань, дівчино, засвіти, най подивлюся. 
10 Б=12 А, 11 Б—13 А. 12 Б=14 А Взяли люде тое..., 13 Б=15 А 

А на мені молодому... 14 Б=16 А- мати...: 15 Б=17 А... дочки... 16 Б= 
22 А... буду... я..., 17 Б=23 А, 13 Б-=25 А, 

19 Ти ій говоришь, вона съ тебе сміеться. 
20 В=20 А... стара...: 21 Б=21 А. 

(Ушидкій уѣздъ). 

в. 

1 В=3 Б... Неділоньки..., 2 В=4 Б... Ганнусі... 3 В—6 А... стану... та 
й буду слухати. 

4 Взулася въ черевички та й по хаті допче: 

5 „Вара, вара зъ підъ віконця, хлопче". 
6 — Чому жъ мні, моя мила, тогді вара не сказала, 

7 Якъ відъ мене подарунки брала. 
8 „Ой що жъ то мені за таки дарунви: 

9 Білп перли и коралі білу шию гнули. . 
10 Дай же мні, моя мати, золотиі ключи, 
11 Най я ёму кину тиі дарунви въ очи". 
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12 — Моя мяла, милесенька, чи не будешь тужити, 
13 Явь я сяду та поіду на Украіну служити? 
14 „Ой не буду, ній ниленькій, не буду, 

15 Ти виідешъ за ворота, я тебе забуду*. 
16 Ганнуся зъ ишпики розмовляе, 
17 А ное серденьЕо, янь ножиеомъ, крае. 

(Новицкій). 

1 Г=3 Б Ой коби мені да вечора..., 

2 Буду до Ганнусі старостоньки поснлати 
3 Г=3 В, 

4 Ой що буде Ганнуся старостоньЕаиъ повідати. 
5 Батьво хоче, мати хоче, а Ганнуся не хоче. 

6 Г=4 В... та й по світлонці ходючн. 7 Г=6 В... Гант его першъ 
кеш..., 8 Г=7 В? 9 Г=8 В... дурню, за...: 10 Г=9 В... мені.... 

11 Сінъ паръ черевиЕІвъ я здоптала, 

12 А осьиую пару въ саринечку сховала. 
(НоВИЦКІ!). 

Піють вуроньЕИ, а я въ дівчини сидю, 

Прийду до дому, зъ жалю світа не видю. 
Лае батьво, а матінка ще гірше. 

Не шду Жъ бо я на вечерниді вже білыпе, 
Шду я въ чисте поле орати, » 

Чи не забуду за дівчину думати. 

Оравъ же я зрання до полудня, 
Доки не прнйшла до серденька туга. 
Випрягай, хлопче, воронъ-воника съ плуга. 
Прніхавъ підъ ворота та голосно гукнувъ: 
— Вийди, дівчино, бо ся зъ жалю роспукну. 
„Хочъ пукай, хочъ ся заразъ роспукай, 
Раэъ тобі кажу, иншоі собі шукай*. 

(Ивъ Рук. Сборн. РудвнсЕаго). 

Ой у полі криниченька дилёмъ дилёвана. 

— Ой здаеться, мое серце, що ти малёвана. 
„Малёвана, вражий силу, тілько не для тебе, 
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Яки були мъясниченьки, не бувъ же ти въ мене. 

Було літо, була зіма, була ще и осень, 
Не бувъ же ти въ ноій хаті, а ні въ моіхъ сіняхъ". 

(Ушждмі уѣздъ). 

„Снйвокъ иде, зіна буде, 
Розвивайся, сухий дубе!" 
— Ой та сухий, та зелений, 

Чокъ не сядешь коло жене? 
Чокъ не сядешь, не говоришь, 
Ш словечка не проловишь? 

„А вже жъ нені докутали 
Чорни ота та кучери: 

1 По той бікъ гора, по сей бікъ гора, 
2 А нежь тики горінькаки 
3 Ясная зоря. 
4 Ой то жъ не зоря, то дівчина ноя, 
5 Ярокъ, яромъ та долиною 
6 Червоною да калиною 
7 По воду ишла. 

8 А вінъ за нею, якъ за своею: 

9 „Дівчинонько, кое серденько, 
10 Напій ли коня." 

11 — Якъ би жъ я твоя, 
12 Напоіла бъ коня 
13 Изъ новоі криничѳньки, 
14 Холодноі водиченьки, 

380. 

Въ ночі не сплять, все моргаютъ, 
А въ день роблять, все дрінають". 
Сидитъ сокілъ на тополі, 
Піе пісьню по неволі. 
— Ой соколе, соколочку, 

Не жури мою головочку, 
Бо я санъ зажурнвся, 
Що відъ дівчини відбився. 

(Ушндкій уѣздъ). 

331. 

А. 

15 Зъ нового відра. 

16 А то я не твоя, 
17 Не напою коня. 
18 Посію я лёнъ 
19 У батька підъ дворомъ; 

20 Уродився лениченько, 
21 Унадився возаченько 
22 Да витоптавъ лёнъ. 

23 Чи не лёнъ же то бувъ, 
24 Чи не врода ёго; 

25 Що срібне да коріннячко, 
26 Золотев да насіннячко, 
27 Самъ шовковий лёнъ. 

(Новаций). 

Б. 

1 Ой гора, гора, а зъ-відти друга, 

2 Б=2 А, 3 Б=3 А. 4 Б=4 А 
5 Доломъ-долиною по воду піпиа. 
6 Ой я ва нею, якъ за зорею. 
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7 Снвихъ іюнемъ, пишась полекъ 
8 А жъ до Дунаю. 

9 Б=9 А... коя, 10 Б=10 А, 11 Б=13А, Зъ рубленоі..., 12 Б=1б А. 

13 Якъ буду твоя, 15 Ой поведу до Дубаю, 
14 То папою два; 16 Де чиста вода. 

(Оврейма, Бате., у.). 

В. 

1 В—1 Б... звідци... 2 В=2 А, 3 В—3 А Та ясна... 4 В=4 А... 
мшенька... 

5 Зъ двоиа коновкани 
6 В=7 А. 

7 Сівъ же я на коня, 
8 Поіхавъ до Дунаю 

9 В—9 Б, 10 В=10 А. 

11 Не напою, бо ся бою, 
12 Во ще-къ не твоя. 

13 В=11 А, 14 В=12 А, 15 В=13 А... холодноі..., 16 В=15 А. 
17 Кінь води не пъе, 19 Оступися, коя кила, 

18 Копитцяни бъе. 20 Бо вінъ тя убъе. 
(Упшдый уѣздъ). 

г. 
1 Ой стоіть гора, коло неі друга 

2 Г=2 А, 

3 Зіроиька аійшла. 
4 Г=4 А, 5 Г=5 А, 

6 До Дунаю стежечкою 
7 Г=7 А. 8 Г=6 Б, 9 Г=7 Б. 

10 До іі двора. 

11 А въ іі дворі 
12 Штири покоі, 
13 А пъятая світличенька, 
14 Такъ вона жив. 

15 Г=9 Б, 16 Г=10 А. 17 Г=11 В, 18 Г=12 В. 19 Г=13 В 
20 Г=14 Б. 21 Г—15 В, 22 Г=15 А. 

(Ивъ Рук. Сборе. Рудавскаго). 

д. 
1 Об у полі верба, 3 Такъ дівчива воду брала, 
2 Підъ вербою вода, 4 Сака холода. 

5 Д=9 Б, 6 Д=10 А. 
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7 Не хочу я обождать, 
8 Твоімъ конямъ води дать: 
9 Зімная роса, дівчина боса, 

10 Шженьки щемЗшъ. 

11 „Заждн, серце дівчино, 

12 Башмачки куплю*. 
13 — Не купуй ти мені, 
14.Купуй самъ собі. 
15 Сеть у мене отецъ, матуся, 
16 То й куплять меві*. 

16 Д -11 А, 17 Д=12 А, 18 Д=13^ А, 19 Д^15 А. 
(Дудари, Каневскій уѣздъ). 

332. 

„Та вже другий печіръ, 
Якъ дівчину бачивъ; 
Хожу коло хати, 
Іі не внд&ти. 
„Вийди. дівчино, 
Вийди, рибчино, 
Вийди, сердепя, 

Утіхо жъ моя*. 
— Не вийду, коваче, 
Не впйду, соболю, 

Не буду стоятп 
Сей вечіръ съ тобою. 
Мене ыатп лир, 

Гулять не ггускае. 
„Брешешь, дівчііно, 
Брешешь, рибчино, 
Брешешь, серденя, - 
Утіхо моя*. 

— Та було бъ не ходити. 
Коло моій хати, 

Було бъ не топтати 
чКудрявоі мт яти. 

„Правда, дівчино. 

Правда, рибчино, 
Правда, серденя, 
Утіхо моя*. 
— Та було бъ не рубати 
Зеленого дуба. 
Та було бъ не сватати, 
Коли я не люба. 
„Правда дівчино, 
Правда... 

— Було бъ не рубати 
Зеленоі вишні, 
Було бъ не сватати, 
Коли не до мислі. 
„Правда... 

— Було бъ не рубати 
Білоі берези; 
Ой ти жъ мене сватавъ 
Не пяний—тверезий. 
„Брешешь, дівчино, 

Брешешъ, рибчино, 
Брешешъ серденя, 
Утіхо моя. 

(Д. Бошана, Ыиргородск. у.). 

333. 

Ой дівчина по грвби ходила, 

Бъ зеленому гаю заблудила. 
Яжъ думала, що дубъ зелененькій, 
А жъ то стоіть козакъ молоденькій; 

„Ой, гайдарю, виведи изъ гаю, 
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Во, ей Богу, доріжки не знаю". 

— Ой якъ би жъ ти доріжки не гнала, 
То бъ ти йене Гайдаромъ не звала. 

На жъ, дівчино, подержи коня трошки, 
А я году шукати дорожки. 

Л жъ думала дорожки .шукати. 
А вінъ пішовъ до шинкарки въ хату. 
— Синъ, шинкарко, червоного пива, 
Чн не зроблю зъ дівчини дива; 
Сипъ, шинкарко, меду та горілки, 
Чи не зведу я 8Ъ ума дівки? 
Дівчинонько, ввольни жъ мою волю, 
Цереночуй хочъ нічку зо мною. 
Дівчинонько, куплю тобі стрічку, 
Переночуй зо мною хочъ нічку. 
„Ой не хочу воленьки ввольнити, 

Лучше буду въ гаю блудити". 
(Д. Колоша, Миргороде*, у.). 

334. 

А. 

1 „Ой ти, дівчино, червонал вишня, 

2 Чомъ ти до иене зъ вечора не вийшла?' 

3 — Чого я маю зъ вечора ходити? 
4 Ой знаю, знаю:—хочешъ зморозити. 
5 „Ой, дівчинонько, не бійся морозу, 

6 Я твоі ножки у шапойку вложу. 
7 А въ меие шапка барзо дорогая — 
8 Чтири воли заняти зъ обори 
0 Чтири воли, а пяту корову, 

10 Ой 8а біле личко и за чорни брови". 
11 По надъ синімъ моремъ три козакн ходить. 

12 ОЙ вдень каже: сине море грае, 
13 А другій каже: дівча пропадав; 

14 А третій каже: шо буде, то буде, 
15 А я тую дівчиноньку ратовати буду. 

16 „Ой ратуй, ратуй мене молодую, 
17 Ой то матимешъ одъ батька заплату: 

18 Одъ батька ідную, одъ мати другую — 
11 
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19 Ой ратуй, ратуй пене молодую!" 
20 — Ой ие хочу я заплатоньки брати, 
21 Тілько хочу я на шлюбойву стати. 
22 „Ліпше мѳні въ сей Дунай топать, 

23 Ніжъ зъ гадкимъ, поганимъ до шлюбойву стать. 
24 Море переплила, сіла,. опочила, 

25 А зъ гадкимъ, поганимъ... 
(Забруды, Вомпсх. у.). 

Б. 

1 По тімъ боці возавн стояли, 

2 Вороного коня наповали 
3 Б—12 А... дивись...; 4 Б=18 А... дівва потопае; 5 Б= 14 А... будемъ, 

рятовати. 
6 Ой хто буде мене рятовати, 
7 То той буде одъ мене плату мати. 

8 Б—20 А... съ тебе плати..., 9 В=21 А... дружиною... 
10 „Ой хочъ буду на дно потопати, 

11 То не хочу дружиною стати. 
12 Ой хочъ буду въ морі пісокъ істи, 

. 13 Та не хочу дружиною сісти". 
(Изъ Рук. Сбора. Куліша). 

335. 

По тихому Дунаеві щука рнбу ловить, 
Чомъ до мене, мое серце, чомъ до мене не говорить? 
Коли жъ наешъ говорим, то говори не безпечна 
Якъ не маешъ говорвти, то покину да конечно. 
Межи двома гороньками зійшовъ місяць зъ зіроньками, 

Ажъ тамъ летитъ сивий соколъ зъ чорненькими орлоньвами. 
Ой летитъ же вінъ летитъ, та й крилоньвами блудить— 

То жъ то тяжко, серцю важно, хто конечне любятъ. 
Меже двумя гороньками стоіть камень мармуровий, 

А на тому каменёві стоить хлонедь чорнобровий; 
Ой стоіть же вінъ, стоіть, стоіть, зажурився. 
— Черезъ тебе, серце мое, я до сихъ поръ не женився. 
„Ой женися, не женися, о тое не дбаю, 

Най я собі, молоденьва, ходъ ще рочокъ погуляю". 
— Гуляй, гуляй, моя мнла, та й я буду гулять, 

До поможи мені, Боже, тебе за дружину веять. 
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Ходъ худоби не дождуся, 
Най зъ красною оженюса. 
Великая худобонька все подвіръя заляже, 
Негідная дружннонька молодому світъ завъяже. 

Високая худибонька все но обочи, 
А негідная дружннонька попередъ хоі они. 

Ой десь наши чорнявні 
Живутъ за водами, 
Вони до насъ що вечора 
Плнвуть селезнями. 
— Пливи, пливи, да селезню, 

Розганяйсь водою, 
Накажи тамъ да родоньку— 
Оставсь сиротою. 
Ой якою да сиротою,— 
Дівчини не маю. 
Любивъ же я дівчнноньку, 

Ой у броду, у броду 
Брала дівчнна воду, 
Тамъ козаченько 
Коня напугав 
Зъ дізчиною та размовляе: 
„Болибъ човенъ, колибъ човенъ, 
Болибъ човенъ и веселечко, 
Сівъ би га поіхавъ на той бережечокъ, 

Де дівчнна, мое сердечко". 
— На що човенъ, на що човенъ, 
На що човенъ в веселечко. 
Стань подпвися издалека на мене, 

Козаченько, мое сердечко. 
„Сівъ на човенъ, сівъ на човенъ, 
А весельцемъ огрібаагась. 

Тяжко та важно въ чужий сторононыц, 
11* 

(Ушнцюв уѣвдъ). 

836. 

Посватали люди, 

Мені молодому 
Пароньки не буде... 
Що до иншого, до поганійлого, 
Якъ голубка гуде. 
Нехай гуде, нехай гуде, 
Вона нагудеться, 
Вона мені молодому 
Въ руки попадеться. 
Якъ піймаекъ—приборхаемъ, 

Все лихо минеться. 

(Борисполь, Перелсл&асв. у.). 

337. 
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Що въ милою не видатись. 

Широкая та уянця очеретомъ перетикана — 
Молодая та дівчинонька усіхъ хлопцівъ перекликала*. 

(Новнцвіі). 

888. 
А. 

21 „Порадь, порадь, дипчинонько, 
22 Якъ рідная мати: 
23 Чи я буду женитнся, 
24 Чи тебе кохати?" 

25 — Ой я тобі, козаченьку, 

26 Раджу-не пораджу; 
27 Я съ тобою вечіръстою 
28 За другого важу. 

29 „Чортъ би побравъ твою маму 
30 Зъ твею порадою! 
31 Я до тебе зъ чистимъ серцемъ, 
32 А ти въ неправдою*. 
33 „Бодай же ти, мій миленькій, 
34 Тоді оженився, 

35 Якъ у лісі, край дороги 
36 Сухий дубъ розвився. 
37 „Бодай же ти, моя мила, 
38 Тогді оддалася, 
39 Якъ у полю, край дороги 
40 Рожа зацвілася*. 

(Ушицвй уѣздъ). 

Б. 

1 Тече річка невеличка 3 Кличе козакъ дівчиионьку 
2 Зъ вишневого саду.— 4 Собі на пораду. 

5 Б=21 А... мене..., 6 Б=22 А, 7 Б=23 А Ой чи мені..., 8 Б=24 

А... чекати? 9 Б=25 А, 10 Б=26 А, 11 Б=27 А, 12 Б=28 А... другого... 
13 Б=29 А... матіръ, 14 Б=30 А, 

15 Я съ тобою вечіръ стою, 

16 Б—32 А. 
17 Тече річка невеличка,— 20 За кого я схочу. 

18 Скочу—перескочу... 21 Ой віддала моя мати 
19 Оддай мене, моя мати, 22 За кого я хтіла, — 

1 Еурилася дороженька, 

2 Еурилася курно. 
3 Любилися чорни очи 
4 А зъ сивими дурно; 

5 Любилися, кохалися, 

6 Що мати не знала, 
7 А тепера розійшлися, 

8 Якъ та чорна хмара. 
9 Чорна хмара розійдеться 

10 То и дощикъ буде; 
11 А зъ нашого кохання 
12 Нічого не буде. 
13 Зъ нашого кохання 
14 Ш властку, ні ужитку— 

15 Чорнииъ очамъ спання нема, 
16 Ніжкамъ супочинку. 

17 Вигнавъ я три бички 
Д8 На раннюю росу, 
19 Самъ пішовъ до дівчини 
20 На вірну порадоньку.. 
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23 Не злізае нагабчка 
24 Да изъ кого тіла. 
25 Нагаёчка-дротяночка 

26 Съ кручка не злізае, 

27 Мое тіло біленькее 
28 Зъ струпа не згасае. 

(Ушнцкій уѣэдъ). 

В. 

1 На калину вітеръ віе, 
2 Калина не спіе, 
3 Козакъ дівку въ души любить, 
4 Занята не сніе. 
5 Оттого вінъ не вабмае, 

6 Що вінъ іі знае. 

13 В=5 В... серце мое, 14 В=22 А. 

15 — Козаченьву-барвіночку, 
16 Не раджу ні рагу; 

17 В^27 А, 18 В=12 Б. 

19 Я съ тобою вечеру», 

20 Зъ другимъ заночую. 
21 „Ой дівчнно-гордовино, 

22 Гордуешъ та мною! 
23 Буде жъ твое гордовання 
24 Все передъ тобою. 

7 Роста, роста, барвіночву, 
8 Не кущикомъ, листомъ— 
9 Козакъ дівку викликае 

10 Не голосомъ—свистомъ. 
11 „Вийди, вийди, дівчинонько, 

12 Зъ рубленноі хата; 

25 Стоятимешъ, не спатимешъ 
26 Всю нічъ надо мною; 
27 Шумітиме нагаечка 
28 Услідъ за тобою; 
29 Бряжчатиме гостра шабля 
30 По надъ головою. 

(Ушицкій уѣздъ). 

Г. 

1 Г=1 Б, 2 г=2 Б, 3 І*=3 В, 4 Г=4 Б, 5 Г=5 Б, 6 Г=22 А, 

Г 7=7 Б, 8 Г=24 А... ждата? 9 Г=25 А, 
10 И раджу, б не раджу; 

И Г=27 А, 12 Г=28 А, 13 Г=29 А... твого батька, 14 Г=30 А, 

15 Г ■ 31 А... щирнмъ..., 16 Г — -32 А. 
17 Об чи е де дівка пинта, 20 Пи шаттл нинеться. 

18 Шо въ поділкахъ лиштва? 21 Об якъ лнштва подереться, 

19 Об якъ лиштва подереться, 22 То другу пошию... 
(Новицкій). 

1 Д=7 В Об стелися..., 2 Д=8 В Не коренемъ...; 

3 Викликае козахъ дівку, 
4 Д=10 В, 5 Д=11 В, 6 Д=12 В Изъ новоі..., 7 Д=5 Б, 8 Д=22 А, 

9 Д=25 А, 10 Д=10 Г, 11 Д=27 А, 12 Д=12 Г, 13 Д=13 Г, 14 Д= 
30 А! 15 Д=15 Г, 16 Д=32 А. 

(Борисооіь, Переясшвсв. уѣздъ). 
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1 Да иди, иди да стара кати, 
2 Зъ города до хати, 

5 Е=11 В, 6 Е=12 В, 7 Е=б 
11 Е=27 А, 12 Е=12 Г, 13 Е=13 
16 Е=32 А. 
17 Жито хала, жито жала, 

18 Снопівъ не въяаала. 

19 Да тоді буду снопи въязать, 

3 Да нехай хе а поговору 
4 До твого дитяти. 
Б, 8 Е=22 А, 9 Е=25 А, 10 Е=10 Г, 

Г... убивъ..., 14 Е=30 А! 15 Е=15 Г» 

20 Явь иісяць изоВде; 
21 Да тоді буду правду казать, 

22 Якъ вінъ мене возьме. 
(Борнспов, Передсшск. у.). 

Ж. 

1 Пора, мати, жито хати — 

2 Болосъ похилився. 
3 Жени, мати, свого сина, 
4 Во розволичиться. 
5 Жито, мати, хито, мати, 
6 Жито, не пшеница, 
7 Якъ дочини не любити, 
8 Боли чепуриться. 

17 Ж=5 Б, 18 Ж=22 А, 
ради». 

9 Жито, мати, хито, мати, 
10 Жито, не полова, 
11 Якъ дівчини не любити, 
12 Боли черноброва. 

13 Об у саду кирннченька, 
14 Зъ неі вода тече—. 
15 Бозаченько дівчиноньку 
16 На пораду кличе. 

19 Ж=17 Б, 20 Ж=8 Г. 21 Ж—25 А... радю, 

22 Не якъ не порадю. 

23 Ж=11 Б, 24 Ж=28 А. 
25 Бодай тебе, дівчинонько, 

26 Ж=30 А, 27 Ж=15 Г, 28 Ж=32 А.‘ 
(Ташшва, Уманскаго уѣа.). 

339. 

Ой повіЙ вітроньку 
Зъ гори та въ долину, 

Зъ того краю, де милую маю. 
И вітеръ не віе, и хито половіе, 
У садочку трава зеленів. 

По садочку ходху, кониченька вожу; 
И зъ кониченьвомъ тихо розмовляю: 

яОй коню жъ' мій, коню, 
Конго вороненькій! 

Порадь мене, коню, 

Ще хъ я молоденькій. 
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Чи лясти писати, - 

Чи коня сідлати, 
Чи самому іхать одвідати?8 

Якъ приіхчвъ мвляб до мнлоі въ гості, 
А въ мнлоі весь двірь на помоста. 
„Для кого жъ ти, мила, сей двірь внмостила?8 
— За для того, що вірне любила. 
„Для кого жъ тн, мила, оей двірь будовала?“ 
— За для того, що вірно вохала. 
Узявъ милий милу за білиі ручки, 
Повівъ милу на бистриі річки; 
Узявъ милий милу за білиі боки, 

Кинувъ милу у Дунай глибокий. 
г- Чи я нехороша, чи я неудала, 
А чи моя доля безталанна; 

Чи я нехороша, чи я непреврасна, 
А чи моя доленька безсчастна? 

(Изъ Рувоп. Сборе. Кулиша). 

340. 

„Поки-мъ тебе не любила, 
Спокійно-мь собі жила; 

Теперь моі очи плачутъ, 
Поки тебе не забачуть8. 
— Ой я, молодъ, самъ зостався, 
То же я въ тобі закохався; 
А ни-мъ снідавъ, не обідавъ, 

Поки тебе не видвідавъ. 
— „Де жъ ти, милий, пребуваешъ, 
Що ти въ мене не буваешъ8? 

— Пребуваю въ край Дунаю, 

За тобою уміраю. 
„Умірай, умірай, Богъ тя бери, 

Сеть у мене ще чотири8. 
— Всі чотирі повмірають, 
Мені тебе оставляють. 
Боби човевъ та весельце, 
Ночувавъ би-мъ въ тебе, серце. 
А ні, човна, ні порола, — 
Ночувати треба дома. 

(Упшдкій уѣздъ). 

341. 

„Ой чого козахъ смутенъ невеселъ, 

Смутенъ, невеселъ и нерадостенъ?8 
— А якъ же мені веселому бути, 
Ще вчора изъ вечора дівчнна була, 

А сегодня нема, засватаная! 
Не жаль би мені, колибъ зъ сторони, 
А то черезъ двірь, да й товарищъ мій. 

% 
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По воду иде—жалю завдае, 
Изъ водою иде—добри-день дае: 

„Здоровъ, здоровъ бувъ, несужений другъ"! 

— Здорова була, чужа, не моя! 
Чужа—не моя, товаришова, 

Товарншова зарученая, 

Черезъ двіръ не йди, жалю не роби, 

Бо я зъ того жалю відерця побъю. 
„Об милий чужиб, відерця не биб, 
Мені молодоі слави не роби. 

(Изъ Рук. Сборе. Кулеш). 

342. 

Розвивайся, сухий дубе, 

На чотири листа— 

Любивъ козакъ три дивчнни, 
Не мавъ гъ іхъ користи. 

Одна пошла до світлиці, 
Друга до півниці, 
А третяя чорнявая 
У лісъ по черннці. 
— Бодай ви, ті черни ченьки, 

Та б були не зродили, 
Ой якъ мене молодого 
Зъ пари розлучили. 

343. 

Уже сонце заходить, 
Уже день минае— 

Тяжко мені важко, 

Якъ сей день настане. 

Нрийде вечоръ, згадаю, 

Що приятеля не маю... 
Жаль серцю моему, 
Жаль въ світі одному. 
Сижу краб віконця, 

Моя милая ходить, 
Ворогъ іі зъ боку 

ученьку водить. 

Изгору я ралицю, 
Посію я пшеницю. 

Не вродила мні пшениця. 
Но кокіль и метлиця. 
„Ци то поле такое, 

Ци насінне сухое, 

Ци твое, козаченьку, 
Гораннячко такое? 

И то поде добре, 
И насінне сирое 
Туилько твое, козаченькуг 
Гораннечко такое". ,■ 

(Полоски, Бѣльск. уѣэд.). 

Ой пойду я приближуся, 

На серденьку* оживлюся, 
Спитак* причини 
Милоі дівчини. 
„Дівчинонька мила, 

Першъ мене любила, 
Теперъ залишила; 

Скажи мені, що провиненъ? 
Чи не люблю, якъ повиненъ? 

Не найдешь иншого 
Надъ мене милого?" 

(Борисйоль, Переяславск. уѣзда). 
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Оі у полі озерце, 

Тамъ плавало відерце, — 
Сосвові клепки, дубове денце,— 

Не цураікося, серце. 
И не разъ, и не два 
Стот «е а шдъ вербою. 
.Вибдн, дівчино, вибди, рибчино, 

Поговорило съ тобою6. 
- Ти, козаче'молоденькій, 
Въ тебе коникъ вороненъ кій. 

Сідд&б коня, да ідь зъ двора, 

Изъ за гори вітеръ віе, 
^Жито половіе; 

На козака худа слава, 

Що роботъ не вміе. 
А робити—не прибита, 
А жать—не нагнеться, 

До дівчини жъ що вечора 
Зъ старостами тлеться. 

г— Ой хоть шлися, хоть не' шлися, 
А дойди наймися, 

Да заробгі пару коней, 
Да пару жупанивъ, 

Тогді сядетъ край чорнихъ бровь. 
Край шитвхъ рукавівъ... 

(Ж» Рук. Сбора. Кулиш). 

346. 

„Ой, ти нилвй, чорнобривнй, та будь же ти ласкавъ: 

Та не стреляй иоіхь утятъ, якъ полетятъ на ставъ*. 
Утенята-лебедята не нароблячъ шкоди; 
Напввшвсл въ ставу води, летятъ до господи. 
Не погожа въ ставу вода, летятъ до криннці; 
Не вподобавъ козахъ дівки, нішовъ до вдовиці. 
А въ вдовиці дві свіхлиці, а третя кімната. 

344. 

Бо та не мій, я не твоя. 
Козакъ коника сідлае, 
Зъ кониченькомъ розмовляе: 

Біжи жъ, коню, біжн, воронъ, 

Ажъ до тихого Дунаю. 
Я жъ доіду до Дунаю, 
Да стану я подумаю. ' 
„Би, ангелв, візьмить душу, 

Ти, рибонько, візьми тіло, 
Ти, риченько, ти, бистрая, 

Викінь кості на сушу!* 
(Борксшмь, Перелсі&вск. у.)'. 

345. 
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А въ дівчини одна хата да й та не прибрата. 
Ой тимъ вона не прнбрата, що стеля дубова... 

Чокъ ді вчини не еватати? Що дівка убога! 

„Хочъ убога, не убога, та ръ батька днтнна; 
Не для тебе, слкий сину, пати породила". 

(Воінисв. губ. Н. И. Костомаровъ.) 

847. 
і 

„Ой радъ би я наиитися, 

Такъ вода холодна; 
Радъ на дочку дшштнся, 
Твоя дочка горда". 

— Тимъ же вона, мабуть, горда, 
Що въ нодоляхъ лиштва. 
Ой якъ лиштва подереться, 

Ся й гордость минеться. 
„Ой якъ сия подереться, 
Я другу НИШИЮ, 

Таки свого гордовання 
По вікъ не покину". 

(Ивъ Рувоп. Сбор. Кулиша). 

348. 
А. 

1 Вийду на улоньку разъ, разъ, 
2 Чи не побачу ыиленькоі въ глазъ, въ главъ. 
3 Вийду на улоньку двуичи, 
4 Чи не побачу миленькую въ вічі. 
5 Вийду на улнцю — гукну, 

6 Пудийду пудъ оконце, стукну: 
7 „Не стукай, коваче, не стукай, 
8 Иди собі вншоі пошукай. 

9 Хиляться воруитця — упали: 
10 Любились, кохалмсь, да й перестали". 
11 — Уміла, дівчино, подаруночки брата, 

12 А теперъ загадуешъ другоі шукати. 

13 „Яви жъ я подарочка брала? 

14 Туилькн сімъ паръ черевичківъ стоптала 
15 А весьма лежитъ въ воморі на просі, і 
16 Возьми собі да повісь на носі. I 

* і 
1 

Въ конецъ греблі шумлять верби, 
Ажъ дерева гнуться; — 
До нашоі удівоньки 
Два козаки шлються. 
„Добри-вечеръ, удівонько, 

■Дай води напиться; 
Пусти дочку на гулянки, 

Хочу й подивиться". 
— Отоіть вода у сінечвахъ, 
Коли хочъ, напейся; 

Сидитъ дочка въ віконечка, 

Колн хочъ, дивися. 
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17 Ой дай, кати, золОтиі ключи, 

18 Одимвнути вомуирочву къ ночі, 
19 Да кинута черевички въ вуичи. 

(И. Борисе ои, Дереаедоск. уѣзда). 

Б. 

1 Б=1 А Ой пробшовъ а по улицъ.., 2 Б=2 А Да не побачивъ дів- 

чнноньвн..., 3 Б=3 А Ой пройшовъ а по улицъ.,, 4 Б=4 А Да не поба¬ 

чивъ дшчиноньки... б Б—6 А ТТідийшовъ а..., 

6 Підийшовъ а підъ сінечки—грувнувъ, 

7 „Ой одчиии, дівчинонько, сіни. 

8 Були мене зли собаки зъіли“. 

9 — Нехай тебе зли собаки ідлть, 

10 Боло мене вранц тебе сидахъ. 

И Б=11 А, 12 Б=12 А... шлетъ иншоі... 13 Б=18 А, 14 Б=19 А 
Кину ёму рублевики... 

16 Ой бери-аеъ ти рублевики зъ срібла, 

16 Бодай тебе врала мати зъіла. 
(Из» Рук. Сборн. Кудиша). 

„Вже жъ бо а помандрую 
Съ теі вуличеньки на другую*. 

— Якъ ти будешь иандровати, . 

Дай же мені, серце, напередъ знати, 

Що бъ а знала—-8ВІДКИ вигллдати: 

Чи зъ гуляния, чн въ улшц, 

Чи зъ чистого поля—съ косовищ? 

Иде возакъ зъ косовищ, 

Нема дівчини на улищ! 

„Дівчино, сива утво, 

348. 

Вийди на улицю ходъ не хутво. 

— Хоть а вийду, то не сама: 

Вишлю свою сестру—така сама: 

Таке яичко, такі брови, 

Но не така, якъ я, до розмовм, 

Таке личко, такі очи, 

Но не стоіть, якъ я, до півночи; 

Таке личко, така сана 
На білимъ папері написана. 

(Изъ Рук. Сборн. Кулика). 

350. 

Дунай річка невеличка схочу—перескочу — 

Оддай мене, моя мати, 8а кого я схочу. 

Оддай мене, моя мати, до білоі хатн, 

Де свекорво, якъ батенько, свекруха, якъ мати, 

Де зовищ, якъ сестриці, буду ваплітати; 

Де діверки, якъ братіки, есть съ кімъ жартовати, 

Оідііігесі Ьу ѵ^оодіе 



I 

— 172 — 

— Ой на ставу, на ставочку тамъ лебедь ночуе... 

Не бутъ же намъ, серде, въ парі, душа моя чуе. 
Чуе жъ моя душа, чуе, я й самъ добре внаю, 
За лихими ворогами дівчини не маю. 

Не думаешь, дівчинонько, дружиною бути, 
То дай мені того зілля, щобъ тебе забути. 
— бетъ у мене тее зілля близько перелазу, 
Якъ дамъ тобі нашггися, забудешь одъ разу, 
бетъ у мене ище зілле: перекоти-поле, 
Що два прийде—поцілуе, а третій прнгорне; 
бсть у мене ище зілле—два кущики мъятки, 
Якъ дамъ тобі напитися,—не перейдешь хатки. 

(Д. Кохюпша, Миргорода, у.). 

351. 

„Ой, дівчино любо, що жъ то съ того буде, 
Що я тебе вірно люблю, видитъ Богъ и люди. 

Скоро-мъ тя побачивъ, заразъ ставъ кохати; 

Теперь трудно, моя мила, съ тобою ся розстати.“ 
— Я ясъ тому не винна, лёсъ тому владае, 
Заказуе рідний отецъ и иати не дае. 

„На що жъ, невдачнице, на лёсъ нарікати, 
Лучше скажи: нехоропшй, не могу кохати. 

Ходъ я нехороший, я на то не дбаю,' 
Будь эдорова, моя мила, бо я пишу маю". 

(УшицкіА уѣздъ). 

352. 

А. 

1 Зацвіла калиночка въ лузі... 
2 Чогось моя головочка въ тузі. 
3 Вламалася иоличенька въ нлузі, — 

4 Того моя головочка въ тузі. 
5 Самъ не знаю, чи полицю тесати, 
6 Чи до дівчини на всю нічъ нахати. 

7 Закину я вражу бардину, 

8 Самъ до дівчини на всю нічъ двину. 
9 Прийшовъ же я підъ віконце—тукъ, тукъ! 
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10 „Вийди, дівчино, бо я вже тутъ*. 

11 — Об не тукай, гультаю, не тукай, 
12 Иди собі в*е другоі шукай. 

(Новаций). 

Б. 

I Б=2 А Бідна..., 2 Б=3 А Що поланаласл... 3 Б=5 А Та..., 4 Б=6 А... 

накати? 
5 Ой одчнняй же, моя мила, сіци, 
6 Бо трохи мене звірюки не зъіли“. 
7 — Нехаб тебе ще б собаки ідлть, 

8 Бо теперь у меня вращі тебе сидятъ. 
9 „Об не смійся, дівчино, не смійся, 

10 Бо я одъ тебе отрути наівся; 
11 Ой изъівъ я крильце, ще й реберде 
12 Та вхватило за щирее серде*. 

(Новмцвій). 

353. 

„Ти, дівчино* чорнявая, ти, дівчино біла, 
Ти въ полі не робила та б не ©бгоріла,— 
Не робила-сь ти шчого, ино волн пасла, 
Та сиділа-сь въ холодочку, аби-сь була красна.— 

— А я въ полю не робила, та робити не буду, 
А я дурня не любила и любить не буду. 

(Ушжцв» уѣздъ и Новнцжіі). 

1 Ой вийду я за ворота 
2 Та роскушу орішокъ, 
3 Та вийму ядерце. 
4 Вийди, вибди, молода дивчин о, 
5 Та втіигь мое серде; 

6 Мое серде ретивее 
7 Печалі не знав. 
8 Ой по горахъ, но долинахъ 
9 Туманъ налягае; 

10 Поміжъ тими туманами 
11 Сизъ голубъ літае, 

364. 
А. 

12 Вінъ літае, воркотае, 
13 Голубки шукае. 
14 Якъ полетівъ сизиб голубочокъ 
15 Зъ бубними вітрами: 
16 „Об ви, вітри буйнесеньки, 

17 Далеко бували, 
18 Чи не бачили голубки 
19 Поміжъ голубами?* 

20 — Хочъ бачили, не бачили, 
21 Не знаемъ якая. 
22 „Сама сиза, білокрила, 
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23 Лично, явь валина." 
24 — Об сидитъ же надъ водою, 

25 Ввивалась слёзою; 
26 Та втиралась сизая голубка 
27 Русою косою. 

28 Росте коса до пояса, 

29 Явь у саду вишня. 

30 Моли Бога, батьхівъ силу, 

31 Щобъ за тебе вийшла. , 
* 

(Новицкій). 

Б. 

1 Б—1 А, 2 Б=2 А, 3 Б=3 А. 4 Б—4 А... дівчвноньво, 5 Б--5 А 
Возрадь... 6 Б=6 А, 7 Б=7 А. 8 Б=8 А, 9 В=11 А. 10 Б=12 А., бур- 
котуе 11 Б=13 А. 

12 Об зустрівся сиэъ-голубонько 
13 Б=15 А, 14 Б=16 А..., ви буйниі, 15 Б=17 А Ви..., 

16 Ви тавоі сивъ-голубви 
17 Въ очи не видали. 
18 — Хочъ видали, не видал, 

19 Б=21 А. 

20 Сидитъ вона нежь горами 
21 Зъ снзиии орлами; 

22 Росчесуе русу восу 
23 Білими руками. 

24 Б=28 А, 
25 А въ подолі лиштва. 

26 Б=30 Проси жъ... вражиб..., 27 Б=31 А 
(Изъ Рук. Сборн. Куінша). 

356. 
Черезъ гору та въ долину, 

Не ходи до мене, вражиб сину, 

Во я роду не такого, 

Не любила зъ роду чортъ зна кого. 

А я роду шляхтського, 

Полюбила сила отецьвого. 
(Красиопоіка, Гайсинск. у.). 

366. 
Об дівчнно, серце мое, 

Лично твое румянее; 

Не такъ лично, явь ти сама,— 

На папері написана. 

Ой яь-за гори висовоі . 

Вітеръ похитуе. 

Нехаб мене ляда (?) дурень 

Въ лично не цілуе. 

Мое лично, явъ яблучво, 

Явь медъ солоденьвиб; 

Нехаб мене поцілуе 

Хлопецъ молоденьшб. 
(Новицкій). 
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357. 
Да веліла мені кати За рученьку водить, 
Тонку пряху прясти: Да на иожву наступав, 
— Да пряди, пряди, доню, На ночь пудмовляе. 
Тонву пряжу зъ лёну“. Да не ступай на ногу, 
„Да об якъ мені, махи, Не ляжу съ тобою, 
Тонву пряху прясти, Да ляжу я зъ Иваномъ, 
Да наіхали гості гостёвати, Подъ сінімъ жупаномъ, 
Да кличутъ мене, мати, Да ляжу я съ козакомъ, 
Въ садъ зеленъ гуляти. Підъ сіримъ сіравомъ. 
Да по садочву ходить, 

(Изъ Рукой. Сборн. Кулиша). 

858. 
Ой у млнні, ,на вамвві Якъ не піду за Ивана, 

Дівва*гоі охъ меле; Піду я за Гриця, 

Пнтавться возавъ дівки: А у Гриця все пшениця,— 

„Чи шдешъ за мене?“ Буду валашвиця. 

— Ой не піду я за тебе, Якъ не піду я за Гриця, 

Піду за Ивана, .Піду за Демида, 

А у Ивана жита яма,— А въ Демида нива жита,— 

Буду що дня пьяна. Вуду що дня бита. 
(Изъ Рук. Сбори. Кулиша). 

359. 
Не ходила на улицю, Нема въ ёго худібоньки, 

И не буду ходите, А за мене заплатите. 

Во хвалиться у долинъ сипъ. Тільво въ ёго худібоньви, 

А що буде мене битв. А що сивая побила, 

Хоць хвалиться, не хвалиться, Та б ту продавъ, жупанъ справивъ, 

Не буде мене бита:— Що бъ я ёго полюбила. 
(Изъ Рук. Сбори. Кулиша). 

360. 
Не ходи, не люби, Не ходи, не люби, 

Не залицябея; Не носи грошей; 

Не люблю, не піду, Не люблю, не піду, 

Не сподівайся. Бо-сь нехороший. 
(Изъ Ру*. Сбори. Кулиша.) 

. 
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Э61. 
А. 

1 Ой густей очеретъ да й мавуховатнй.— 
2 Чк те жъ иене не познавъ, прителепковатий? 
3 Ти думаешь, дурню, що я тебе люблю, 
4 А я тебе, дурню, словаки голублю! 
5 Ти дуиаешъ, дурню, що я тебе кличу, 
6 А я тобі, дурню, сврізь тинъ дулі тичу. 

7 Ти дуиаешъ, дурню, що пійдешъ вінчаться, 
8 А я съ тебе, дурню, аби носиіяться. 

9 У городі бузина перерубленая— 
10 Оступися, препоганий, я полюбленая! 
11 У городі бузина, на ій листу неиа, 

12 Не ходи, не люби, коли хисту неиа! 
(Новицкій). 

Б. 

1 Б=1 А... лепеховатий; 2 Б=2 А? 3 Б—3 А, 4 Б—4 А. 5 Б=-5 А... 

женихаться, 6 В=?8 А. 7 Б=9 А. 8 А=10 А. 9 Б=11 А. 10 Б=12 А..* 

толку... 
(Изъ Рук. Сборн. Кулиша). 

В. 

1 По дорозі жучку, по дорозі чорний, 
2 Подивися дівчино, якій я ноторний. 
3 Подивись, оглянься, який же я вдався, 

4 Хиба даси копу грошей, щобъ поженихався. 

5 В=11 А... лобода...; 6 В=10 А... въ тебе хисту бісъ иа. 7 В=3 А? 

8 В=4 А. 9 В=5 А? 10 В—6 А... въ окно... 11 В—7 А... я тебе кохаю? 
12 Я такими дурнями верхи затикаю. 

13 Ще я такихъ дурнівъ зъ роду не видала, 
14 Я такими дурнями, тини шдперала. 

(Изъ Рук. Сборн. Буша). 

Г. 

1 Г=11 А. 2 Г=6 В... неиа: 3 Г=9 А... на ій листечко. 

4 Приберися, моя мила, у иаинстечко. 
5 Г=9 А..., воренистая. 

6 Чортова дівчнна наровистая. 
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7 Б=9 А... да потесаная. 8 Г=8 Б... я зачесаная 9 Г=9 А; 10 Г=10 А. 
11 Г==9 А... да посіченая; 12 Г=10 А... я повінчаная. 

(Изъ Рук. Сбора. Кулиша). 

д- 
1 Д=9 Б; 2 Д=12 А Не цілуй, не милуй... 3 Д=9 А... чорне насіння, 

4 А хто мене поцілуе, заробе спасінне. 
5 Д=15 Г; 6 Д=6 Г. 

(Новицкій). 

362. 

Опанасъ воли пасъ, 

А дівчина бички: 
„Шдожди, не втікай, 

Куплю черевички". 

— Бодай тебе вуповала 
Лихая година: 

Черезъ тебе, вражий с ину, 
Мене мати била! 

(Ивъ Рук. Сбора. Кулиша). 

363. 

Ой чи се жъ той Микитка, 

Що наопашку свитка? 
Підъ оконцемъ зогнувся, 
Чи не вийде Маруся. 

Що Микитка сміеться, 
До Марусі беречься; 
А Маруся регочеться,— 
До Микити не хочеться. 

(Ивъ Рук. Сбора* Кулиша). 

364. 
« 

„Сидитъ голубъ на березі, голубка на вшпні— 

Скажи жъ, мое серце, правду, що маешь на мисли? 
А яжъ тобі присягала лгобити, якъ душу; 
Ти жъ мене повидаешь, я плакати мушу. 

Будь щастливий и съ тою, вотру кохаешъ; 
По-надъ мене вірнішоі на світі не найдешь. 
Буду Бога я просити, щобъ ти бувъ щаст.іивнй— 

Чи зо мною, чи зъ другою по вівъ мені милий. 

Якъ не хочешь, серце, дружиною бути, 
То дай мені таке зілля, щобъ тебе забути". 
— Ой есть въ мене таке зілля близько перелазу, 
Якъ дамъ тобі напитися, забудешь відъ разу. 

„Буду пити черезъ силу и каплі не пущу; 
Тоді тебе я забуду, якъ очи заплющу". 

(Ушицкій уѣздъ и изъ Рук. Сборн. Кулиша). 

12 
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365. 

Я по лугу ходила: розвввайся, луже! 
„Сватай мене, козаченьку, люблю тебе дуже.' 
Ой хоть сватай, хоть не сватай, хоть такъ прнсялайся. 
Ой щобъ слава не пропала, що ти залицявся. 
Залнцявся, не сміявся, хотівъ собі взяти, 
Вороженьки розраілн, не хотіла й мати*. 

-— Світи, світи ясенъ місядь, світи надо мною. 
Молодая дівчнноньво, говори зо мною. 
Тоді буду я сватати, якъ буду сповняться. 

Молодая дівчинонько, говори зо мною. 
„Тоді буду говорити, якъ пійдешъ вінчаться". 
— Ой шобъ ти, дівчинонько, сёго не дождала, 
Шобъ ти моі біли ручки платочкомъ звязала. 

(Изъ Рук. Сборн Кулиша). 

зев. 

А. 

1 Пішовъ дощикъ громовенький, 
2 А на той садъ зелененький. 
3 А у саду жила вдова, 
4 А у вдовушки дочка молода, 
5 Виводила вороного коня, ^ 
С Напувала зъ синего моря. 
7 „Вороний коню, чомъ води не пъешъ, 
8 Копитами сиру землю бъешъ? 

9 Не по правді, мій милий, живешь, 
10 Прийде вечіръ до иншоі йдешъ, 
11 А до мене голосъ подаешь*. 
12 — Обсади, мила, черешнями двіръ, 

13 Щобъ не заходивъ голосочокъ мій; 

14 Пересади, мила, половину двора, 
15 Щобъ я не твій, а ти не моя. 
16 „Брешешъ, милий, неправда твоя, 

17 Намъ съ тобою розлукп нема, 
18 Не розлучить ні світъ, ні зоря, 
ГЭ Тілько разлучить сирая земля*. 

20 — Посади, мила, край ворітъ вербу— 
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21 Куда йтиму, до тебе зайду. 

22 Обстели, мила, китайкою двіръ, 

23 Щобъ не покаляти червонихъ чобітъ, золотихъ подківъ. 
24 „Бодай же ти, милий, того не дождавъ,' 
25 Щобъ ти мою червону китайку підъ ноги стоптавъ". 

(Новицкій). 

Б. 

1 Віють вітри усе буйниі, 
2 Идутъ дощи все г^омовиі, 
3 Все на сей построенний двіръ; 

4 Б=3 А У сему дворі..., 

5 А въ тиеі вдови дочка хороша; 

6 Виходила за новиі ворота, 

7 Б^5 А, 8 Б=6 А. 

9 Напувала та й промовляла: 

10 Б=7 А коню вороний..., 11 Б^8 А? 12 В=9 А. 

13 Поузъ мій двіръ музики ведешь, 
14 Мені молодоі жалю заедаешь. 
15 Усажу я вишенъками двіръ, 

16 Б=13 А... твій: 17 Б=14 А Обсадили... 18 Б=15 А. 19 Б=-16 А, 

20 Що межъ нами присяга була, 

21 Якъ у саду вишенька цвіла, 
22 На вишеньці ягодка була, 
23 На ягодці пташка свділа и ягодку іла. 

(Изъ Рук. Сборв. Кухням). 

В. 

1 В=1 Б, 2 В=2 Б... да все дрібниі. 
3 Строяться доми та все новиі. 

4 В=6 В... мила зъ нового двора, 5 В=5 А, 6 В=6 А. 
7 Кінь води не пъе, 

8 В=8 А Тілько... бъе. 9 В=9 А, 

10 Якъ настане темна шчка, 

11 Ти до другоі идешь, 
12 А на мене тонкий голосъ подаешь. 

13 В=12 А... вишеньками..., 14В=13'А. 15В=17Б.... мила... 16 В=15 А 
Теперь мила,... 

(Перейшц Бахтск.у.). 

12* 
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Г. 

1 Шдъ вишнею, підъ черешнею та мій милий лежитъ, 
2 Скаржиться на головку, що головка болитъ. 
3 „Ой піди ти, пила, голубонько сива, 
4 По тій крутий горі, назбирай коріння мені, 
5 Назбирай коріння до головки хеш. 

6 Ой не ходи, кила, голубонька сива, 
7 По тій крутий горі, не збирай камені, 
8 Не збирай камені до годовви, не покоже мет“. 

9 „Ой посію я яру шненицю, та вродиться овесъ, 
10 По-прозъ кій городовъ стежечкою до иншоі идешь. 

11 Г=20 А... въ воротяхъ..., 12 Г=21 А Якъ буду ити до иншоі... 
13 Не буду садити коло ворітъ верби; 
14 Якъ будешь ити відъ иншоі, до мене не йди— 

15 Г=22 А, 16 Г=23 А... я собі не повалявъ пасовихъ. (?) 17 Г= 
дочевавъ, 

18 Щобъ тн по'моій кітайді шдковвами доптавъ. 
(Ушнцвій уѣздъ). 

д. 
1 Ой ярая да пшениченька, зелений овесъ. 

2 Д=9 А... зо мною... 3 Д=10 А. Що проминаейъ моі ворітонька.. 
4 Д=14 Б. А идучи, пісеньви співаешъ... 5 Д=13 В, 6 Д=14 В... у світ- 
лоньку • 

7 Вже жъ я садила, да не прийхаеться— 
8 Ой такъ наше женихання да минаеться. 

9 Наше женихання, якъ літня роса: 
10 Вівтеръ повіе, сонце пригріе, роса опаде— 
11 Ой такъ наше вірне женихання на вікъ пропаде. 

(Изъ Рук. Сборн. Кукиша). 

367. 

Розвивайся, сухий дубе, 
Широкій Листъ на тобі. 
Ти, возаче, ти, молоденькій, 
Нема правди у тобі: 
Ой вазавъ-есь, присягавъ-есь: 
Не покину я тебе; 

Теперь мене покидаешь, 

На серденьво жаль даешь. 
Ой пойду я съ теі туги, 

Съ теі туги въ темний лісъ— 
Нехай мене звіръ изъість. 

(Покоси, Бѣкьсв. у.). 
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368. 
Ой хрещатий барвінку, розстелайся низько, 
Ой кій калий, чорнобривий, пригортайся близько. 

Ой хрещатий барвіночку,' розстелайся низче, 
Ой ти, нилий, чорнобривий, присунься ще близче. 
Та глибокій еолодязю да золотиі ключи, 

Уже жъ кеш докучило, да въ світі горюючи. 
Ой глибокій колодязю, боюсь, щобъ не виасти — 
Полюбила пройдисвіта, прийшлося пропасти. 

(Ивъ Рук. Сборн. Кушка). 

369. 
• 

„Вечіръ стою, світоиъ нужу 
' Тебе ие видатн; 
Доведеться ледачоку 
Всю правду сказати. 
Нека въ саду соловейка, 
Нека щебетания; 

Нека кого киленького, 
Не бере гуляния. 
А якъ въ саду соловейко 
Щебече раненько, 
Ой якъ же, кій килий, 

Гулять веселенько*. 
(Ию Рук. Сборн. Кушка). 

870. 
„На що кене кій -миленькій не любивъ, 

На що кені біле лнчко купивъ, 
На що кені чорни брови подаривъ, 
На що кені вірни слова говоривъ, 
На що кені перстенечокъ подаривъ? 
Я думала, що по вікъ буде любить, 

Теперъ бачу, що не любишь ти кене; 
Що не любишь и килою не вовешъ, 

Прнйде вечіръ, то до иншоі идешь*. 
— Чувъ я, мила, худу славу про тебе, 
Що ночуютъ козаченьки у тебе. 
— Спитай, милий, своіхъ близькихъ сусідъ, 

Йшли корови изъ діброви, 

А овечки зъ поля; 
Вил лакала кари очи, 

Край козака стоя. 

„Куди ідешъ, одызжавшъ, 

Сизокрилий орле, 
А хто жъ кене молодую 
Безъ тебе пригорне!* 
— Пригортайся, дівчинонько, 

Къ зеленому дубу. 

Я до тебе, кое еерце, 
У вечері буду. 
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Якова а остаюся безъ тебе. 
Що е въ иене світлонька новая, 
А въ світлоньці кровать тісовая, 
На кроваті перннушка пуховая, 
На пернві лежитъ Маша молодая, 
Рученьками головушку обняла, 

- Лице біле слізонькамв облнва, 

Перинушку до серденька пригорта. 
Перинушку до серденька пригорну, 
Лиде біле слізонькани обіллю, 

• Тебе, лилий, по всякъ часъ спомъяну. 
(Новицкій). 

1 Підійду я шдъ яблуньку, 
2 А листъ опадав; 

3 „Жалуй мене, подружечко, 
4 Женихъ покидав*. 

б — Нехай пада, нехай пада, 
6 Трава зелененька; 

7 Цей покине, другий буде, 
8 Ще жъ ти молоденька. 

9 „Ой колибъ ти, дівчинонько, 
10 Трошки багатенька, 
11 Бзявъ би тебе за рученьку, 
12 Повівъ до батенька.* 

13 — Ой коли бъ я, козаченьку, 
14 Трошки багатенька, 
15 Наплювала бъ я на тебе, 
16 На твого батенька. 

17 „Колибъ же ти, дівчинонько, 
18 Тоді заиіжъ пішла, 

1 Ище жъ тобі, дівчинонько, 
2 Не на лихо ишло, 

3 Що учора изъ вечора 
4 Два козаки прийшло. 

А. 

19 Якъ у степу при дорозі 
20 Рута, мъята зійшла*, 
21 — Коли бъ же ти, козаченьку, 
22 Тоді оженився, 

23 Якъ у млині, на камені 
24 Кукіль уродився*. 
25 А дівчина догадалась, 
26 Рути насіяла; 

27 Дощи не йшли, дощи не йшли, 
28 Рута мъята зійшла, 
29 Молодая дівчинонька 
30 Давно заміжъ пішла. 

31 А козаченько догадався, 
32#Кукілю накидавъ; 
33 Дощи йшли, дощи йшли, 

34 Кукіль не вродився. 

35 Старий козакъ, якъ собака, 
36 Та ще не женився. 

.(Новицкій). 

Б. 

5 Одинъ сидитъ кінець стола, 

6 Листоньки читав; 

7 Другий лежитъ на постелі, 
8 Дівчину питав: 

Оідііігесі Ьу ѵ^.оооіе 



— 183 — 

9 „Дівчинонько, сіра утко, 
10 Чи сватати тебе хутко?“ 

11 — Коваченьву-барвіночку, 
12 Хоть и въ неділечку. 

13 „Дівчинонько, повна роже, 
14 Въ неділю негоже: 

15 Якъ діжено ми до ооані, 
16 То й Богъ намъ поможе“. 
17 — Ой внсоко сбколоньку 
18 До неба літати, 

19 Ой далеко козаченьку 
20 До осені ждати. 

21 Б—16 А. Бодай же ти..., 22 Б=17 А, 23 Б —18 А... край дороги, 
24 В=19 А. Яра рута... 25 Б—20 А. Бодай..., 26 Б=21 А, 27 Б=22 А, 
28 Б=23 А. 

29 Догадлива дівчинрнька 
30 Б=25 А; 

31 Дощикъ пійшовъ, рута зйшда; 
32 Б=29 А Дівка... 

33 У млині, на камені, 
34 Б=33 А. 

35 Истасвався, зволочився, 
36 Та 8 не оженився. 

(Новицкій). 

В. 

1 Б—-9 В. Ой дівчино..., 2 В—10 Б? 3 В—11 Б, 4 В—12 Б, 5 В— • 
13 Б, 6 В=14 Б. 7 В^-15 Б. Пожди, серце, до... 8 В=16 Б. 9 В=19 Б, 
10 В- 20 Б. 

11 Трапляються добрі люде, 
12 Оддасть мене мати“. 

13 —Ой якъ будетъ, дівчино, 
14 Рушники давати, 

15 Пиши вісті на бумазі, 

16 Давай до мене знати. 
17 „Ой писала, писала, 
18 Листи не доходятъ, 

19 Тілько моі вари очи 
20 Слізоньками сходятъ. 

(Изъ Рук. Сборн. Руданскаго). 

872. 
Стучитъ и гремитъ у окошечко, 
Чи воръ, чи воръ, чи розбойничокъ, 
А либонь же прийшовъ полюбовнпчокъ? 
— Я до тебе прийшовъ не любитись, 

Я до тебе прийшовъ испроситись,— 
Чи позволишь мені оженитись? 
„Оженись, оженись, любезний иій, 

Та бери жъ ти собі вдноральськую дочъ, 
бдноралъськую дочъ, та мене не морочь. 
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Ѳдноральсьвая дочъ—не морочнидя, 
Отъ сундуківъ вона ключнидя, 

Отъ кого сердя та розлучниця. 
Возьми жъ ти, падледь, о та гострий ніжъ, 

Та розріжъ ти, падледь, мою біду грудь, 
Подивись ти, падледь, що на серденьву есть. 

(Новицкій). 

Ой щобъ такъ тобі, явъ теперь мені 
Прийшлося погибатн, 

Ой мусивъ би ти и не разъ, и не два 
Тяжко заплакати. 

Ой ти поіхавъ, мене покинувъ, 
А я бідна плачу; 

Сплавала очи темноі ночи, 
Що світонька не бачу. 

Ой ти поіхавъ, мене покинувъ 
Сироту на чужині; 

1 Стеаъ широкій, край далекій— 

2 Милого не бачу, 
3 Явъ згадаю его слова, 

4 То все тільво плачу. 
5 Червоная калиноньва, 

6 Білев деревде— 
7 — Чомъ до мене не говоришь, 

8 Мое милее серде? 
9 „Ой таку жъ я, моя мила, 

10 Натуроньку маю, 

1 Б—1 А, 2 Б=2 А, 3 Б=3 А. 

373. 
Плачу, ридаю, тебе споминаю 

Въ кожнісеньву годину, 

Ой ти поіхавъ, мене покинувъ 
' Молоду, уродливу, 

Що ся зачали вірне любити 
Въ годину несчастливу. 

Вірне любила, явъ присягала 
Въ вірності вмирати, 

Да й пришлося за мою вірность 
Въ несчасті погибати. 
(Изъ Рук. Сбора. Купила). 

374. 
А. 

11 Ой якъ сяду коло тебе, 
12 То все забуваю“, 
13 — Знаю, знаю, мій миленькій, 
14 А що ти гадаешь; 

15 Говорили мені люде, 

16 Що ти иншу маешь. 
17 „Ой я иншоі не маю, 
18 Такъ вісті заносятъ; 
19 Ой сама жъ ти, мила, знаешь, 

20 Що всі мене просятъ. 
(Бориепоіь, Переясіавсв. у. *. 

Б. 

речи, 4 Б=4 А, б Б=5 А, 6 Б=6 А 
А біле,.., 7 Б=7 А, 8 Б=8 А? 9 Б—9 А..., мила моя, 10 Б=10 А. 

11 Якъ поіду въ степъ гуляти, 
12 Б=12 А. 
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13 Женись, женись, муйй миленькій, , 18 Буигъ тебе скарае; 

14 Буигъ тобі на помочь; 19 И скарае, муий миленькій, 

15'А я жъ буду горювати, 20 Буигъ душу и тіло; 

16 Слёзи нролнвати. 21 Ой кому жъ ти уручаешъ, •" 

17 Женись, женись, муий миленькій, 22 Несчастную милу? 
(Борисамъ, Переяславск. у.). 

375. 

А. 

1 Цвіла, цвіла каливонька, 24 Рачки перелізу, 

2 Стала опадьти— 25 Таки тую розлушницю 
3 Любивъ козакъ дівчиноньку, 26 По щоці уріжу. 
4 Да й ставъ покидати. 27 Навідала кубелечко, 
5 Об ти, дубе кучерявиб, 28 Де утка несеться— 

6 Листъ на тобі рясенъ— 29 Перечула черезъ люде— 
7 Молоденькій козаченьку, 30 Ледащо сміеться. 
8 Словами прекрасенъ; 31 — Ой хоть смійся, хоть не смійся, 
9 Слова твоі прекраснві, 32 За сміхъ тобі буде: 

10 А чортова думка, 33 Сімъ годъ трясдя труситимѳ, 
11 Поки тебе не любила, 34 А смерті не буде. 
12 Гула, якъ голубка. 35 У постелі лежатимешъ, 
13 Гула, гула голубочка, 36 Смерті бажатимешъ, 
14 Полетіла въ поле, 37 У моі ти матері 
15 А летячи, говорила: 38 Боди прохатимешъ: 
16 — Буде жъ мейі горе— 39 „Ой дай мені, моя мати, 
17 Утопила головоньку 40 Водиді съ криниці11.... 
18 Въ беводнее море. 41 Насміявся розсукипъ сннъ 
19 Шдъ моіми воротами 42 Зъ красноі дівиці. 
20 Річка розлилася — 43 „Ой дай мені, моя мати, 
21 Стоіть шельма-розлушниця, 44 Холодноі води. 
22 Зъ милвмъ обнялася. 45 Насміявся зъ удівоньки, 
23 А я сюю бистру річку 46 — А зъ дівчини годі. 

(Иваньковъ, Переяславса. у.) 

1 Б=5 А..., дубочку... 

Б. 

2 Тн листомъ прерясенъ; 

3 Б=7 А, 4 Б=8 А; 5 Б=9 А... ласковиі, 6 Б=10 А, 7 Б=11 А 
Закунль..., 8 В=12 А, 9 Б=13 А, 

Горе..., 13 Б-=17 А, 14 Б—18 А. 
10 Б=14 А, 11 Б=15 А: 12 Б=16 А. 
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15 Уже жъ ноШ голівоньці 17 Колн мене уродила 
16 ТЬ й не виринати, 18 Безталанню матв. 

19 Б=27 А, 20 Бг=28 А 21 Б=29 А, 22 Б=30 А, 23 Б=31 А, 
24 Б=32 А, 25 Б=33 А, 26 Б 34 А. 

27 Болітимешъ, горітимешъ, 
28 Б=36 А. 

29 У своеі матусеньки 
30 Б=38 А, 31 Б=39 А, 32 Б=44 А, 33 Б=41 А..., зъ дівчпноньки, 

34 Доставъ собі бідн. 
35 Б=43 А. Було бъ тобі... 

36 Зъ діввн не сніяться; 40 Нема попа дома; 

37 Було бъ узять за рученьку, 41 А чи твое це нещастя, 
38 Штн повінчаться. 42 Чн моя недоля. 
39 Пошли бъ же ми вінчадися,— 

(Бориспоп, Переясіавск. у.) 

В. 

1 В=5 А, 2 В=6 А; 

3 Ти, козаче молоденькій, 

4 В=9 А... красни. 5 В=5 Б, 6 В=10 А; 7 В=. 11 А, 8 В^=12 А 
9 В—13 А, 10 В=14 А. Полинула..., 11 В=15 А; 12 В=16 А, 13 В-=Л7 А 
14 В=18 А. У синее... 15 В=15 Б. 

16 Зъ моря не вертаться; 

17 Съ квмъ любилась, розлучилась, 
18 Мушу забуваться; 

, 19 Съ кимъ не зналась—повінчалась, 
20 Мушу привикаться. 

21 В=27 А Найшла собі..., 22 В=28 А. 23 В=29 А, Ой чую жъ я... 
24 В-—30 А. 25 В=31 А, 26 В=32 А: 

27 Труситиме сімъ рікъ трясця, 
28 В=34 А. 

29 Труситиме, въялитиме, 
30 В=36 А, 31 В=37 А... матусеньки, 32 В=38 А. 

33 Ой матусю, матусенько, 
34 Дай води напиться. 

35 Ходить дочка во кімнаті, 
36 Позволь подивиться. 

37 В=43 А, 38 В=44 А— 

39 А вже жъ мені съ твоіхъ дочокъ 
40 Смятися годі. 

(Вепкіа-СвитннкЕ, Васильковсв. у.). 
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376. 
Повй, вітре буйнесенькй, 
Зъ глибокого яру — 

Прибудь, прибудь, иуий миленькій, 

Зъ далекого краю. 
Да якъ кеш повівати, 
Яри глибокіі; 
Ой якъ мені прибувати, 
Краі далевіі. 
Хилітеся, густі лози, 
Куда віхеръ віе; 

1 За густгаш лозонькаки 
2 Вшить річка струечками, 

3 Плаче дівка слізоньвами. 
4 — Не плачъ, мила, не журися, 
5 Ще я молодъ, не женився: 
6 Ой якъ буду женитися, 
7 Прнйди, серце, дивитися; 
8 Ой якъ буду вінчатися, 

9 Прийда, серце, прощатися; 

1 Туманъ, мати, по долині, 
2 Широкий листъ на ядині; 
3 А ще пшршнй на дубочку — 

4 Кличе голубъ голубочку, 

5 Хочъ не свою, такъ чужую: 

10 Б=3 А, 11 В-=4 А... дівко..., 
15 В-=8 А, 16 Б=9 А. 

Дивітеся, карі очи, 
Відкіль мидий іде. 
Хилилнся густи лози, 
Да вже перестали; 

Дивилвся карі очи, 
Та й плаката стали. 
Боли бъ же ти, дівчинонько, 
Трошки багатенька, 
Я бъ взявъ тебе за рученьку, 
Повівъ до батенька. 
(М. Борнсполь, Иерея оіавск. у:). 

377. 
А. 

10 Ой якъ буду гільце вити, 

11 Прнйди, серце, пива пяти. 

12 „Щобъ не діждавъ женитися,— 
13 Щобъ я прийшла дивитися; 
14 Щобъ не діждавъ вінчатися, 
15 Щобъ я прийшла прощатися; 
16 Щобъ не діждавъ гільце вити, 
17 Щобъ я прийшла пива пити“. 

(Изъ Ру*. Сборя. Рудаясьаго). 

Б. • 

6 — Прийди, серце, поцілую. 
7 На що жъ чужу ціловати, 

8 Серцю жалю завдавати!? 
9 За темни ми лісоньками, 

12 Б-=5 А, 13 Б=6 А, 14 Б—7 А, 

(Изъ Рукоп. Сборя. Кудиша). 

В. 

1 В=1 Б... туманъ..., 2 В=2 Б, 3 В=3 Б', 4 В=4 Б, 5 В=5 Б, 

6 В=6 Б, 7 В=7 Б, 8 В=8 Б Свой... 
(Новицкій). 
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378. 
Ти, дубочку кучерявий, Собі иншоі шукаешь. 
Широкий листъ на тобі; Шукай, шукай, парень, дівви, 
Ти, козаче колоденькій, А я собі нолодця; 
Дурний розукъ у тобі. Що ти будешь ити вінчаться, 
Що ти клявся и божився: А я буду одъ вінця,— 
Не покину я тебе! Повотяться дрібни слбзи 
А тепера покидаешь, Съ твого білого лиця. 

(Борнсполь, Переасхавсх. у.) 

379. 
А. 

1 Дівчина валину лакала, 11 Посипала голенищ, 
2 У нучечви въязала, 12 Поставила водиці. 
3 И къ личеньку рівняла. 13 — Чокъ ти, голубъ, да не пъешъ, 
4 — Коли бъ же я такая, 14 Пшеннці не клюешь, 

5 Якъ валина оцяя! 15 Десь ти одъ йене полинешъ? 
6 Понесла на Торжокъ, 16 „Полину, полипу, 
7 Продала 8а шажокъ, 17 Въ чужу сторону, 

8 Да купила голубця; 18 На свою родиную, 
9 Принесла до дону, 19 Де кій рідний батюшка*. 

10 Да пустила до долу, 
(Ивъ Рухоп. Сборн. Кулиша). 

Б. 

1 Ой на> горі калина, 

2 Тамъ дівчина ходила, 
3 Цвітъ зъ калини лакала, 

4 Б=2 А, 5 Б=6 А, Та новела..., 6 Б=7 А, 7 Б=8 А... голуба, 
8 Б=9 А. Та привела...,' 9 Б=10 А Посадила..., 10 Б=11 А, 

11 И водиці зъ кірниці 
12 Б—13 А... не іси, 13 Б=13 А, И водиці...? 14 Б=14 А, 

16 Десь у тебе краща есть. 
(Изъ Рухоп. Сборн. Кулиша). 

380. 
Бодай то ті сади висхли, що до едного, 
Щоби мені видно було до кого килого. 
Щобъ то ті сади висхли ажъ до воріннячва, 
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Щобъ хеш було видно ажъ до подвіръячка. 
Щобъ ті сади висхли відки сонце сходить, 

Щобъ то иені було видно де ній мидий ходить. 
А въ городі калинонька зацвіла біло— 
Розгиівався мій хиленькій та за харне діло. 
Въ городі, въ городі романъ зілля зелене, зелене— 
Розгиівався иій хиленькій на иене. 
А я жъ ёго не гнівала, просити не буду, 
А якъ хені буде жалко доки жити буду. 

А я жъ ёго не гнівала, ні ёго роднни, 
Нехай ёго перепросить лихая година. 

(Новицкій). 

381. 
У тихому Дунаеві 
Щука риба хвилю гонить— 
Нагнівався иій хиленькій 
Та й до мене не говорить. 
Коли будешь говорити, 

То говори щиру правду; 

Якъ не будешь говорити, 
То я собі иншихъ знайду. 
Коли хаешь говорити, 

То говори не бевпечне; 

Коли иене вірно лгобишъ, 
До иншоі не конечне. 
у (Ивъ Рукоп. Сборн. Кулиша). 

1 На тамъ боці Дунаю, Дунаю 
2 Да вівчаръ вівці зганяс (2), 

3 Да въ сопілочку играе (2), 
4 На молодцівъ кивае: 

5 — Ой ви, козади-молодці, 

382. 
А. 

6 Да накажить ви хоій дівці: 
7 Нехай мене не любить, 

8 Дурно літъ своіхъ не губить,— 
9 Бо я козакъ нетяга— 

10 Да мало овецъ—півъ стада. 
(Изъ Рукоп. Сборн. Кудиша). 

Б. 

1 По горі, по горі 
2 Б=2 А, 3 Б=4 А, 4 Б—5 А, Ви, молодці..., 5 Б=6 А... дівчппі, 

6 Що въ ильняний сорочці, 
7 Що въ шовковоху платку, 
8 Що въ дротяноху (?) вінку: 

9 Б=7 А... лае, 10 Б=7 А... згадае. И Б=9 А... вівчаръ..., 12 Б= 
10 А, Въ мене... ватага. 

(Илъ Рукоп. Сборн. Кулиша). 
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383- 
Проси матінки стихенька, 

Чи позволить ХОДИТЕ, 

Тебе вірно любити, 
Молоду. 

„Ходи, ходи, мій синочку, 

Люби, люби мою дочку, 
То данъ тобі таляра, 

То дамъ тобі другого, 
Мододцю". 

■ — Ой радъ же бъ я ходити, 

Тебе рідненько любити, 
Та собаки лихиі, 
А люди не такиі 

Одібъють. 
„Якъ би схотівъ зо иною знаться, 
То бъ ти собакъ не боявся; 

Та прийшовъ би зараненько, 
Та лежавъ би до шзненька“. 

(Иэь Рукой. Сборн. Куіиша). 

384. 

Ой зажурилась бідная удова, 

Шо не кошена зелена діброва. 
— Ой не журися, бідная вдова, 
Буде скошена зеленая діброва. 

Зберекося косарівъ двадцать чотири, 
Будутъ скошени всі гори и долини. 

Косарі косятъ, а вітрець повівае. < 

Десь мій миленькій 8ъ иншою розмавляе. 
„Ой годі жъ, годі зъ иншою розмавляти, 
Ходи до мене вечеру вечеряти". 

— Коли сь зварила, то вечеряй здорова, 
Бо мні випала та далека дорога. 
„Тобі дорога, а мені шлячокъ битий; 

Якъ же я буду безъ тебе, серце, жити?“ 
— Мні дорога рівна, тобі поперечна, 

Бувай здорова, моя мила сердечна. 
(Ивъ Рукоп. Сборн. Рух&нсваго). 

Ходжу, блужу, 
Світомъ нужу! 
Сильно плачу... 

Не побачу! 
Що не бачивъ дівчини, 
Що не бачивъ рибчини, 

Що люблю. 
Ой хочъ бачивъ, проминуло, 

Галочкою пролинуло, ч 
Та крильця распустивши, 
Та серце принудивши 

Мододцю. 
Ишли дівочки рядомъ. 
Ще за вишневимъ садомъ. 
Бона шсні співала, 

Собі пари шукала 
Молодцівъ. 

—Дівчинонька молодевька, 

V 
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385. 

1 Не противъ дня, противъ ночки 
2 Подновляв козавъ прояви 
3 Молодую дівчиноньву. 
4 „Чн ти жъ тиі шляхи знаешь, 
5 Що ти йене підмовляешъ, 
6 Молоденькій козаченьну?" 
7 —Коли бъ же я шляхівъ не знавъ, 

8 То бъ я тебе не подновлявъ, 
9 Молодую дівчиноньву. 

10 Не иротивъ дня, противъ ночки 
11 Помандровавъ козавъ прояви 
12 Зъ молодою дівчиною. 
13 Питаеться дівчинонька 
14 Въ молодого возаченьва: 
15 „Де будемо сю нічъ ночувати?“ 
16 — Ой де буде жито жате, 
17 То тамъ будемъ ночовати, 

18 Молодая дівчинонько. 
19 Питаешься дівчинонька 
20 Въ молодого возаченьва: 
21 „Що будемо постелати?" 

22 —Ой у тебе запапшна, 

А. 

23 А у мене сірячина, 

24 То те будемъ посгілати, 

25 Молодая дівчинонько. 
26 Питаеться дівчиноньва 
27 Въ молодого возаченьва: 
28 „Чимъ будемо укриваться?" 
29 —Якъ наступить чорна хмара, 
30 То вона насъ повривае, 
31 Молодая дівчиноньво. 
32 Питаеться дівчиноньва 
33 Въ молодого возаченьва: 
34 „Ой чинъ будемъ уминаться". 
35 —Я вмиюся росоньвамп, 

36 Ти вмиешся слізеньками, 
37 Молодая дівчиноньво. 
38 Питаеться дівчиноньва 
39 Въ молодого возаченьва: 
40 „Чимъ будемо утираться?" 

41 —Ой я утрусь китайкою, 
42 Тебе утру нагайкою, 

43 Молодая дівчиноньво". 

(Ивъ Рукоп. Сборн. Куіиша). 

Б. 

I Б—13 А, Питалася... 2 Б=14 А. 

3 Коли будемъ мандрувати?" 
4 — Тоді будемъ мандрувати, 

5 Якъ полижутъ люде спати. 
6 Б—13 А, Питалася... 7 В=14 А: 

8 „Ой де будемъ ночувати"? 
9 — Тамъ, у полі скирта сіна, 

10 То наша постіль біла. 
II Б—13 А, Питалась... 12 В=14 А: 13 Б=21 А"? 

14 — Я простелю жупанину, 

15 Ти постелешь хвартушину. 
16 Б=19 А, Питалася... 17 Б=20 А: 18 Б—27 А? 19 Б=28 А Мене 

* вкрие..., 
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20 Тебе вкрие людська слава. 
21 Б=25 А Питалась... 22 Б=26 А: 

23 „А що будемъ вечеряти?" 
24 А я буду істя булки, 

25 А ти будетъ думать думки. 

26 Б=31 А, Питалася.... 27 В=32 А. 28 Б=33 А? 29 Б=34 А... 

рупсонькою, 30 Б=35 А... слівонькою". 31 Б=37 А Паталася... 32 Б—38 

А: 33 Б=39 А?" 84 Б^40 А, 35 Б=41 А. 
(Борисполъ, Переделав», уѣздъ). 

386. 

„Дівчпно, дівчино, 
Дівчино прекрасна, 
Чи твоя, чи моя 
Доленька безстчастна? 
Чи твоя, чи моя 
Та безчастна доля, 

Цілувавъ, милувавъ, 

Въ неділеньку стоя, 

А теперь—зоставайся здорова! 

Стелеться мені 
По підъ лісомъ дорога". 
— Ой тобі дорога, 
Мені шлячокъ битий; 
Якъ мені, козаче, 

Безъ тебе прожита? 

„Хочъ проживетъ, 

Або такъ* прогорнюешъ, 

А за мною 
Зъ полкомъ помадруешъ". 

Лучче я буду 
Яру пшениченьку жати, 

А ніжъ за тобою, 

За полкомъ мандрувати. 
Козаченьку мій, 
Хрещатий барвіночку, 

Хто жъ тобі постеле • 
Въ дорозі постіленьку? 

„Постелеться мені 
Зеленая та буркунина, 
Ти жъ мені, дівчина, 
Въ дорозі не мила. 

(Изъ Рухоп. Сбора. Кулиша). 

387. 

„Да ти думаетъ, дівчино, 
Що я тебе вірно люблю? 
А я тебе, молода дівчино, 
Очицяыи проведу. 
Да очицями проведу, 

Брівонькамп пронесу, 
Ой де найбільшъ челядоньки, 

Тамъ я тебе осужу". 

— Да ти до мене не ходи, 
Да ти мене не люби, 

Де найбільше стоіть челядоньки, 
Тамъ ти мене не суди. 

Ти осудитъ мене разъ, 
А я тебе двічи; 

Де найбільше стоіть челядоньки, 
Плюну тобі въ вічи. 

(Изъ Рук. Сборн. Кулиша). 
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„Ой горами, мій милей, горами 
Перепъята стежка чарами. 

А ні прийти, а ні перейти, 
Ш съ тобою говорити. “ 
— Тогді будетъ, мила, говорите, 
Ягъ а буду коникомъ іэдити; 

Тогді гори изійдуться, 

388. 

Тогді чари розіллються, 

Воронъ коникъ перескочить. 

•Ой есть у саду криниченька нова, 
Ой есть въ неі водица холодна; 
Якъ я схочу, съ коня скочу, 

Прихилюся та й напъюся, 
А съ тобою розійдуся. 

(Новицкій). 

389. 

„Що ти, мидий, въ мене хочетъ, 

Якоі причини? 
Чи въ мене не чорни брови, 
Чи очі не сиві? 

Бровп чорни, очи снві, лично румянее; 
Чого жь тобі, мій миленькій, та не коханее.и 
— Нехай буде твое личко, якъ въ саду калина, 

Ой що взглянуть моі очи, то сь серцю немила. 

(Новицкій). 

390. 

Таки, еерце, ходи, 

Мене вірне люби.“ 
— Якъ до тебе ходите, 

Тебе вірне любити, 
Въ тебе ворота скриплять? 
„Я воротамъ догожу, 

Кружокъ лою положу. 
Таки, серце, ходи 
Мене вірне люби." 
— Якъ до тебе ходите, 

Тебе вірно любити, 
Въ тебе собаки зли? 

„Я собаки покормлю, 
Покормивши заженѵ 

Таки. 
— Якъ до тебе. . . . 

Въ тебе кицька лиха? 
„Кицьки въ-дома не .мае, 
За мшпани ганяв; 
Таки. . . . . 
— Якъ .... 

Въ тебе миши лихи? 
.„Коли мишей боісься, 

На воротахъ пгвісься, 
р до мене не ходи, 

Мого серця не суши, 
Цуръ твоій голові, 
И не снися мені. 

(УшнцкіЙ уѣздъ'. 
13 
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391. 

Ой сегодня у Локоткахъ, 
А завтра у Клшпки— 
Подарую миленькому 
На застіжку стрічки. 

— Носи жъ та іхъ, мій миленькій. 
Да не вихваляйсл; 
Якъ не будешь вихваляться, 
Не змогу розстаться. 
Носи жъ ти іхъ, мій миленькій, 
Да не вихваляйсл; 

Бо якъ станешь вихваляться, 

Годі зо мной знаться. 
(Ивъ Рук. Сборе. Кулпа'. 

392. 

' Що молода жъ дівчиненька 
Проклинав долю? 

Якъ хмелині вгору виться, 
Тичини не мае! 

Якъ дівчині не журиться, 
Еозакъ покидав. 

(Изъ Рук. Сбор. Кулпа). 

393. 
„О, зрада чорни очи, зрада — 

А щ<) жъ бо ти казавъ, то все неправда. 
Що ти, милий, гадаешъ-думаешъ, 
Подобнось ти мене покинуть маешь. 

Коли покидаешь, покінь хліба істи, 

А шобъ тобі тяжко було йети. 
Ходъ ти зійдешъ и гіръя, и поділля, 

То таки не знайдешъ надъ мое подвіръя; 
Хоць ти знайдешъ съ кіньми и волами, 
То таки не знайдешъ съ чорннми бровами; 

Хоць. ти внайдешъ ва личку білійшу, 

То таки не знайдешъ надъ мене милійшу; 

Хоць ти знайдешъ на личку румъяну, 

Въ огороді хмелинонька 
Грядки устилае— 

Промежъ людьми дівчиноньна 
О, горко ридае. 

Що жъ хмелина зелененька, 
Що не въеться вгору? 

Розвивайся, сухий дубе, 

На чотири листа.— 
У козака три дівчини, 

Немае корнета. 
Одна пішла въ осень замужъ, 
Друга у мъясниці; 
А зъ третёю женихався, 
Та иде въ черниці. 
Пішла жъ би я въ черниці, 
Да, Боже мій милий, 
Остаеться у Локоткахъ 
Козакъ чорнобривий. 
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То таки не знайдешъ надъ йене кохану; 
Хоць ти знайдешъ, щобъ добре роб ила, 
То тайн не знайдешъ, щобъ тебе любила. 
Зоставъ нені фрачокъ гранатовнй, 

Що бъ я панъятала, що ти чорнобровнй*. 
— На що жъ, ноя .кила, зоставляти, 
Будешъ ти мене и такъ памълтати. * 
„Зоставъ мені синій жупаночокъ, 
Щобъ я панъятала, якій твій станочокъ 
— На що жъ, ноя нила, зоставляти, 
Будешъ ти нене и такъ споииЬати. 
„Купи нені золоти вудида, 
Щобъ я твого коня до води водила*. 

— На що жъ наю, нила, куповати, 
Будешъ же ти ёго и такъ напувати. 
„Купи нені новее відерце, 
Щобъ я напувала твого коня, серце*. 
— На що жъ наю куповати, 
Будешъ же ти ёго и такъ напувати. 

(Упшцвій уѣздъ). 

394. 

Ишовъ индий відъ нилоі—зійшовъ нісяць високо, 
Дивил аса дівчинонька, чи ввійшовъ далеко. 

Ввійшовъ я пггири нилі поля, 
Закрічала дівчинонька: „гірка ноя доля! 
Берниса, козаче, годі ся гшвати“. 
— Не верну ся, дівчино, бо иена до кого; 

Якъ я стоявъ підъ віконценъ, ти нала иншого. 
„Не нала я, ниленькій, не нала, не нала;— 
Просивъ хлопецъ рознарину, я ну шкнонъ дала*. 

(Увнцхіі уѣздъ). 

395. 

Ой у броду, ой у броду, брала Дірчинонька воду; 
Танъ козаченько коня наповае, 
Зъ дівчиною та й розновляе: 
— Коли бъ нені дубівъ човенъ, 
Коли бъ нені веселечко, 
Сівъ би, поіхавъ на той бережечокъ, 

13* 
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Де дівчина, мое сердечко. 
Горе жъ току возаченьву, 

Що дві дівчини вохае: 

Ще якъ одна та чорнявая, 

А другая та білявяя. 

А вінъ съ тою чорнявою, 

Цілуеться, обвімАеться; 

А тая біленька, що серцю мнленьва, 

Слізоньвамн обливаеться. 

Иде козахъ дубровою, 

Шабелькою підпераеться, 

А за никъ дівчина, за винъ чорнобрива, 

Слізоньвамн обливаеться. 

Зеленая дубровонька очеретомъ перетикана; 

Вчора була дівчинонька, асёгодня перевливана— 
(Изъ Рук. Сборн. Буля»), 

Щобъ я була тее энала, 

Що я теперь роздумала: 

Лучче було не пізпати, 

Якъ пізнавпш, покохати. 

Я думала, тавъ якъ люди, 

Може добрий... нехай буде! 

А вінъ ми слить що иншого: 

Глядитъ, бачу, грошей много. 

Хтіла'МЪ ёго шановати, 

Свое серце ёму дата, 

386. 
А вінъ собі розібравъ, 

Розглядівся, да й не взявъ. 

Теперь тавий світъ наставъ, 

Яку небудь зъ грішми взявъ, 

А якъ скоро мало грошей, 

То не візьме, хоть хороша. 

Чн то мила, чн то гожа, 

Чн то красна, коби рожа, 

Чн розумна—не питай, 

Тілько много грошей дай!... 
(Изъ Рук. Сборн. Булша). 

397. 
Ой погубила орлиця дітей, 

Объ доріженьку бъеться: 

Знати возава, превражого сила, 

Що зъ дівчини Сміеться. 

„Чи та богатой, чи гордоватай, 

Чи високо несется; 

А чи та жъ мене да вірненько любишь, 

Чн та зъ мене сміешся?“ 

— Я не богатай, не гордоватай, 
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Д високо не несуся; 

Я жъ тебе люблю и любити буду, 
Я въ тебе не сміюся. 

Та ваонлечку, широкій листочку, 
Часъ тебе соривати: 
Вірвее мое женкханнечко, 

Часъ тебе забувати. 1 
Ой скрннлать, рицлять моі ворітечка, 
Не могу я іхъ валерти; 

Кого вірне люблю, ще й любить буду. 
Не забуду до смерті. 
Ой плнве судно, эъ-оідъ мора видно, 
Зъ підъ' ёго вода стиха: 
Ой хто не знае та жѳниханнячка, 

Той не знае лиха. 
Ой поплинъ, попливъ та кій миленькій 
Все ѵгихою водою, 
Шапочки не знявъ, рученьки не давъ, 

Не попрощавсь зо мною. 
(Ивъ Рук. Сборн. Купила). 

398. 
Якъ не хочешь, еерце мое, 

Дружиною бутя, 
То дай мені таке вілля, 
Щобъ тебе вабути. 

„бетъ у меие таже зіллн 
Близко нерелаву, 
Якъ дамъ тобі напитнея, 

Забудешь відъ разу." 
— Буду нити, буду нити, 

Капельки не шущу, 
Тоді тебе я вабуду, 
Якъ очи заплющу. 

(Изъ Рук. Сборн, Купила). 

,Дівчино, дівчнно 
Зъ яеними очнма, 
Того плачешь, чого тужишь, 
Що то за причина?" 

— Ой тужу жъ я, тужу, 
Ще й плаката буду; 

Тебе жъ, мое серденько, 

По вікь не забуду. 
Вуду Бога я молите, 

Щобъ та бувъ и счастливей, 
Чи зо жиою, чи въ другою 
По вікъ мені мнлий. 

399. 
Ой не вийся, хмелю, ой не вийся, хмелю, 
Ти не вийсь по долит— 
Чутко коваченька черезъ три городи, 
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Що ходить до дівчини. 

У дудочку грае, хорошо сшвае, 
Мое серденько въяне. 
За тинъ воио въяне, 8а тинъ воно въяне, 
Що мидий двіръ нинае; 
За тинъ вінъ нинае, 8а тинъ вінъ нинае,— 
Що подружка отбивав. 
Данъ тобі, подружка, данъ тобі, голубка, 
На станокъ полотенца;— 
Не стий въ ноінъ миламъ, нилинъ чорнобривинъ, 

Да не край ного серця. 
Данъ тобі, подружка, данъ тобі голубка, 
Да ще й на рукава: 
Колись була вірна, колись була вірна, 
Тенеръ стала лукава. • 

(И» Рук. Сборн. Будит). 

Горе іппгі на чужбині: 
Зовутъ йене заволокою, 
Велятъ мені да Дніпромъ плиста, 

Дніпронъ річкою да глибокою. 
Чи мені жъ брести, чи нет плиста, 
Чи нет 8ъ горя утоиитися? 

Бідна жъ ноя да головонька, 

Що ні къ кону прихилитися. 

Ѳсть у мене да родинонька, 
А танъ живутъ три дівчиноньви: 

Чорнявая та білявая, 
Та ще й руда да не гарная. 
Зъ білявою женихаюся, 
А съ чорною повінчаюся, 

Ой черезъ садъ дорога 
Да до ного ворога; 
Хочъ не кличу, все чуе: 

Нехай стадий ночуе. 

400. 
А 8ъ рудою та не гарною 
Пойду, пойду роспрощаюся. 
Половина садівъ цвіте, 
А. другая осипаеться: 
Одна пара до вінця иде, 

А другая розлучаеться. 

Не всі жъ то ті сади цвітутъ, 
Що весною розвиваються, 

Не всі жъ таі до вінця вдуть, 

Що вірненько женихаються. 
Чи я тобі не казала, 

Якъ стояла підъ повіткою: 
Не йди, нил ий, та у Кринъ по сіль. 

Во застанешь підъ наміткою... 
(И» Рук. Сбора. Кулиша). 

401. 

Ой черезъ садъ стежечка 
Да до мого сердечка; 
Кличу, кличу—не чуе: 

Нехай здоровъ ночуе! 
(Ивъ Рук. Сборн. Будняя). 
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402. 

А. 

11 Сівъ на плужокъ та й думав, 

12 Що погаеу жінку мае. 

13 — А кто жъ тобі та то воненъ, 
14 Що ти чорний, чорнобривий, 
15 А я руда родилася, 

16 Чернявому суднлася. 
17 Не сватавъ ти мене въ ночи, 
18 Не витягли тобі очи; 

19 Сватавъ ти мене въ день білий, 
20 Гарниб хлопецъ мододиб. 

(Ушицкій уѣздъ), 

Б. 

1 Б—... темнимъ..., 2 Б=2 А. 

3 Самъ вінъ оре самъ погонитъ, 

4 Б 4 А Ще й... 
5 Ой ніду я до дому, 

6 Б—5 А Принесу..., 7 Б=6 А. 8 Б=7 А. Принесу..., 

7 Б —8 А. 8 Б=9 А. 
9 И на мене не дивився. 

10 Якъ би була дурня не любила, 
11 Була бъ собі сповоёмъ жила. 

(УшвцшЙ уѣэдъ). 
ч 1 

403. ; 

Одъ Дударівъ до Чернишівъ дорога розлога, 
Тудн моя ооіхала любая розмова. 

„Ой куди жъ ти одъізжаеіпъ, сизокрилий орле, 
Ой хто жъ мене та безъ тебе сей вечеръ пригорне". 

— Пригортайся, дівчинонько, другому такому, 
Та не кажи тві правда, що мені самому. 
„Ждала вечіръ, ждала другій,—тебе не діждати, 
Та мусила нелюбові всю правду сказати. 

Ой не видно того села, тілько видно грушу, • 

1 Ой ніду жъ я лугомъ, лугомъ, 

2 Тамъ мій мидий оре плугомъ. 

3 Оре плугомъ, кіньми боронить, 
4 Вінъ до мене не говорить. 

5 Понесу я ёму істи, 
6 Чи не ск&же мені сісти; 
7 Понесу я ёму нити, 
8 Чи не буде говоритп? 
9 Вінъ напився и наівся, 

10 Сівъ на плужокъ—зажурився, 
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Туди мою що вечора поривае душу. 

Ой не видно того села, тілько видно крести, 
Туди мені любо-мило оченьками звести.“ 

(Новицкій). 

404. 
• 

Бо то люди рознесуть, 

Якъ вітеръ солому. 

Коли ходишь, то ходи, 

Коли любишь, то люби, 

А не любишь, то й не сжійсь, 

Матері твоій бісъ! 

Ой матері твоій бісъ, 

А батькові двічи,— 

Коли любишь, то люби, 

А не лізь у вічи. 
(Ведшія Снятиям, Васин вовек, у). 

405. 
Не одчиняй, дівко, двері, Якъ я буду женитнея, 

Нс до тебе иду; Собі кращу знайду. 
(Новицкій). 

406. 
я0й не ходи по лёду, бо увалишея— 

Чи ти мене вірно любишь, чи ти чванишея? 

— Якъ тебе не люблю, скарай мене Боже, 
Буду тебе ціловать поки сонъ изможе. 

Вже й націлувався, вже й намнлувався, 

Якъ у саду соловейко та й иащебетався. 

Було въ мене три орішки, та всі роскотились, 

Було въ мене три женихи, та всі поженились. 

Одинъ оженився, другий заручився, 

А третёго чорти взяли, щобъ не волочився. 

На тарільді три лини, прийди, серце, прилени, 

Прибди, прилени, до серденька пригорни. 

(Новицкій). 

На що мене зачинаешь, 

Коли собі иншу маешъ? 

Мені сусіда казала, 

Що відъ тебе перстня мала. 

А сусідці перстень даешъ, 

На що жъ мене зачинаешь? 

Я не вмію такъ якъ ти, 

По двохъ разомъ любити. 

Коли мене вірно любишь, 

Не кажи вікому, 
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У Полтаві на риночку 
Пьютъ козахи горілочку; 

Пили жъ вонн, гуляли, 
На шинкарку гукали: 

— Шинкарочка нолода, 
Повірь меду й вина.— 
,Не повірю, не продамъ, 

,Бо на тобі жупанъ дранъ" 
— Хочь на мийі жупанъ дранъ— 

бетъ у мене гропхей джбанъ.— 
,Якъ у тебе грошей джбанъ, 
Я за тебе дочку дамъ; 
А дочку, не наймичку, 
Прнсталую панночку. 
Якъ вона заговорить, 
Мовъ у дзвони вадэвоннть; 

Якъ вона эасміеться— 
Мовъ Дунай розіллетьсяі “ 
У суботу 8МОВЛЯЛИСЬ, 

А въ неділю звінчались, 
А зъ вінчання вертались, 

Свого роду питались: 
— Скажи хині, серденько, 

407. 
— Якого ти родоньку? 
я Я зъ Киева Петріпна, 

По батькові Йванівна." 
Скажи ннні, серденько, * 

Я кого ти родоньку?" 
Я зъ Киева Петренко, 
По батькові Йваненко! 
Який теперъ світъ наставъ, 

Що братъ сестри не пізнавъ! 
— Ходімъ, сестро, горою, 

Розсіемось травою; 
Ходімъ, сестро, степами; 

Розсіемось цвітами! 
Ой ти будешь жовтий цвітъ, 

А я буду синій цвітъ! 
Будуть люде косятя — 
За насъ Бога мо.ііти; 
Будуть люде цвіти рвати — 
Изъ насъ гріхи збірати. 

Станутъ люде казати: 
Отсе жъ тая—травиця: 
Що въ братікомъ сестрица! 

(Ивъ Рук. Сбора. Н. И. Костомарова). 

408. 

Ой зійду, я зійду на гору крутую, 
Стану-подивлюся на річку биструю. 
Ажъ мій милий іде сухою-водою, 
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Зъ милою другою! 
А я, молодая, та & не журилася: 
Стою за лозами, вмиваюсь слезами; 
Стою за густими, умиваюсь дрібними. 

Ви, густоі лози, ви розвивайтеся! 
Ви, дрібниі слези, ви розливайтеся! 
Нехаб я побачу, за кимъ слёзно плачу, 
Нехай розсмотрюся, за кимъ я журюся! 

(Поітавск. губ., изъ Рук. Сборн. Н. И. Костомарова). 

409. 
Казавъ братъ сестриці: „не становись на кладку 
Сестрица не слухала, на кладку ступила; 
Кладочка схитнулась, сестрпця втонула; 
Якъ потопала—три слова сказала: 
— Не рубай, братику, білоі березоньки; 
Не коси, братику, шовковоі трави, 
Не зривай, братику, чорного терну: 
Білая березонька—то я молоденька; 

Шовковая трава—то моя руса коса 
Чорний теренъ—то моі чорні очи. 

410. 

Ромунъ—зілля, ромунъ—зііля по дорози ростилаеться; 
Десь мій иилиб чорнобривиб черезъ людей по клоня еться. 
А що жъ мені по ромуну: ромунъ цвіте—ягідокъ нема; 

А що жъ мині по поклону, коли ёго самого пема. 
Ой вишнино-черешнино, чомъ ти листу не пускаешь? 
Молодая молодице, на що слези проливаешь? 
Тимъ я листу не пускаю, бо лютую зіму маю, 
Тимъ я слези розливаю,—невірного друга маю. 

(Ивъ Вомисе. губ.). 

411. 
А. 

1 Чи це жъ тая кринпченька, що голубъ купався? 

2 Чи це жъ тая дівчинонька, що я женихався? 
3 Ой жаль мені буде, візьмуть іі люде, 
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4 У же жъ вона моя не буде, 
5 Не доля моя! 
6 Чи де жъ тая криниченька и ключъ и відро? 
7 Уже жъ мене дівчиноньва забула давно. 

8 Ой жаль мені буде, візьмуть іі люде, 
9 Вона цря не буде, 

10 Недоля моя! 
11 Уже жъ до тоі. криннченьки стежки заросли; 
12 Уже жъ до міі дівчиноньки старости шшли. 
13 Об жаль мені буде, візьмуть іі люде... 

14 Уже съ тоі вриниченьки орли воду пъють; 
15 Уясе жъ мою дівчиноньку вінчаться ведутъ; 
16 Одинъ веде за рученьку, другій за рукавъ, 
17 Третій стоіть, руки ломить, любивъ та не взявъ; 

18 А четвертий якъ дочувся, та й не обідавъ, 
19 Запрігь коня вороного, та б одвідавъ. 

20 Об жаль... 
21 Уже жъ гая криниченька давно заросла, 
22 Уже жъ моя дівчиноныса и заміжъ пішла* 
23 Ой жаль и не мало,— 
24 Любивъ возавъ дівву зъ налу, 
25 Любивъ та й не взявъ. 

(Д. Боіюпша, Миргороде», у.). 

1 Сивий конго, а біла грива, 
2 Завези жъ мя, занеси жъ мя, де моя мила. 

3 Ой приіхавъ підъ віконце вдаривъ вопитаии: 

4 Бийди, дівчинонько съ чорннми бровами. 
5 Ой не вийшлз дівчиноньва, вибшла іі мати: 
6 „Кому треба моій дівви, вай иде до хати". 
7 Відтворивъ сіни, відтворнвъ хату: — дай води напиться, 

8 Хорошую дочку маешъ, позволь подивиться. 
9 „Об въ саду криниченька, иди води напибся, 

10 Моя дочва на гуллянню, иди подиииса". 
11 Прийшовъ козакъ до коршми, дівчина гуляй, 
12 Не одному гультаеві серденьво ся уривае. 
13 Ишовъ возавъ изъ воршомкя, підківками вреше; 

14 За нимъ дівчиноньва русу восу чеше. 

15 — Дівчинонько, запліти въ дрібниці, 
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16 Якъ я піду въ салдати, ти підешъ въ черниці. 
17 „А въ черницахъ добре житн, нічого робити, 

18 Лишь туга иону сврденьву, що ся ні съ кімъ любитя*. 

19 Любивъ же а дівчиноньву, надо не достану, 
20 Бо боюса, щобъ не стративъ дівчину кохану. 

21 Б—1 А А де жъ...? 22 Б=2 А А де же... въ ній вохався? 23 Б=1 ▲ 
А де жъ... голубка пила? 

24 А де жъ тая дівчинонька, що иене любила? 

25 Б=6 А У же жъ таа... та 3 загаченад; 26 Б=7 А... тая... та зару- 

ченая. 27 Б—6 А Уже жъ таа... нохонъ заросла. 

28 Любивъ же а дівчиноньву, за иншого пішла. 
29 Явъ тяжко каиенёві нротавъ води плисти, 

30 Любивъ же а дівчиноньву — не паю користі. 
(Ушхцкій у4зда). 

В. 

I В —1 А... я воду пнвъ? 2 В=2 А... що люблю й любивъ? 3 В—3 А, 

4 В=5 А! 5 В=1 А? 6 В=2 А? 7 В=6 А Ой се жъ...; 8 В—7 А. 

9 Засипалась крнннченька золотивъ искомъ, 

10 Злюбиласа дівчинонька зъ другимъ козакомъ. 
II В=8 А; 

12 Уже жъ мою дівчнноньку свататп прийшли, 

13 Шуилать верби, що надъ тою криницею ростуть, 
14 В=Ц А... до церкви...; 15 В=^12 А, 16 В=13 А... серце болитъ... 

(Изъ Русоп. Сборе. Кулова). 

Г. 

1 Викопавъ я криниченьку, викопавъ я дві— 

2 Вивохавъ а дівчиноньву людямъ не собі. 
3 Боло тоі криниченьки вручокъ и відро; 

4 Й а вже жъ моій дівчиноньви не видно. 
5 Боло тоі криниченьки соломка лежитъ — 

6 Г=17 А... по воду біжить. 7 Г =10 А Коло...; 8 Г—11 А... до шлюбу...» 
9 Г=12 А, 10 Г= 16 В... въяне! 

11 Привели іі підъ церковку: „теперь ти моя". 
12 Вона ёму відповила: „неправда твоя8. 

13 Привівъ іі до престола: „теперь ти моя*. 
14 Вона ёму відказала: „неправда твоя*. 
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15 Закладае срібний перстень: „теперь ти моя". 
16 Бона ёму... 
17 Закладають царсьвій вінецъ: „теперь ти моя11. 
18 Вона стала, заплавала: „неволя моя, несчастливая". 

(Ушвцвіб уѣздъ). 

д. 
1 Ой пудъ вппгаею, пудъ черешнею, тамъ мій молий лежитъ, 
2 Сваржатья на головву, що головва болитъ: 

3 Болитъ мені головонька, самъ не знаю чого; 
4 Полюбивъ я ворошу дівчину, самъ не знаю для кого. 

5 Ой си(?) доброму человівові—суди, Боже, іі, 
6 А си явому нройдисвітові— сжалься, Боже, іі. 

7 Д— 1 Г... у себе на дворі; 

8 Гей ци не прийдѳ хороша дівчина по водищо ко мні. 
9 Ой у неділеньву поравеньву дрібний дощивъ имрить, 

10 Д=6 Г... хороша дівчина... х 

11 Ой прибігши підъ оконечво, на дзень-добрий дала. 
12 Ой на дзен^-добрий, Ясюню надобний, уже я не твоя. 
13 А въ неділеньву рано-пораненьку въ барабаня бють; 

14 Д=8 Г... хорошу дівчину... 
А третёму ся... врав... 

15 Д=12 А... а другому жаль; 16 Д—10 Г 

(Подоски, Бѣдьсв. у.). 

Е. 

1 Е—1 Д... возакъ..., 2 Е=2 Д... его... 3 Е=3 Д... либонь же я вмру, 

4 Зостаеться любая дівчина та не знаю вому: 
5 Якъ явому товарищу, то не жаль мені, 
6 А якъ другому чужому, то жаль же іі. 
7 Явь дівча почула, тяжевько здихнула, 

8 Та не пішла за явого знала, 
9 А кого не 8нала, тому ся достала. 

10 Е=1 Г... въ свого батька на подвіръю, 11 Е=8 Д... любая... воду 
брати... 

12 Ой надлетіло два голуби сивихъ, посідали нити. 

13 Е=8 Г:., любую дівчину... 14 Е = 12 А... за білу..., 15 Е -13 А... 

иалібно плаче... 
(Ушндків уѣвдъ). 
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«Ш» 
«и. 

1. Просуну я да кватирочку, ахъ кладочка движетъ. 

2 Ж—6 Г. 

3 Просуну а да кватирочку, ажъ кладочка вросла 

4 Жг: 6 Г... въ водою прийшла. 5 Ж— 10 А Просуну я да кватирочку, 

ажъ..., 6 Ж—14 Д... любую... 7 Ж=12 А, 8 Ж—10 Г... гляне... 

(Изъ Рук. Сборн. Кулша). 

✓ 

412. 
Ой часъ, мати, жито жати— 
Болосъ похилився, 

Пора йене замшъ дати, 
Голосъ ивиінився. 
Похилився колосочокъ, 
Ще й житня солона— 

Измінився РОЛОСОЧОКЪ, 

Ще й тихпі слова. 
Надъ моіми ворогами 
Чорна хмара стала; 

А на иене молодую 
Поговіръ и слава. 
А я тую чорну хмару 
Рукавомъ розмаю; 

• 

413. 
Ой вийду за гай— 
Та все чужий край,' 

Стану подивлюсь 
Та й запечалюсь, 
Піду въ садъ зеленъ, 

Л тамъ прохожусь. 
Ой підъ вишенькою, 
Шдъ черешенькою. 

Сидитъ сизъ голубъ 
Изъ голубкою. 
И пьютъ, и ідять,- 

Перебула поговіръ, 
Перебуду й славу. 
Не лай мене, моя мати, 

Ніколи ні за що,— 
Полюбила козаченька 
Пъяницю й ледащо. 

Самъ ледащо, самъ ледащо, 
Ледачого й батька, 
Тілько ёго роскрасила, 
Що сивая шапка. 

Шапка сива, шапка сива, 

Жупанъ по воліна, 
Жупанина по коліна, 
Самъ парень до діла. 

(Д. Каіюшна, Миргороде*, у.). 

И раду радять: . 

Ой не биймося, 
И не лаймося: 

Живімъ хороше— 
Повінчаймося. 
Зашумівъ сокілъ 
Изъ за кругахъ гіръ, 

Розбивъ, розлучивъ 
Пару голубівъ. 
Голуба убивъ, 

Голубку влюбивъ; 
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Узлвъ голубку 
За білу ручку, 

Привівъ до дому, 
Пустивъ додолу; 
Насвпавъ пшениді, 
Въ кубочовъ водиді. 
— И пий, голубочко, 
И іжъ, голубочко. 
Не пье голубка, 
Не ісѵть голубка, 

Все въ ввшневий садъ 
Плаката ходе. 

Полетівъ сокілъ, 

Зъ-за гори, гори 
Ідуть мазурв; 
А мій мазурочокъ 
Прнвезе мені віночокъ 
Съ чистого злота. 
Вінъ іде, іде 
Прямо на кій двіръ. 

Стукъ, брязь въ віконечко: 
„Вийди, ввйди, коханочко, 
Дай коню води". 

— Не веліла мата 
Коню води дата; 

Мні матуся заказала, 

*Щобъ я пана не кох&ла, 
Матусі боюсь. 

Привівъ голубівъ: 

— Вибнрай, го.іубко, 
Явого та хочъ. 

- Вибрала голубка. 
„Такі й крвллячка, 

Таке й піръячко, 
Така й голова, 

Якъ въ кого була; 
Не такъ цілуе, 

,Не такъ милуе, 
Не такъ нрвгорта, 
Не такъ обніма!...* 

(Новицмв). 

414. 
„Матусі не бійсь, 
Сідай на мій візъ. 
Сімъ наръ спвихъ коней, 
Сама седить, яко пані, 
Та буде моя“. 
Туди іхали, 
Люди питали: 

Ой що то за дівчина, 

Ой що жъ то за вохаиа 
Іде съ панами. 
— Ой іду жъ я, іду, 
Та на свою біду: 
Сеть у бго жінка, діти, 

А ва мене молодую 
Любо поглядіта. 

(Новицкій). 

416. 
Ой горе, горе, якъ нерідная мата, 
Аще гірше, якъ вевірная дружина; 
Вона жъ мене зсушвла, извъялила. 
Ой та сяду я край віконечва прясти, 
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Та пущу а волоконце въ вівонце, 
Подивлюся, чи не сходило сонце. 
Л жъ думала, що то сонечко сходить, 
Ажъ мі8 милпй та по ривочку ходить, 
Чужу милу та за рученьку водить; 
Чужу милу та цілуе б милуе, 

• А на мене нагайку готуе. 

Ой нагаечка та изъ трохъ дротивъ звита— 
Будетъ, мила, що неділеньки бита. 

Охъ нагаечка дуже товстий дрітъ, 
Якъ ударить, болить серце и живітъ. 

Ох нагаечка изъ кілочка не спадав 
Тонкій, білий рукавчикъ одъ слізокъ не висихае. 

(Д.. Когошна, Мкргор. у.). 

416. 
Та матусенько жъ моя, тц, колибъ же ти знала 
Та що мені молодому за пригода стала. 
Та стала ся причина, а що я 8 сиротина, 
Якъ у чистому полі билина. 
Та вітеръ повівае, билину хиляе; 
А мені молодому пароньки немае. 
Та по надъ річкого, по надъ бистренькою, 

Ой тамъ сидівъ сизий голубонько та й зъ голубонькою. 
Та й голубонько гуде, а голубка воркоче— 
Либонь голубъ голубоньку покинута хоче. 
Та голубонько жъ сизий, та який неправдивиб, ‘ 

Промовъ, промовъ словце, утішъ мое серце". 

— Окипіло серце мое горячо» кровью, 
Ой радъ ]5и жъ я говорити, слова не проловлю. 

(Д. Волошна, Миргороде^, уѣзда). 

417. 
Виряжала мата сила та на восовицю, 

Зачесала ёму чорні кудрі ажъ’ на потялицю. 

„Яжъ думала, мій синочку, що будешь косита, 

А та кинувъ въ косу въ росу, та 8 ставъ голосити*. 

— „Ой коли бъ та, мата, знала, що то за досада, 
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То ти бъ мене оженила, щобъ була отрада". 
— Женись, женись, мій синочку, бери жінку любву, 
Цілуй іі, милуй іі, якъ голубъ голубку. 
Ой ти, сину, сину, ти, дитино моя, 

Не пий, не пий такъ рано горілки, бо зійдешъ 8ъ ума. 
„Якъ горілки не пить, то й у світі не жить; 

Зъ невірною дружиною горе въ світі жить. 
Якъ горілки напьюсь, то й ума наберусь, 
Зъ невірною дружиною тоді помирюсь. 

• (Д. Коіюшна, Миргороде!, у.). 

418. 
А підъ листомъ трава зъ ростомъ, нею вітеръ гонить— 
Чогось моя мила третій вечоръ не говорить. 

„Ой говори, дівчиионько, говори зо мною. 
Бо я зъ жалю умру за тобою". 
— Ти умрошъ изъ вечора, а я умру въ ранці, 
Скажимося поховіти обое въ едний ямці; . 

Скажимося поховати вкупку головами, 

Щоби люди дивилися, 
Якъ ми, серДе, любилися; 
Скажимося поховати, 

Ще й крестъ закопати, 
Щоби люди дивилися, 
Якъ ми, серде, любилися. 

(Ушидкій уѣздъ). 

410. 
— Гей на току г.шпня, чому не черешня? 
Любишь мя, кохаепгь мя, чому не візьмешъ мя? 

„А я тую вишню подрубати мишлю 
А до тебе старостоньки пришлю". 
— Гей на горі, горі соколи літають; 
Вже наши молодиі літа ся минають. 

Гей піду я въ садъ ирохожуея. 
Де найвища деревина, стану подивлюся; 
Внрву жъ бо я квітку та пустю на воду. 

Та плнви та й до роду, 
Тамъ буде ненька води набирати. 
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Зачерпнула зъ рожи ввітку: 

„Чи ти, моя дочво, три годи лежала,* 
Чи два боліла, що квітка зівъяла?" 

—Не лежала ні дня, ні години, 
Лишь сухоти та згризоти на личву змарніли. 

(Улшдкій уѣздъ). 

420. 
Идутъ норови зъ діброви, а овечки зъ поля, 

Лкъ дівчини не любити, воли черноброва. 
Въ ісінці греблі шумлять верби, що я насадила, 

Нема того ииленьвого, що я полюбила. 
Нема ёго у цімъ селі, нема ёго тута, 
Вже жъ поросла по сліду шальвія и рута. 

На шальвію воду грію, на руту не буду; 
Роэсердила ииленьвого, просити не буду. 
Нехай ёго тиі просятъ, що греблі розносять, 
Нехай ёго ті благаютъ, що въ болоті граютъ. 

Ти великий, я маленьва — не зійдусь съ тобою; 
А хотъ зійдусь, хоть не зійдусь, не повівчаемся, 

Тілько серцю и порадоньви, що женихаемся. 
(Д. Колыша, Миргороде*. у). 

421. 
За Дунаемъ за тихенькимъ 
Брала дівча лёнъ дрібненькій; 

Брала, брала, та й стелила, 

До тихого Дунаю говорила: 

— Тихій Дунаю, тиха вода, 
На кого жъ ел зостану, молода? 
Чи попові, чи дявові—суди, Боже; 

Якъ якому лайдакові—не дай, Боже, 

Дала ноя кати за лайдава, 

Розійдеться худобонька, хоць би ява. 

Біда, манцю, біда, любцю, зъ бідою, 
Боліла би иъ наложити головою. 
Я вже своій мажці на городі 
Посадила зелен ий явіръ въ городі. 
А хто буде явіръ поливати, 

Той буде иене споминати: 
—Де ся діла тая дочва, 

Що садила, шдливала яворочва? 

(Ушицы* уѣздъ). 

422. 
Сива зозуля въ гай полетіла. 
На валину сіла та й стала вувати. 

Кого вірне люблю, той за плечииа, 
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Кого ненавижу, той передъ очима. 

Цосію а конопельки та вкраб доріженькн; 
Сами не беруться, мені не даютьса. 
Наберу а горошку, та й трупу по гаю— 
Відай, мое серце, пропавъ вікъ съ тобою. 

Наберу а другу, та й трупу у жито— 

Чогось мое серце акъ ножемъ пробито. 

(Ушяцкіѣ уѣздъ). 

428. 
Болитъ моа голівонька 
Відъ самого пола, 

Не банила миленького 
Сегодня и впора. 
Ой баниться не журусл, 
Въ туту не вдаю'ся, 

А якъ вийду за ворота, — 
Одъ вітру валюса. 

Ой баниться, що не плану— 
Сами слези ллються: 
Одъ милого нема людей, 

Одъ нелюба шлютьса. 

Нема мого миленького, 
Нема мого сонця; 

Ні съ кимъ мені роамовляти, 
Сида у віконця. 

Нема жъ мого миленького, 
Що карт они, 
Ш съ кимъ мені розмовляти 
Въ темненькоі вони. 
Зелененький барвинонку, 
Стелися низенько; 

А ти, милий, норнобривий, 
Присуньса близенько! 
Зелененький барвінонку, 
Стелися ще низне; 
А ти, милий, норнобривий, 

Присуньса ще близне. 

Нема мого миленького, 
Нема ёго тута; 
Посходила по слідонкамъ 
Шавлія и рута. 
Я шавлію пересію, 

Руту пересажу; 

Таки свого миленького 
Бъ собі перенажу. 

Я шавлію пересію, 
Руту пересмилу; 
А до себе миленького 
Таки переклину. 

Да вже жъ мені не ходите. 
Буди а ходила, 
Да вже жъ мені не любите, 
Кого я любила. 

Да вже жъ мені не ходите 
Ранкомъ по-підъ замкомъ; 

Да вже жъ мені не стоят 
Изъ моімъ коханкомъ. 
Да вже жъ мені не ходит 
Въ ліски по орішки; 
Да вже жъ мені минулися 
Дівоцькиі смішки. 
Шкода жъ моій уродины о 
Високого росту, 
Пришлось мені утопиться 
Зъ високого мосту. 

(Изъ Рук. Сборе. Куяма). 
14* 
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424. 
‘ Л 

Ой піду л въ лісочокъ, вирву листочокъ, 
Буду закривати милого слідочокъ, 

Щоби пташки не гбродили, 
Щоби кого миленького ниши не любили. 

Ідна любила — коника, купила, 
Друга любила — сідельце купила, 

А третя кохала — вечеряти му дала. 

„Вечеряй, козаче, ще данъ хліба скибку; 
Ой, серце коваче, може не каешь жінку. 
Жий, серце во мною*. 
— Охъ маю я жінку и діточокъ двое, 
Жаль ми покідати, бо кя серце болить. 

(Ушнцвій уѣздъ). 

425. 
Оре мужикъ, на шляхъ виганяе; 
Молода дівчина жито дожинав. 

„Ой жни, дівча, жито, ой жни, не дивися, 
Скоро дожнешъ жито, я буду женився". 
— Ой женися, дурню, женися, 
На иене, дівчину колоду, не дивися. 
Ой въ чистим^ полі церковця стояла, 
Молода дівчина зъ нелюбоцъ шлюбъ брала; 

Ой якъ шлюбъ взяла, тоді заплакала: 
—Доле несчастлива, чого мъ ся дочекала. 

(Упшцкіі у. ж Новицкій). 

426. 
Шуиіла береза, якъ я нею іхавъ; 
Шакала дівчина,' якъ нею занехавъ. 

Черни очи маюг та й не оженюся; 
Дівчата не люблять, піду утоплюся. 
Не люблять дівчата, ані иолодиці, 
Піду утоплюся въ глибокій кирниці. 
—Ой стій, не топися, марне душу вгубишъ; 

Скажи перше правду, котру вірно любишь?... 
Будо не копати підъ порогомъ яки, 
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Було ня не брата відъ тата ■ мани, 
Було не рубати зеленого дуба, 
Було ня не брата, коли я нелюба. 
Об иати, мати, калиновой цвітъ, 

Завъязала-сь неш га нелюбомъ світъ. 
(Уишцвіі уѣздъ). 

427. 
Чи я не счастлива, чи не чорнобрива, 
Чи жъ то моя доля несчастлива. 
Об гаю иіб, гаю, великіб рознаю, 
Якъ я впущу голубочку, вже жъ іб не спібнаю. 
— Пусти жъ мене, мати, въ габ погуляти, 

Може мені Богъ поноже голубку снібната. 
Ходъ я и спібнаю, то вже не такую, 

Що пригорну до серденька та вже не щирую. 
Туга за тугою, журба за журбою; 

Дала-сь мене, ноя мати, заиужъ молодою. 
Не нагуляла-мъся, не находила-мъся, 
Тілько нолоденька щомъ нажурилася. 

Пуста жъ пене, иилиб, голубоньку синий, 
Пуста мене, мидий, до броду по воду, 
Наб ся подивлюся на свою вроду. 
„Не пустю тя, мила, до броду по Ъоду, 

Бо та відвідаешъ ажъ до свого роду, 
Скажетъ свому роду за свою нригоду*. 
— Ходъ, милиб, піду та до свого роду, 

Не скажу я роду за свою пригоду; 
Ходъ будутъ пигата, не буду казата; 
Обіллють дрібни слёзи, а я вибду съ хати. 

(Ушицкій уѣздъ). 

428. 
А въ ного милого хата підъ горою, 
А садъ надъ водою. 
Пусти мене, милиб, въ тоб садъ погуляти, 
Бігъ-не, що не буду твоіхъ ягідъ рвати. 
Я вирву квіточку изъ виноградочку, 
Пущу до матінки въ иодаруночву. 

I 
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А тая матінва къ віконці сиділа, 

На ною квіточку такъ духе гляділа. 

„Ой десь ноя дочка въ недукі лежала, 

Що іі квіточва на воді зівъяла“. 
— Не лехала-нъ, ианцю, тгі діТЯт ні годный; 

Зсуншла, звъялила негідна дружина. 

Сина не женила, дочки не віддала, 

А вже жъ тебе, иатінько, літани догнала. 

Якъ женю сина, не прибуде сила, 
Якъ відданъ дочку, печаль на сердечку. 

(Ушщкій уѣздъ). 

429. 

Ой вий ту я до Дунаю, За багача сина. 

Стану, нодунаю; Ой, оріше зелений, 

Стану, нодунаю, Ти посажений густо... 
Що'долі не наю. Кого я любила, 

Що хъ я, бідний, діять наю? Та ще й вірне кохала, 

Ой шду я у коршонку То все то даррнъ та пусто. 

Горілки налиться; Ой, оріше зелений, 

Бо на ноінъ щось серденьку Ти посажений рідко... 

Гадиною въеться. Кого жъ не любила, 

А все то ині наробила Ще й не кохала, 

Милая дівчнна, То присудивъ нені дідько. 

Що віддалась учора • 
(Изъ Рук. Сбора. Руданекаго). 

430. 

Ой у полі деревенька Якъ не рубъ, то полтину, 
Ні велика, ні наленька. А ні, бунажечку синю. 
Ой у вдові три дочки-паняночки: Повівъ Катю у садочокъ, 
Одна Саша, друга Маша, Вдаривъ Катю у вісочокъ: 
А третяя Катерина, „Постой, Катю, не хшгася, 
Та й та слави наробила: Зъ білихъ ніжокъ не валися. 

Иванюшу полюбила, Коли любишь, то любися®. 
Иванюшу челядина. — Я не люблю, не люблюся, 
А до Каті Ваня ходить, Отказаться—отка&уся, 
Безъ росчоту деньги носить: До иншого приручуся. 

(Дударя, Каневсв. у.). 

* 
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431. 
Ой якъ узявъ неудалую 
За праву руку, 

Кинувъ, бросивъ неудалую 
У бистру ріку. 

Пливи, пливи, неудалая, 

На нуизъ зъ водою, 

Не нажився, не набувся 
Молодъ съ тобою* 
— Пливи, пливи, неудалая, 
Да й сядь каненценъ; 
Теперь же я эаручаюся, 
Молодъ, удовцемъ. 

(ЛѳкешовсЕ. вол., Пннсв. у.). 

432. 

Ходить, блудить Иванюша 
По крутуий горі, 
Росчесае жовти вудрі 
Да й по голові. 
Чеше, чеше жовти вудрі 
Да й росчесае, 
На чужиі хорошиі 
Да й поглядае. 
Чужи жони хорошиі,. 
Якъ какувъ цвітъ; 
А моя не судилася,— 

Завъязала світъ. 

Боже, Боже, за що прошу, 
Дай мені дружину хорошу. 
И хорошу, и вродливу, 
И батату, и счастливу. 
Злавонився на калитку, 

Взявъ собі багатирку,— 
Причинивъ собі работа: 
Що неділя—жовти чоботи! 

И чоботи, и спідниця, 

И коралі, и заушниця, 
И коралі, и заушники, 
Що неділи все музиви. 
Зъ корппш до коршми ІІ ВОДЯТ!.. 

За нею хлопці гуркою ходить. 
— яДивітеся, хлопці жваві, 
Що то есть за бісъ лукавий. 
На багатство не вважайте, 
Тілько добрихъ жінокъ шукайте. 

(Ушицкій уѣздъ). 

438. 
Чогось водиця каланутиться, подобно филя збила; 
Чогось дівчина снутна не весела, подобно кати била. 
Мене ката зъ роду не била, но сакн слёэи ллються, 

Що відъ килого вістоньки нека, а відъ нелюба шлються. 
А въ нелюба гірка губа, гірше поляночку: 

Зібъе тільце, звъялить серце, висушить головочву. 

А въ килого солодки уста, солодші відъ кеду: 

Не зібъе тільця, не звъялить серця, не зсушить головочву. 

(Ушицый уѣздъ). 
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434. 

По бережку ходила, лебідочку ловила. 
Десь же я въ тебе, кій пилив, за наймичку робила. 
Якъ я въ тебе за наймичку, тоді мени заплати, 

Якъ я въ тебе за хозяйку, то босоі не води. 
Нахилилася підъ стілъ, 

Найшла чобітъ и постілъ; - 

Слава Богу, що найшла, 
Убулася та й пішла. 
Черезъ гребельку иду, 

Якъ голубка гуду: 
— Не дивуйтесь, сусідоньки, 
Я не боса иду. 

(Ушнцвій уѣздъ). 

435. 

Сію рожу на морозу, вона въ зімі сходить— 
Зъ великого закохання зъ розуму сходятъ. 
Темни луги, темни лути, ярая білина — 
Не зводь зъ ума, кроть (?) твою ма, бо я не дитина! 

Тече річка невеличка, скочу—перескочу; 
Відда| мене, моя мамцю, за кого я схочу. 
Ой віддала-сь, моя мамдю, за кого я хтіла, 
Зашуміла нагаечка коло мого тіла. 
Скрипливиі ворітечка, трудно іхъ заперти — 

Кого люблю, не забуду до самоі смерті. 
(Ушнцый уѣздъ). 

486. 

Об ти, хлопче, бійся Бога, 
Не свадеб мене, бо я убога. 

Не женися ти зо мною, 
Не поправишь долю свою; 
Шелл будешь нарікати, 
Ще й передъ людьми казати, 

Що зъ убогою оженввея, 

На цілиб вікъ важурився. 
Даютъ плуги, воли сіри, 

Ще й до того всі засіви, 
Сто червонихъ даютъ въ руки, 
Лишь бери біду на віки. 
Відъ коршми до коршми ходить, 

Табунъ хлопцівъ зъ собою водить. 
Въ святу неділю музика — 

Губить зъ світа чоловіка! 
Прийде съ коршми пізно пьяна, 
Кричитъ, плаче не виспана: 
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— Охъ підіть внвсі прочь съ хати, 
Бо я хочу, бідна, спати. 

Бінъ бере хлопді съ парубками, 

Ніхто не виненъ, тілько я, 

Що нъ полюбила гультая. 
Гультай не робить, тількипъе, 

Прнйде до дому, мене бъе. 
Не виненъ отецъ и мати, 

Не силовали мене оддати. 
Я о тому не дбаю, 
Та й до сусіди втікаю. 

А у сусіди ВДОВИНЪ синъ, 

, Иде спати мехъ волами. 
На загнбель буде тому, 
Хто бере багачку зъ дому. 

(Ушицый уѣздъ) 

437. 
Сподобався, вражий синъ. 
Тамъ то очка, якъ терночокъ, 

- Тамъ то бровоньки, якъ шнурочекъ, 

Тамъ то личевько, хоць малюй. 

Тамъ то устенька, хоць цілуй, 
Тамъ то лнченько, якъ пампухі. 
Тамъ то вінъ во мною—іденъ духъ, 

Тамъ то рученьки, хоць пиши, 
А на решті серце мое залили 

(Ушицы# уѣздъ). 
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438. 
Туманъ, туманъ по долит, Якъ я буду женитися, 
Широкій листъ на кахині; Прошу, серце, дивитися, 

А ще шнрпшй на дубочку. Меду вина напитися". 
Кличе голубъ голубочку, — Твое вино не дивное, 
Якъ не свою, то чужую: Твоі слова не повниі, 
„Ходи, серце, поцілую". Ненька твоя чарівниця, 
— На що чужу ціловати, Сестра твоя розлушниця; 
Було свою шанувати". Розлучила мене съ тобою, 

' За густими лозонысами Якъ рибу зъ водою; 

Плаче мила слёзоньками. ' Якъ рнбочку зъ окуньцями, 
„Не плачъ, мила, не журися, Якъ молоду зъ молодцами. 

Щр я молодъ—не женився; 
(Ушицы# уѣздъ). 

439. 
Ой у лузі, въ лум, Болівъ погонила. 
Стоять воли въ плузі; Внйшла іі мати 
А коло нихъ Изъ новоі хати: 
Удовинъ СИНЪ въ тузі. „Не позволю 
— Мати жъ моя, мати, Болівъ поганяти". 
Що маю діяти, — Позволь, позволь, мати, 

Що нікому Хочъ разъ обігнати, 

Болівъ поганяти. Нехай буде борозеньку знатп. 
Ой вийшла дівчина Позволь, позволь, мати, 

Съ чорними очами, Ще й поцілувати, 

Вона жъ ёму А то буду по ёму скучатн. 

(Новицкій). 

• . 
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440. 
Ять була а молодою, не знала нічого, А якъ нерва зоря зійде, 
Я жъ думала, що не буду любити нікого; До дому вернуся.8 

А теперь я признатися мупгу: 

Люблю, люблю возаченька 
Такъ, якъ свою душу. 
Батыю добрив, батьво добрив, 
А мата лихая,— 
Не пускав гулять мене, 

Що я молодая. 

„Пуста жъ мене, моя иати, 

Я не забарюся, 

Ов та світипгь, юсяченьку, 

А я, бідна, плачу, 

Кого въ світі люблю духе, 
То в того не бачу. 
Ой та, ясной місяченьку, 
Закрнйся хмарамя, 

А я, бідна, ляху снати, 
Залившись слезами. 

(Д. Колошна, Миргороде*. У)- 

441. 
А. 

1 Ой тамъ за яромъ брала дівва лёнъ, 
2 Та забула повъязати; 
3 Недалеко мій мидий одъ мене, 

4 Та ніиому наказати. 
' 5 Ой повъяху лёнъ, ой повъяху лёнъ 

6 Хоть сирою дубиною; 
7 Наваху я свому милому 
8 Хоть чухою родиною. 
9 „Ой прибудь, прибудь, 

10 Хоть ЕОНЯ добудь, 
11 Хоть лугами-берегами “. 

12 — Ой не прибуду, еоня не добуду 
13 За врахими ворогами. 

14 „Ой я вороги стопчу підъ ноги; 
15 Круту гору перескочу; 

16 Ой оддай мене, моя мати, замухъ, 
17 За кого я сама схочу8. 
18 Оддала мене моя матінка 
19 За кого я не хтіла; 
20 Шумитъ, гуде нагаёчва 
21 Коло мого білого тіла. 
22 Що нагаёчва, що дротяночка 
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23 Изъ колонка не збувае, 
24 Серпаночокъ одъ дрібнихъ слізочокъ, 

25 Та нікодн не висихае^ 

26 Я ту нагайку кину підъ лавку, 
27 Нехай вона трохи оддише; 
28 Нехай моі шитві рукава 
29 Буйний вітеръ не ко'лнше. 

(Изъ Рукоп. Сборн. Кулша). 

Б. 

1 Жито, мати, жито, мати, жито—не полова, . 
2 Якъ дівчини не любити, коли черноброва. 
3 Жито, кати, жито, мати, жито—не пшеница. 
4 Якъ дівчини не любити, коли чепуриться. 
5 Тече річка не величка, схочу—перескочу. 

6 Б=16 А, 7 Б=17 А. 

8 Ой не дала мене мати 
9 За кого а хтіла; 

10 Б=20 А, 11 Б=21 А. 12 Б=22 А. 

13 Съ кілка не ззисае; 

14 Биплакала чорни очи, 
15 Що й мати не знае. 

(Тишка, Умиск. у.). 

442. 
Ой у степу, на долині 

Трава посихае: 

Сидитъ голубъ на дубочку, 
А голубка літае, 

Да сизому голубочку 
Жалю завдавае. 

— Годі тобі, голубонько, 
Годі вже літати: 

Иди, сядешь біля мене — 
Я щось маю вазати. 

Скажу тобі, мов серце, 

Да що эа душою,— 

Да що тебе, молодую, 
Покинути думаю. 

„Що жъ бо то, козаченьку, 

Що то за причина: 
Чи ти мене самъ не хочешь, 

Чи твоя родина? “ 

— Ой я тебе вірно люблю, 
Й сватати думаю,— 

Да ваше твій рідъ, 

Що я пъю, гуляю. 

Чи будешь ти, да дівчинонько, 
За мною тужити,— 

Якъ я знайду другу милу, 
И за нею буду жити? 

„Ой буду жъ я, да козаченьку, 
Дрібнини слізами, 

А чи будешь ти за мною, 
Хочъ ласкавшій словами? “ 

(Новицкій). 
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443. 
„И учора не бувъ, и сбгодвя не бужъ — 

Десь ти иене, серденько, на вікп забувъ". 

— Ой я в» забувъ и не забуду. 
Якъ поіду на Украйну—не скоро буду. 

Ой дівчино жъ ноя, чарівниченько, 

Лричаровала мое біле лнченько. 

„Та бодай же ти знавъ изъ «жней до хатн,' 

Окількн я знаю чимъ чаровати. 

Що въ мене чароньки—чорннГ брівоньки, 

Що въ мене принада— я сама молода. 

Принадила козака не медомъ, не виномъ, 

Своімъ приятнимъ словомъ". 

—Дівчино жъ моя, засЬатаная, 

Чого жъ ти така заплаканая? - 

„Того жъ я така заплаканая, 

Що за нелюба засватаная". 

—Дівчино моя, зарученая, 

Чого жъ ти така засмученал? 

„Того жъ я така засмученая, 

Що за нелюба зарученая". 
(Новицкій). 

Ой, мати моя, що тн гадала, 

Шо мені світъ завъяздла? 

Цн на хороство, ди на багатство, 

Ди на хорошу вроду? 

Утопила сь мене, матюнкр, 

Якъ конопельки въ воду. 

Еононлі втопишъ, коношп втопишъ, 

То мусншъ ратовати; 

Меле втопвла, світъ завъязала — 

444. 
Мушу вікъ коротати. 

Тамъ за річкою, тамъ за бистрою, 

—Тамъ пшорихи съ травою. 

Говорятъ люди и судятъ люди— 

Мні не жити съ тобою. 

„Нехай говорятъ, нехай судятъ 
Хоть по цілому світу; 

Я тебе люблю н любити буду, 

Мій розевнй квіте". 
(Подоски, Бѣдьск. у.). 

445. 
Мимо моіхъ ворітечовъ бистра вода плине—. 

Не дай мене за нелюба, некай яелюбъ згннеі 
Якъ будете снловати, вчхнЮ вашу волю, 
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Завъязавши головоньку, пійду, якъ въ неволю. 
Шду въ ліса, шду въ гори и на остри свали, 

А щобъ кое грішне тіло звіри розшарпали. 

Скажу собі внснпати висову могилу, 
Скажу собі посадити въ головахъ калину. 
Будутъ пташки прилітати калиночку істн, 
Будутъ кені ириносити одъ милого вісти. 

(Ив» Рукоп. Сбора. Куатя). 

„Ти, дівчино моя, 
Бувай ми здорова! 
Не вабудь мене, 

Боли ласка твоя. 

Л въ дорогу вшзджаю, 
На серденьку тугу маю; 
Туту не малую — 

Тебе молодую". 
— Об ідь, мій миленький, 

Дорога счастлива; 
Буди ся повернешь, 

Буду тя жичлива. 
Тілько не ідь край дороги, 

Самъ ти бачишъ, що вороги 
Намъ на перешкоді, 
Любитися годі. 
Иде козахъ, иде, 
Дороги не стае; 
Даютъ ёжу знати, 

Дівку заручають. 
—Нехай же заручають, 

Таки не звінчають; 

Скоро бігла, чуть глянула, 
Заравъ Петра покохала. 

Ой душа не Петрусь, 
Біле лично, чорний усъ. 

Не разъ мене кати била, 

446. 
Чую черезъ люди, 
Таки моя буде. 
Ой приіхавъ миленькій зъ дороги, . 

Повідае до дівчини небоги: 
„Ой, дівчино моя мила, 

Яка же сь ми не жичлива; 
Я бувъ въ дорозі, ти ся эаручила". 
—Ахъ, мій лилий, лилий, 

Не моя то вина; 
Бо въ мене есть мати, 
Ботра мене хоче въ инижъ звіичати. 
„Бодр жъ ти мя, мила, 
Не хочешь любити, 
Дай же мні таке зілля, 

Щобъ тебе забути". 
— Ой есть въ мене тое зілля 
Близько перелаву; 
Якъ дамъ тобі напитися, 
Забудешь відъ разу. 

Відійде відъ серця туга, 

Полюбить тя дівка друга. 

(Новицкій). 

447. 
Щоби жъ Петра не любила. 
—Ходъ ти мене, мати, вбий, 

Таки жені Петрусь любий. 
Петрусь, любий, Петрусь мидий, 

Петрусь, жамцю, чориобривий. 

% 

Оідііігесі Ьу ѵ^оооіе 



N 

— 223 — 

08, катя моя, мата, 

Позволь Петруся кохатн! 

Явь не даси любитн ёго, 
То позбавишъ віка кого. 
Спомнн, кати, собі, 
Щобъ не була дочка въ гробі. 
Що жъ ти, кати, учинила, 
Мене эь Петромъ розлучила. 

08 нека Петра кого, 

Що жъ тобі, какцю, зъ того? 
Ой катусю, ото такъ, 
Вже кій Петрусь-неборакъ 
Ходить,'плаче за ннон>, 
Дрібненькою слбвою. 
Якъ Петруся не бачу, 
Ходжу, нуджу и плачу; 
Охъ нека и не буде, 

А хто жъ кене любить буде? 

(УшицвіЯ уіздъ). 

448. 

А. 

1 Ой у полі горина, 
2 Стоіть линка зелена; 

3 Ой на тій липці, на тій велененькій 
4 Три птахове співають. 
5 Не есть то птахове, 

. 6 бетъ то кавалерове. 

7 Ой зковлялися на одну дівчину, 
8 Котрій іі возьке. 
9 вдень каже: „явозьку*. 

10 Другій каже: „якъ Богъ дастъ11, 
11 Третій каже: „любая дівчино, 
12 Чого скутна, не веселая?* 
13 —Якъ же кені веселою бути, 
14 Велятъ кені за старого йти. 
15 Охъ заболіла въ кене головонька, 
16 Шо нікону роввеселити. 
17 Ой у полі ліщнна, 

18 Заплакала дівчина, 
19 Охъ заплакала дівчина сердешна. 

20 —Сватай кене, коваче, я дівчина статепша. 

(Чертами*, Киеве*, у.). 

- Б. 

1 По тінъ боці... 
2 Б=2 А... сосна... 3 Б=3 А... сосні..., 4 Б=4 А. 5 Б««5 А, 6 Б=6 А. 

7 Хотятъ же одну дівчину всі три. 
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8 Б=9 А... що моя буде, 9 В=10 А, 10 Б=11 А... чого..., И Б= 
12 А... идешь? 12 Б=13 А, 13 В=14 А. Коли кажутъ».. 

14 Крае ся, крае кое серденько, 
15 Б=16 А. Нема кому. 

(Уопций уѣздъ). 

449. 

Ой, матуню, кохаюся, Ти родина коя ціла, 
Ой,матуню, звінчаюся; * Шчось для мене дуже мила... 
Не вбороняй мені сёго, Просить батько, проситъ мати, 

Бо не піду за другого. Най позволять ся звінчати. 

Ой, матуню, глянь на мене, Бінъ насъ всіхъ буде любити, 

Мене милость зъ світа ясене; Й во мною добре жити; 
Бо я теперь страдаю, Мені нажуть старі люди, 

Не даремне ся кохаю. Що вінъ добрнмъ мужомъ буде. 

Ой прошу я тебе, мати, Чомъ я перше не казала, 
Най я маю свою хату; Якесь мати збороняла: 
Най того за мужа маю, „Не йди, донго, за тамъ того, 

Кого люблю и кохаю. Бо не любить батько ёго“. 
Чому жъ, чому не віддають, —Скажи мені, моя міти, • 

Чому мене не пускаютъ? Докп я буду ще ждати? 

Хоць моі молоди літа Хоць би мъ знала біду, 

Марне підуть зъ сёго світа. То за нёго таки піду. 
(Уопций уѣздъ). 

450. 

Коло броду беру воду, А иі добра, ні роскоши, 

Не достигну до дна. Ні опражнёго лиха; 

Та не рікъ, не два Якъ зійдуся съ кімъ любилась, 

Та й у батенька, не знаю добра; Напдачуся стиха. 
(Субботооо, Чцгірннсв. у.). 

451. 

Сидитъ лебедь надъ водою, днюе и ночуе; 
Не будемо, серце, въ парі, душка моя чуе. 
Два лебеді надъ водою, , обидва біленьки; 
Не будемъ, серце, въ парі, черевъ ворожепькн. 
Були жъ; буди моі нозі въ неі на порозі, 
Тілько було ручку дат дівчині небозі. 
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Шумитъ въ мені, якъ въ тимъ мхині, въ голові. 
Невеличке закохання, а трудно въ голові, якъ въ стуоі. 
Скрипливіі воротята не ножу валерти; 
Кого люблю, не забуду до самоі смерть 
Дала жъ мене моя мати замужъ за сторого, 
И казала шануватн замісто молодого. 
Я шаную, я шаную, шануватн мушу, 

А, Господи Милосердний, видрн въ діда душу. 

(Увицви у*вдъ). 

Щось мя изсушило, 
Щось мя звъялило; 

Нема миленького — 
Нічого не мило, 
А ні въ стіжку жито, 

Чогось мое серце, 
Якъ ножемъ пробито. 
Якъ иожемъ пробито, 

То набдуться ліки; 
А якъ закохання, 

Пропала я на вікн. 
Сію конопельки 
Верхомъ зелененысі— 
Нема жъ миленького, 
Тамъ то жаль тлженький. 
Сію конопельки, 

На юлицю не піду, 
И дома не всижу; 
Доведешься підкопаться 
До дівчнни въ хижу. 
„Бодай тебе копалася 
Лихая година! 
Черевъ тебе, вражий еину, 
Мене мати била 

462. 

Та виберу плоскіиь; 
Кого жъ я любила, 
Не давъ мені Господь. 
Не давъ мені Господь, 
Мати не казала; 
Бодай вона за то 
Тяжко відболіла. 
Вийду за ворота, 
Стану, якъ сирота; 

Идутъ люде, питаютъ, 
Бо жалю не знаютъ. 
— Ахъ ви, люде, люде, 

Чого питаете? 
На серцю жаль маю, 
Тільки не знаю. 

(Яовкцкій). 

453. 

Била, била мене мати, 
Ще, кагала, буду бита, 

Да перестань, вражий сину, 
До мене ходята". 
— Поталь не перестану, 
Похиль не достану 
Чорнихъ брівъ, вірннхъ словъ, 
Хорошого стану. 

(И» Румп. Сбора. Кулак). 

15 

Оідііігесі Ьу 



226 

ТТіптхя дівчина 
До броду по воду, 
Добавила Марка— 
Хороший на вроду. 

„Ой Марку жъ кій, Марку, 
Щось маю казати: 

Сватай жене, Марку, 
Чн не віддасть матн. 

Якъ не віддасть натн, 
Будемъ мандрувати". 

Проіхали поде, 
Проіхаля друге, 
У третёму полі 
Стали спочивати, 
Ставъ дощъ накрапати, 

Ставъ Марко дріжатн. 

454. 

яОй Марку жъ мій, Марку, 
Не дріжай зо мною, 
Бо побіжить жатн 
Въ погоню за жною“. 
Догонили Марка 
Меже дорогажн, 

Зрубали головоньку 
Острижи женами. 
То Марківъ коникъ біжнть, 
Не самъ Марко іде; 
Маркове сідельце лежитъ, 

Не самъ Марко сидитъ: 
Маркова та нагаечка, 
Не Марко тримае; 
Маркова коханва, 
Не Марко кохае. 

(С. Перейми, Балск. у.). 

466. 

Й а вже третій вечеръ, 
Якъ дівчину бачивъ; 

Хожу коло хати, 

Іі не видати. 
,Ой вийди, вийди, дівчиио, 

Потішъ мое сердечко, рибчино*. 
— Не вийду, не вийду, бо ся бою, 
Не буду стояти сей вечеръ съ тобою. 

Ой рада, рада стояти, 
Не пускав жене жатн зъ хат 
Шдъ віхонцежъ стою, 

Дрібни слбзу роию, 

Словами говору: 
— Ой прожовъ словечко, 

Якъ ми любилися двоечхо; 
Якъ ми любилися, кохалися, 

Покн сдави понабрался. 
„Ой була слава-поговіръ, 
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Ти не ноя, серденько, я не твій. 
Дай же нанъ, Боже, 'на рушничокъ стати; 
Ю не пошкоднть ні отецъ, ні нати, 
Ані чужая сторона, 

Коли судилася дружина". 
(Ушицы! уѣздъ). 

466. 

За валомъ брала дівчина лёнъ, 
Забула повъязати; 
Не далеко кій лилий відъ иене, 

Але нена ні кинъ наказати. 

Повъяжу я той лёнъ, лёнъ зелененький 
Зеленою й ожиною, 
Накажу я до свого милого 
Чужою чужиною. 
Зелена ожина того лёну не повъяже, 

Чужа чужпнонька и пилону не накаже. 
Повъяжу я той лёнъ сирою сирицею, 
Накажу я до свого нилого рідною сестрицею. 
Сирая сириченька того лёну не повъяже, 
Рідная сестриченька правдоньки не скаже. 

(Изъ Рукой. Сбора. Кукиша) 

467. 

А. 

1 Ой понагай, Бігъ, ти, несужений друже! 
2 Да здорова, серденько, то жъ любилися дуже. 
3 Любилися, кохалнся, а матуся й не знала; 
4 А тепера розійшлися, якъ темиенька хнара. 
5 Я жъ тебе любила, въ вишневий садъ водила, 
6 Ягодоньки нрвала, я жъ тебе годовавала; 
7 Вілу постіль постилала, съ тобою сватъ лягала: 

8 Одну ручку въ голівоньку, а другою обнінала. 

9 Лучче було колодценъ, д ніжъ теперь криницею; 

10 Лучче було дівчвною, а ніжъ теперь молодицею. 
11 Пийте люди горілочку, а я буду воду. 
12 Горе жъ нені на чужині безъ своёго роду. 

(Ивъ Рукой. Сборе. Кулиша). 

15* 
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Б. 

1 Б=1 А! 2 Б—2 А. 3 Б=3 А, 4 Б=4 А. чорневька.... 5 Б=! 
Б=6 А. 

— Ой кати, кати, 

468. 

(Изъ руа. Сбора. Буши). 

Доле несчастная. 
Серце не вважав, Ой, Боже, Боже, 
Кого разъ полюбить, Тн судишь коіати, 

За тикъ унирае. Да чоху-жъ не судишь 
Ти до кого сердя Заразъ іі взяты. 

И жалю не каешь! Да коли жъ ти судишь, 

Об кати, кати, • Чоку жъ не излучишь, 
Бідность, багатство — Чокъ же такъ до того 
Все то Божа воля; Мое серце мучпшъ? 
Зъ пилимъ вікъ жити, Продамъ же я хату, 
То счастлива доля. Покину родину, 
— Сакъ я не знаю, Покину родину 
Що кеш діяти, Черезъ милу дівчину. 
Люблю дівчину, Да все черевъ тее, 
Да не хожу В8яти; Що не каю друга, — 
Не кожу В8яти, Серцю ковку 
Бо зарученая — Превелика туга. 
Ой доле жъ коя, доле, 

46Ѳ. 

(Борисамъ, Перепел**», у.). 

Ой у лісі, при дороэі Зъ козакохъ розковдяла. 
Калиноньва стояла; Не хогу я, дівчинонысо, 

Ой на туй калнноньці Тебе га себе взяти: 
Зозуленьва кувала; Не веліла, коханечка, 
Тамъ дівчина холодая Моя рідная кати. 

(Сбора. Пшт. Нар. Твор. въ Юг.-Зап. краѣ стр. 71—72)- 

400. 

„Ой дівчино любо, ЩО ЖЪ ТО 8Ъ того буде? 

Я тебе вірно люблю — видеть Богъ и люди 
Скоро къ тд побачивъ, заразъ ставъ вохатн, 
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Теперь тра, моя мила, съ тобою ся розстати". 
— А я жъ тому не винна, лёсъ тому владав, 

Запрещав рідннй отецъ, и мати не дав. 
„На що жъ, невдячниця, на лёсъ нарівати, 
Лучче скажи: — не хороший, не можу кохати. 
Ходъ я ге хороший, я на то не дбаю; 
Будь здорова, моя мила, бо я нишу маю, — 
Таку що мя любить, мае грошей много. 
Будь здорова, моя мила, вибачай, небого! 
Будешь жалувати свого милого, 
Будешь, серце, жалуватц, що не, йшла за нёго; 
Будешь жалувати и завше нарівати, 
Будешь, серце, иаѵятати, якъ другихъ кохати". 

(УшиЦкій уѣздъ). 

461. 

Зашуміла дібровоьька, — 

Заплакала дівчиноньва; 
Плаче, тужить и ридае, 
Свою долю проклинав. 
Десь Богъ мене покаравъ— 
Лиху долю мені давъ; 
Лиху долю, просту душу — 
Кого люблю, забуть мушу. 

За річвою, за бистрою 
Стоявъ козахъ съ дівчииою. 

„Що по тому, що вохаю, 
Коли въ неі не буваю? 
Боже, зъ неба високого 
Глянь на мене молодого; 
Внеси мене въ хату тую, 

Де я маю миленькую. 

462. 

А. 

Чи то, Боже, твоя воля, 

Чи моя несчастна доля. 
Що я живу на чужині, 
Трачу літа безъ дружили?" 
То жъ натінка во всемъ винна, 
Що насъ съ тобою розлучпла; 
Було бъ лучче утопити, 
Шжъ изъ милпмъ розлучпти. 
Ой піду я утоплюся, 
Чи объ камень розібъюся: 

Нехай люди будутъ знати, 
Якъ зъ кохання помірати. 
Прощай, прощай, милий краю, 
Я відъ тебе видъізжаю! 
Ой якъ піду въ Украіну, — 
То тамъ мабуть не загину. 

'Новицкій). 

1 Не віръ, дівко, парубвові, що вінъ люльку курить, 

2 Бо вінъ важе, що тя візьме, а вінъ тебе дурить. 
3 Не віръ, дівко, парубкові, що вінъ вогонь вреше, 
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4 Бо вінъ піде до другоі, тамъ на тебе бреше. 
5 Об прибігъ мій возаченько та б передъ ворота: 
6 „Вийди, Дзюбо моя люба, враща злота“. 

7 Об не вибшла Дзюба-люба, тілько іі мати: 
8 — А хто хоче Дзюбу взяти, наб иде до хати. 

9 Бодай тебе, Дзюбо-любо, твоі чорнн очи, 
10 Не стоявъ би мій кониченьво до темноі ночи. 
11 Несчастливей воню мій, треба віддихати; 
12 А що було въ серцю милиб, треба занихатн. 

ч (Уюицкіі уѣздъ). 

Б. 

1 Б=ьЗ А, 2 Б=4 А, 3 Б=5 А; 4 Б=6 А. дівво... відъ... 5 Б=7 А,., 
дівва...: 6 Б=8 А... дівку... 7 В=9 А... дівво..., 8 Б=10 А. 9 Б—11 А— 
мій воннчовъ... відвъязати, 10 Б=12 А... повидатя. 

(Упадкій уѣздъ). 

Зеленая й орішина 
Одъ сонечва изовъяла, 

Да молодая дівчиноньва 
Козаку світъ завъязала. 
Завъязали молодиді, 
Да завъязали молодиді 
Чорнявві білолнці. 
Да мету сіни, мету хату, 
Ой увійду у вамдату; 
Да увійду у вімнату 
Лежитъ парень на вроваті 
„Да чв ти спишь, чи такъ лежишь, 

Чомъ до мене не говоришь?* 

463. 

— Ой якъ серце говорим, 
Хотятъ мене й оженити; 
Велятъ мені вдову брати, 
Кого любить руидна мати. 

Да шо я въ нею жить не буду. 
По вікъ тебе не забуду. 

Да явъ я буду женитися, 

Прибди, серце, днвнтися; 
Да прібди, серце, днвнтися, 
Дамъ тобі пива напитися; 

Ой явъ буду вінчатися, 
Прібди, серце, прощатися. 

(Борвсподь, Переасдмев. у.). 

464. 

Ой звідци гора, а звідти друга, ^ 
Меже тимв гороньвами 
Ясная зора. 
А я жъ то казавъ, що зора зійшла, 

А то жъ моя дівчиноньва по воду тшла. 

Г 
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„Дівчино моя, націй мі коня*. 

— Не напою, бо мъ ще не твоя; 
Якъ буду твоя, надою ті два, 

Ще й поведу до Дунаю, де гожа вода. 
Ой пяй, коню, пий, де джереіа бьютъ, 
Поідемо до дівчини, бо ннши возьмутъ. 
Ой надъіхало двохъ варшавяківъ, 
Веяли мою дівчиноньку любу и кохану. 

Ой ніхто жъ то не виненъ, нно рідная мати; 
Ой бо она обіцяла 8а мене дата. 

(Новаций). 

466. 

Бодай твоя мати на світі не жила, 

Що насъ молоденькихъ съ тобою розлучила. 
— Добрий вечіръ, мерчи (?). 
.Бодай здоровъ, серце“. 
— Бодай твой мати въ пеклі згоріла, 

Бо що насъ, молоденькихъ, на тое підвела. 

Ой вийдн, вийди, не бійся морозу, 
Я твоі білн ніжки въ чобіточки вложу. 

(Упшцкій уѣвдъ). 

466. 

— Ой зійди, зійди, ти, зіронько вечірняя; 

Ой вийди, вийдн, дівчннонько моя вірная! 
Рада бъ зірка зійти—чорна хмара та й наступав; 
Рада бъ дівка вийти, та матуся не пускав. 
Ой зірочка зійшла, усе поле та й освітила; 

А дівчина вийшла, козаченька та й 8веселнла. 
„Ой ти, козаче, ти хрещастнй барвіночку, 

Хто жъ тобі постеле у дорозі постілочку?" 
— Ой стелиться мені широкій листъ та бурковина, 

А шдъ голову голубая та жупаняна. 

Ой черезъ межку велений горошовъ та ностелився; 
Вовакъ до дівчння ворогами та поклонився. 

— Ой ноклонігься, ой ви, добрі люде, 
Нехай моій милей тамъ легенько буде; 
Ой поклоніться ви дівчиві небозі, 
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А що кеш добре въ далекій дорозі. 
„Ой ти, козаче, що ти думаешь, гадаешь, 
Чоку не женився, собі пари не шукаешь? “ 
— Ой якъ кеш пароньки шуката, 

Та не каже кати, тебе, дівчино, братн. 
Та каже кеш, матн, де штири воли брата, 

Де штири волики и два коники въ дишлі — 

А якъ же его любити, коли не до хислі. 
(Ушкцсій уѣздъ). 

467. 

На долнпі при окопі дівчива гулде; 
Прийшовъ до неі — серде замирав. 
.Перестань же, моя кила, перестань гулятн. 
Ходи, сідай коло мене, щось маю казати. 
Скажу тобі, моя мила, скажу, що думаю: 
Що я тебе, цоя кила, покидата маю“. 

— Скажи мені, мій миленькій, що то за причина, 
Чи ти мене самъ не хочешь, чи твоя родина? 

„Ой я тебе и самъ люблю, и рідъ не боронить, 
Тілько рідъ твій все говорить, 

Що я пью, гуляю. • 
Ой я шду на Вкраіну, та й тамъ буду жити, 

Знайду собі таку другу, що буде любити. 
Ручки зложу, очки сплющу та ще слово скажу: 
Черевъ тебе, моя мила, въ чорній грібъ заляжу. 
Вспоминай, ноя мила, добрими словаки, 

А я буду вспоминати гірькими слёзами". 

(Уопций уѣздъ). 

А въ сусіда хата біла, 
А въ сусіда жінка кила; 

А у иене ні хатинки, 
Нека счастя, нема жінки. 
А вже сусідъ жпто сіе, 
А въ сусіда зеленіе; 
А у мене не орано, 

А ні жито не сіяно. 

468. 

За сусідомъ иолодиці, 
За сусідохъ и вдовиці, 
Ще й дівчата поглядають, 

Во сусіда всі кохають. 
Мене ідна полюбила 
И рученьку эаручнла, 
Після въ очи сказала, 

Ще я тебе не кохала. 
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Чі безъ счастя уродился, 
Ча безъ счастя охрестився, 
Ча таил куми буди,— 

Счастья, долі не желали? 
Чв я въ иатері не вродився, 
Ча я людяхъ не нригодився— 
За що йене Богъ карав, 
Прку долю поснлае? 
Чв къ я кого въ світа зігнавъ, 

Чв я въ кого отнявъ, 
Чв въ приязьні кого здрадивъ, 

Чв въ біду кого впровадивъ? 
— Сідлай, хлопче, ти гнідого, 

А сакъ сяду на другого; 
Та й поідемъ погуллти, 
Суеідоньку одвідати. 

.Будь здорова, сусідонько, 
Люба, мила, дівчиноньво*. 

— Ой сядь ти горнесенько, 
Ягъ снідав Илесеньво. 

Сядь, козаче, не гордуйся, 
Коли хочешь ноділуйся; 

Напою тебе липою, 
Не гордуйся надо мною, 
Бо вже жъ годі цілувати, 
Во озьдечки вде мати; 
А вона за те сердита;— 

Явь забачить—буде бита. 

.Будь здорова та, матусю, ' 
Я оршхавъ по Настусю; 
Хочу бути вамъ ріднею, 

Будь ти тещею моею!" 
— Ти, сучий синь, волоцюга, 
Забіяка, алий катюга, 
Шчого о собі не дбавшъ, 

О розбою помишлявшъ. 
„Ти, матусю, бійся Бога, 
Смерть твоя коло порога. 
Ти дуже мене лаешь, 
Катюгою називаешъ. 
А я хлопецъ пребагатий, 
Маю коні, скотъ рогатий, 
Маю срібло, маю злото 
И овечокъ пребагато". 

Бідна Настя ажъ ридае, 
Свою долю проклинав: 
„Якъ не вийду я за сёго, 

Вже жъ не піду за другого, 

Изъ такимъ я би стала, 
Хоть би борщикъ бувъ безъ сала*. 

— Мовчи, суко, чортъ съ тобою! 

Ось я тебе коцюбою! 
Жениха ми найдемъ сами, 
Щобъ мавъ скотпну зъ рогами*. 

— Прощай, моя мила, 
Я не хочу, щобъ любила; 

Мати кибмъ буде бита, 
Обоімъ намъ не жити. 
Або піду утоплюся, 

Або въ канінь розібъюся, — 
Нехай тее люде знаютъ, 
Що зъ кохання умираютъ. 

, (УшицкіД уѣздъ). 

469. 

„Хто кохання гнав, не віруе въ Бога: 

Разъ серденьку радость, а десять тревога. 
Перестаньмо жъ ея любита, 
Самъ та знаешь, намъ съ тобою не жити*. 
— Воліла жъ би та ніжъ въ мене вгородити, 
Ніжъ маешь, мила, ті слова говорита. 

Оідііігесі Ьу ѵ^оодіе 



I 

— 234 — 

Бо ніжъ вгородивши, рана ся загоіть, 
Кохавпгася, розставшися — серде не вспокоіть. 

Піду я до неньЕИ, буду ся питати, — 
Чи не позволить невька тебе взяти? 
„Волю жъ я тя, сину, въ солдати віддатн, 
Ніжъ я тя паю зъ тою дівчгіною звіячати. 
Въ солдати тя віддамъ, відоності ся снодію, 

Якъ я тебе звінчаю, сама зъ жалю вмліюа. 
— Бодай же тя, кати, такъ легко конати, 

Якъ мені легко зъ дівчиною ся розстатн. 
Темна нічка осенняя, та не можу снатн, 
Нудко жъ мені, тяжко жъ мені—ні съ кімъ розмовяята. 
„Купила-мъ тя, снну, коня вороного, 

Розмавляй, синку, до нёго“. 
— Темная нічка, невидная, сонъ мене не морить: 
Даю коню вівса, а кінь не говорить. 

(Улицкій уѣадъ). 

470. 

По саду ходила, рученьки ломила: 

Та нема, и не буде, кого я любила'. 
„Пусти жъ мене, матн, на Дунай купати, 
Буду илисти, впорннатн, доленьки шукати“. 

— Не пущу я тя, доню, щоби сь не втонула, 

Бо ти свою долю на віки згубила: 
Ой тамъ въ саду, саду трава зелененька; 
За хоропшмъ чоловікомъ жінка молоденька. 

Ой тамъ въ саду, саду трава виснхае; 

За лядащниъ чоловікомъ жінка пропадав. 

Ой тамъ въ саду, саду червониі вишні; 
Нема та й не буде до мові мислі. 
Ой тамъ въ саду, саду солодкні сливи; 
Та нема и не буде моей чорнобривой. 

(Ушкцкій уѣздъ ). 

471. 

Куроньки піють, я зъ дівчиною стою, 

На день зайнае, на добра-ничъ даю. 

На добра-ничъ, дівчннонько, на добра-ничъ, 
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Забравъ вонива, самъ йоіхавъ на нить. 
Запутавъ коня, тяжко здихнувши: 
Люблю дівчину, трудно забути. 

Прнйду до дому, самъ себе не виджу, 
Батько сварятъ, матінка гірше: 
— Не ходи, сину, на залёта більше. 

(Упгаціій уѣмъ' 

472. 

А. 

1 Ой дівчино моя люба, 

2 Твоя краса—моя згуба: 
3 Брови чорни, они сиві — 

4 Охъ я хлопецъ несчастливий! 
5 А якъ тяжко серцемъ нуджу, 

6 Кого люблю та й не виджу. 
7 Кого моя яйла кохае, 
8 Серце зъ згуби умлівае. 
9 Що жъ ти, кати, учинила, 

Б. 

1 Б=1 А Ти..., 2 Б=2 А. 3 Б=3 А, 4 Б=4 А. 
5 Чи я въ лісі уродився, 

6 Чи я въ полі охрестввся? 
7 Чи я въ лісі, чи я въ полі — 

8 Не давъ мені Господь долі. 
9 Б=9 А, 10 Б—10 А. 11 Б^П А Лучше..., 12 Б^-12 А. Якъ... 

13 Б=15 А, 14 Б=16 А. Якъ мавъ закохатъся... 15 Б=17 А, 
16 Коли я тобі не милий. 

(Ушшцеій уѣздъ). 

478. 

Коло гаю конемъ граю, въ гаю не буваю. 
Ходімъ, брате, на той кутокъ, тамъ дівчину маю. 

Нерестанъмо, пане брате, на той хутъ ходити, 

Говорила дівчинодъка, не буде любвти. 
Ой, дівчино, дівчинонько, то-сь мі до сподоби. 
Не каже тя кати взята, не маешь худоби. 

10 Що съ мя малимъ не утопила? 
11 Лучче було утопим, 
12 Ніжъ зъ милою розлучити. 
13 Світъ великій, трудно жнти, 
14 По радости, — треба тужитя. 

15 Бодай я бувъ перше въ гробі. 
16 Ніжъ я закохався въ тобі; 
17 Бодай мене громи вбили, 

18 Колп-мъ не есть тобі милий. 
(УпшцзН уѣздъ). 
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„Теши, сину, я сенину, добре клиння буде, 

Возьми собі чорнявую, господиня буде“. 
— Не съ каждоі ясенини добре клиння буде, 
Не съ каждоі чорнявоі господиня буде. 

(УшЕЦІІЙ уѣздъ). 

Шумитъ листя, шумитъ гай. 

Гей, прочь утікай! 
Нрочъ, прочь зъ дороги,— 
Иде ляхъ до небоги. 
Лишь вінъ счастя не мае: 
Въ день я въ ночи, шариб (?) світъ 
Передъ нимъ доля утікае, 
А несчастя за нимъ въ слідъ. 

Кажутъ колись ляхъ бувъ жвавиб, 
Любивъ скрипки и забави. 
Глянь на ёго, скажи сміло, 

Що жъ то ёго такъ зміннло. 
Плияе річка въ долину, 
Тамъ полюбивъ ляхъ дівчиву: 

Мила, якъ сонце въ погоді, 
Красна, якъ зора на сході. 
Серде зъ серцемъ ся злучило, 
Небо ясно засвітило... 
Чи треба тамъ непогоди, 
Де есть счастя и свобода. 
Мати за нимъ обстава (?), 

474. 

Дочка серце ёму віддала; 

А де грошей нема много, 
Мати заразъ нротівъ того. 
Нехаб васъ гроши не нудятъ, 
Нехай васъ люде не судятъ; 

Во тамъ де есть грошей много, 
Нема стастя доброго. 
Ляхъ о грошахъ не думае, 
Тілъко въ милий ся кохае. 

Докн ляхъ ще буде жити, 
Може милу вижнвити. 

А ляхъ тужить въ день и въ ночи, 
Не розмружить своіхъ очей. 
Думка думку набивав, 
Ляхъ о милий все думае: 

Мучить серце, губить силу, 

Черезъ нихъ піде въ могилу. 
Ой мати, мати, мати, 
Богъ васъ буде карати; 
Ляха кровъ, слёзи, мука, 

Спадутъ на васъ и на внуки. 

(Ушицый уѣздъ). 

475. 

Хоче мене родинонька зъ милимъ розлучити, 
Я не знаю, якъ я маю безъ милого жити. 

Ой ходъ мене родиночка зъ милимъ розлучила, 

Спогадай же собі, милий, якъ я тя любила. 

Въ той часъ буде, мій миленькій, въ тебе инша мила, 
Якъ буде надо мною висока могила: 
То тутъ тая спочивае, що мене любила. 

(Уопций уѣздъ). 
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47в. 

Не світи, місяцю, не світіть ясни вори; 
Не люби иншого, бо ня серце болтать. 

Засвіти, місяцю, хонъ годиночку въ ночку, 
Бай я перейду та й до дівчини річку. 

Річву перейшовъ, чобітъ не замочивъ. 
Говорятъ люди, що тп дівчину вволочивъ. 

Не я іі зволочивъ, но иоі чорни очи, 
Якъ иду зъ вечерницъ, то сидю до півночи. 

Батенько лае, а матінва ще гірше — 

Не ходи, сину, до дівчини білъше. 
.Закивай, кила, ворота за собою, 
Бо ся- розібъю зъ жалю за тобою". 
- Якъ ся маешъ, ти зъ жалю розбнвати, 
Болишъ чорвявую та за милую взятя. 

(Ушидыб уѣздъ). 

477. 

А що ся стало, розстатися не ноже, 
Кого я люблю, принеси ёго, Боже, 
А хочъ не ёго — товарища ёго, 
Най ся спитаю за здоровъячко ёго: 
„Ой чи вінъ хорий, чи вмірати гадай, 

Ой що вінъ у пене ніколи не бував?" 
— Ані я хорий й вмірати не гадаю, 

Черезъ вороги я въ тебе не буваю. 
Я жъ тебе любивъ, якъ у саду вишню, 
Черезъ вороги залішнть тя кислю; 

Я жъ тебе любивъ, якъ у саду грушу, 
Черезъ вороги 8алішитъ тя кушу; 
Я жъ тебе любивъ, я жъ тебе приголубивъ, 
Я жъ тебе не взявъ, бо Богъ ни тя не судивъ. 
„Ой ти парубокъ, а я дівочка красна, 
Ой ти въ терну спавъ, а я коника пасла; 

Пасла коника до тенненькоі ночи, 
Припала роса на ноі чорни очи; 

Ой припала роса на руслвую косу, 
Лнбонь я съ тобою віночка не доношу*. 

(Ивъ Рудой. Сбора. Рудансдаго). 
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478. 

На що ня судитъ, що нъ провинила, 
Чи не за тее, що мъ тя любила? 
Любила нъ тебе, жалься ня, Боже, 

Все черезъ тебе, хлопче-небоже. 
Ой за горою, за ванълпою, 

Танъ сидівъ голубъ и зъ голубкою: 
Сидцр въ парі, ціловалися, 

Сивини крилонькаии обіймалися. 
Вилетівъ орелъ съ чорноі хиари, 

Розбивъ, розігнавъ голубківъ зъ пари. 
Голубка сидитъ, жалібно гуде, 
Що вже зъ голубонъ жити не буде. 

Ой прнлітае сімъ паръ голубівъ зблизька, 
Прилітають до іі сідлиська, 
Стали въ тузі іі питати: 

— Ой чи не прийнешъ гостей до хати? 
Вона інъ каже: „жалібъ великій, 
Що ся не хоче вже знати въ ні винъ, 
Буду тужити пові вікъ вівонъ, 
Буду тужити за чоловіконъ. 
Голубко сива, на що уфаешъ? 

Чи на ироду, чи на красу, що наешь? 

— Що нені по вроді, що ирода красна, 
Боли теперь сана несчастна. 
Вийду я въ ноле, де плужекъ оре, 
Стану плакаты, ажъ нені горе. 

Хочь випадають слёзи на каніняхъ, 
Хочъ найтвердійшихъ — пороблять знаки, 

(Ушжцжіі уѣадг). 

479. 

Онъ де гора високая и той край несчастливый. 
Ой ишовъ же я до дівчини, летівъ голубъ сівий. 
Голубъ сивий, голубъ сивий, голубка сивійща; 
Милий отець, мила иати, дівчина нилійща. 

Ой я зъ батьконъ посваруся, гріхівъ наберуся, 
А зъ дівчиною якъ зійдуся, не наговоруся. 
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Два голубя воду пяля, а два колотили; 
Бодай тні рікъ коналн, шо насъ розлучили. 

(И» Ру*. Сбора. Кунш»). 

480. 

А. 

1 Та любивъ я, вохавъ, собі дівчину навь, 
2 Та хотівъ іі взяти, 
3 За вражьскини людьми, да за ворогами 
4 Та й ставъ покидати. 
5 „Покидаешь йене, серденько нов, 
6 Та куди одъізжаешъ?" 
7 — Повидаю тебе, серденятво нов, 
8 Та единому Богу, 
9 Самъ я сяду та й поіду 

10 Та у путь, у дорогу. 
11 СподіваЙся мепе, серденятво мое, 
12 Та й у ті пори въ гості, 
13 Якъ пороете трава муравая 
14 Та у горнищ на поиості. 
15 Росла, росла трава мурая 
16 Та б стала посихати; 

17 Ждала, ждала дівчина вовака 
18 Та й стала забувати. 
19 „Покідаешъ мене, серденятво мое, 
20 Та покінь хліба іети; 

21 Шобъ тобі тяжво, бодай тобі важво 
22 Боло нбшоі сісти. 
23 Покидаешь мене, серденятво мое, 
24 Та покінь води нити; 

25 Щобъ тобі тяжко, бодай тобі важво 
26 Та зъ иншою говорил “. 

(Новжцхів). 

Б. 

1 Ой нливуть лебеді тихо по воді, 
2 Тихо за водою — 

3 Прививай, прививай, серденько мое, 
4 По межъ чужиною. 
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5 Ой пливуть лебеді та тихо по воді, 
6 Кралечками скрипнуть— 

7 Велика чужина, въ мене роду нема, 

8 Не можна приникнуть. 

9 Б=1 А. Що... що..., 10 Б=2 А, 11 Б = 3 А... лихими... 12 Б = 4 А 
18 Б=5 А Ой кону хе ти мене..., , 

14 Мене покидаешь? 

15 Б=5 А. Ой кому хъ ти мене..., 

16 Кому у ру чаешь? 

17 В=7 А Ой вручаю..., 18—8 А. 

19 Самь а пійду, а самъ поіду. 
20 Дніпромъ за водою. 

21 Ой явь будешь, серденятко мое, 
' 22 Бистру річку брести, 

23 Присилай, присвлай, серденятко мое, 
24 Частеньки лист и. 

25 Альбо листа присилай, або самъ приізхай 
26 На свату Миколу. 

27 Що любивъ та кохавъ, собі дівчину мавъ 
28 Гарну, чорноброву. 

29 Б=11 А, 30 Б=^12 А... до себе..., 31 Б=13 А... виросте... 32 Б=^- 
14 А. 33 Б=15 А, 

34 Та ахъ похилилася; 

35 Б=17 А... молода дівчина, 

36 Та ахъ захурилася. 41 

37 Хилилися густи лози 
38 Звідкіль вітеръ віе; 43 

39 Дивилися карі очи 
40 Звідкіль милий иде. 

В. 

1 Ой бувъ та загувъ, сизий голубочовъ, 

2 Сидя на тичині. 
3 Ой заплакавъ, заридавъ молодой козакъ 

4 По своій дівчині 

5 В=27 Б, 6 В=2 А, 7 В=3 А... тими... 8 В=4 А. Мусивъ... 9 В=г 
5 А... душа, серце... 10 В=16 Б? 11 В=17 А... душа, серцё..., 12 Б=Я А, 

13 В=--9 А, 14 В=10 А 

Хилилися густи лози 
42 Та вже перестали; 
Ждали, ждали карі очи 

44 Та й плаката стали. 

(Ивъ Рук. Сборе. Кулшк). 
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15 Коли тебе, та козаченьку, 

16 Сподіваться въ гості? 
17 „Якъ виросте, дівчиноньео, 

18 В=14 А. Трава... 
19 Ухе жъ тая травиченька 

20 Висоео поросла; 
21 В=17 А..., 

22 Сака заміжъ пішла. 25 Що ти мене молодого 
23 Дівчинонько, голубоньво, 26 На віки втопила. 

24 Що ти наробила, 
, (Новицкій). 

Г. 

1 Г—9 Б... козакъ... 

2 Гей, якъ у саду грушу; 
3 Г=11 Б, 

4 Покидати іі мушу. 
5 Г=7 А, 

6 Гей, якъ у саду вишню, 

7 Г— 11 Б, 
8 Гуляти не вийшла. 

9 Г=11 А Дожидайся..., 10 Г=30 Б, 11 Г=31 Б... въ тебе та й у 
штлоныц 12 Г=14 А. Трава... 13 Г—15 А... трава, росла шовковая, 14Г= 

34 Б. Да вже... 15 Г—17 А, 16 Г=36 Б... вже... 17 Г=15 А... трава, 
росла шовковая, 

18 Да й сохнути стала; 

19 Г—17 А, 20 Г=44 Б... стала. 
(Новицкій). 

481. 

Степомъ иду—степъ широкій, дорога смутненька — 
Завези мене, сивий коню, де моя миленька. 

Біжи, коню, дорогою та вдаръ копитани: 
— Та вийди, серце мое, съ чорними бровами. 

Бийди, серце мое, я жъ тя поцілую, 
Возьму тебе за рученьку та й подамъ другую... 
Хоць тя молю, хоць ридаю, та не скажу нікому. 

Ой у полю, при долині дорожка проста; 
Прибдеться утопи ти зъ великого моста. 

Ой въ пг,лю конопельки високі, тоненьки; 
16 
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Милий милу покідае, вороги раденысі. 
Не тіштеся, воріженьки, якось же то буде, 

Ходъ люблю, ходъ ридаю—бачить Богъ и люде. 
(УашцвіІ уѣздъ I. 

482. 

Ой летівъ селезень смутенъ-невеселъ, 
Смутенъ-невеселъ, ще й нерадостенъ. 

— А якъ же мені радостному бути, 

Любивъ голубку — трудно забути. 
Учора була голубка моя, 

А ниньки йена, вже застрілена. 
Не жаль би мені, шоби въ яриві, 
А то на рилі, на зелений траві. 
Летівъ селезень смутенъ-невеселъ, 
Смутенъ-невеселъ, ще й нерадостенъ. 
— А якъ же мені радостному бути, 
Любивъ дівчину, трудно забути. 

Учора була дівчина моя, 

А ниньки нема — вже заручена. 
Не жаль би мені, шоби въ стороні, 
А то третій двіръ, та й товарищъ мій. 

(Изъ Рук. Сборе. Рудассдго), 

По садочку ходила, 
Сама собі говорила: 
Неха того, що любила; 

Вже нема и не буде, 
Розраяли враги люде; 
Розраялн, роэсудили, 

Щобъ ми въ парі не ходили, 
Одно одного не любили. 

488. 

Якъ пойду я на ставочокь, 
Пливе утятъ табуночокъ; 

Одно другого доганяе, 
Кожне собі пару мае; 

А я живу въ Бога въ карі, 
Не давъ мені Господь нарі, 
Не давъ счастя, не давъ долі. 

(НомщкіД). 

484. 

Закохалась дівчявонька въ хлондя молодого, 
И наготовила рушнвківъ зъ полотна нового. 

И черезъ тиждень заручени въ нихъ бути мади, 
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Во обое любилисл, якъ голуби въ парі. 
Не на тое влш люде не то імъ судили, 

Ще два дні до заручинъ, якъ ёжу лобъ забрили. 

Пошовъ иилиі въ Московщину, не сказавъ ні слова, 
Тонки кивнувъ рученькою; „будь кила здорова". 

Сидитъ дівка у садочку, .пісеньку співае, 

Летитъ воронъ съ чужихъ сторонъ, вона го питае: 
„Ти, вороне чорвесенький, ти всю ди літаешъ, 

Чи тн иого миленького де тамъ не відаешъ?" 
— Твій миленький ори могилі зъ Богомъ спочивае, 

Ёму мій братъ чорнесенькій головку сікае. 

Ахъ ти, земля сира, земля сира, друга жати, 
Розступися на четверо—дай мі ся слова ти! 

(Изъ Рутой. Сборъ Рудшкяап). 

485. 

Ой горе, горе, 

Несчастная доля. 
Виорала дівчиноныса 
Мисленьками ноле; 
Чорними очима 
Та й ваволочила, 
Дрібненькими слізоньками 
Все ноле амочила. 
Ой по горі, горі 
Пшеничеиьки яри; 

А по шдъ горою 
Коваченьки пъяні. 
Козаченьхи ходятъ, 
Коней въ рукахъ водятъ, 
Да до Марусеньки 
Все стика говорятъ: 

Марусю, Марусю, 
Чи е твій панъ дома? 
Якъ немае дома пана, 
Вийди до насъ сама. 
Марусенька пишна, 

Въ черевичкахъ вийшла; 

На воротахъ стала, 
Згорда отказала: - 
„Не есть вн козаки, 
Ѳсгь ви гайдамаки: 
Бо я свого пана 
Кониківъ пізнала". 

— Марусенько наша, 
Неправдонька ваша,— 
Бо ми въ твого пава 
Кониківъ купили, 

Бо ми въ твого нана 
Кониківъ купили,— 

На гнилій колоді 
Гроші полічили. 

На гнилій колоді 
Гроші полічили, 

Тамъ ми твого пана 
Спати положили. 
За свідківъ стояли 
Дуби та берези; 
Вбили твого пана — 
Не пьяни—тверезі. 

(Вешіе^шггжяки, Васиномъ у.). 

1в* 
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1 Ой не шуми, луже, 
2 Та зелений байраче! 

3 Не плачъ, не журнсл, 

4 Молоднб козаче! 
5 Ой якъ не шуміти — 
6 Корень вода мне; 

7 Якъ иені не плакать, 
8 Що серденько ние. 
9 Ой буду шуміти 

10 Покі ровівыося, 
11 Ой буду плаката, 
12 Поки не женюся. 

13 Ой плачу жъ, я плачу 
14 Темненькоі ночі, 
15 Немае покою 
16 Моімъ карімъ очамъ. 
17 Сусідоньки близьки — 

18 Вороженьки тяжкі 
19 Не велятъ ходпта 
20 Дівчини любити. 

21 Я дівчнну люблю, 
22 И Богъ про те знае; 
23 Карай, Боже, того, 
24 Що насъ розлучае. 

3 Б—4 А, 

4 Чого рівне плачешь? 
5 Ой не я жъ то плачу, 
6 Плачутъ чорни очн; 

7 Не маю спокою 

П Б=19 А... кажутъ ... 12 Б- 

486. 

А. 

26 Я дівчнну люблю, 
26 И любячи, возьму. 

27 Кажутъ вороженьки, 

28 Що я скоро умру. 
29 — Ой умру жъ я, мила, 
30 А та будешь жива, 
31 Прийди подивися, 

32 Де моя могила. 
33 Ой моя могила 
34 Край синего моря. 

35 Хто не зна любові, 
36 Той не знае горя. 

37 Ой не ступай, мила, 
38 Правою ногою, 

39 Скажутъ вороженьки, 
40 Що живъ я съ тобою. 

41 Ой не кидай, мила, 
42 Сирою земелю, 

43 Бо й сама жъ та знаешь, 

44 Якъ тяжко підъ нею. 
45 Ой тамъ воно тяжко — 
46 Любилися ваяло; 

47 Тимъ воно тяженько — • 
48 Любились вірненьво. 

(Домдаіі). 

8 Ані въ день, ні въ ночи. 
9 Сусіди близеньки, 

10 Вороги тяженьки 

20 А. 13 Б—21 А. А я жъ іі..„ 

Б. 

1 Кучерявий баране, 

2 Чого гаемъ скачешь? 
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14 Та іі не покину. 

15 Скоро іі покину. 
16 Марне зъ світа згину. 

17 Б=29 А, 18 Б—30 А,— 
19 Прнмічай же, мила, 

20 Б=32 А. 21 Б=33 А. 

22 Въ степу край дороги. 25 Вийдешъ на могилу, 

23 Пригадай же собі, 26 Не тряси землею, 
24 Якъ безъ мене горе. 27 Бо ти сама знаешь, 

28 Б=44 А. 

29 Вийдешъ на могилу, 34 Та й здихнешъ до Бога: 

30 Заплачешь дрібненько: 35 Ой тутъ же лежитъ 
31 Ой тутъ же лежитъ 36 Моя люба розмова. 
32 Мои любе серденько. 37 Вийдешъ на вулицю, 
33 Вийдешъ на могилу 38 Не махай рукою, 

39 Б=39 А, Бо... люде, 40 Б=40 А. 

В. 

(Новнціііі, 

1 В =1 А, 
2 По діброві дуже. • 
3 Ти, чорний байраче, 

4 Чого сиутний дуже. ( 
5 В=4 А, 6 В=4 Б... же...? 7 В=5 Б... тому..., 8 В=6 Б. 9В~7 Б, 

10 В—8 В. 11 В=9 Б, 12 В=10 Б, 13 В=11 В, 14 В=12 Б. 15 В 
=13 Б, 16 В :14 Б. По вікъ... 17 В -15 Б. Якъ..., 

18 Самъ марне затяну. 
19 В=29 А... умру, 20 В=30 А, 

21 Вийдишъ, подивится 
22 В=32 А. 23 В=25 В, 24 В=38 Б, 25 В=39 В, 26 В=40 А. 

27 В=25 Б, 28 В=26 Б... кідай..., 29 В=43 А, 80 В=44 А. 

31 Пусти жъ мене, мати, 36 Переполоскати, 
32 Въ той садъ ногуляти, 37 Въ шовкову ху сгину 
33 Свого миленького 
34 Кості позбирати, 
35 На тихімъ Дунаю 

38 Позавиватн, 
39 Свого миленького 
40 Ще разъ споминати. 

(УшхцкіІ уѣздъ.). 

Г. 

1 Г=1 Б Сивий..., 2 Г=4 В... ходишь? 3 Г=4 А, 4 Г=4 Б. 5 Г= 5 

В, 6 Г=6 Б, 7 Г=7 Б, 8 Г=8 Б. 9 Г=9 Б, 10 Г=10 Б, 11 Г=19 А. 

12 Г=20 А. 13 Г=13 Б, 
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14 Та й лобита буду; 

15 Кого вірне люблю, 

16 Г=14 Б... не забуду. 17 Г=33 Б. Вийди..., 18 Г=38 Б, 19 Г —39 

Б, 20 Г=40 А. 
(Ушжцгій уѣздъ). 

487. 

Не шуміте луги, 

Не задавайте туги; 

Во н такъ туту маю — 

Милого не видаю. 

Десь пойшовъ иилий за лісъ, 

Чорниі оченька занісъ. 

И слідки своі забравъ, 

Серцю туженьки задавъ. 

Ой роспущу я туту 
По зеленому лугу, 

По кругахъ дороженькахъ, 

По своіхъ вороженькахъ. 

Бодай наши вороги 

Поконали до ноги. 
(Сбор. Паи. Нар. Твор. Стр. 33—34). 

488. 

А. 

1 Вийду я за гай, гляну на свій край; 

2 Гляну на свій край да й зажуруся, 

8 Да й зажуруся, вапечалюся; 

4 Пійду въ вишневъ садъ, розвеселюся: 

5 Въ вишневімъ саду, підъ яблонькою, 

6 Сидитъ сизъ голубъ изъ голубкою;’ 

7 Вони пьютъ, ідять, радоньку радять: 

8 — И не биймося, н не лаймося (2), 

9 Вірненько живімъ, повінчаймося. 

10 Ой де узявся снзокрилъ орелъ, 

11 Розбивъ, розлучнвъ пару голубівъ; 

12 Голуба убивъ, голубку влюбивъ, 

13 Голубку влюбивъ, узявъ підъ полу; 

14 Узявъ підъ полу, принісъ до дому; 

15 Сипле пшеншц, ставить водиці. 
16 Голубка не пъе, істоньки не йде, 

17 Да все въ вишневъ садъ плаката иде: 

18 „Голубонько мій, колибъ же та живъ, 

19 Я бъ твоі крила позолотила,. 

20 Я бъ твоі піръя пожемчужила*. 

21 — Голубко моя сизокрилая, 
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22 Чого жъ тн гудешь, чого скучаешь? 
23 Чн тя у горі, чи та въ невол, 

24 Чи сизокрвлъ оралъ не до любові? 

25 „Об я жъ н въ горі, я жъ у неволі,— 
26 Снзокрилъ орелъ не до любові®. 
27 —■- Голубко моя, сизокрилая, 
28 Да есть у мене сімъ сотъ голубівъ, 
29 Да есть у мене сімъ сотъ голубівъ,— 

30 Вибіраб любого,—що найкращого. 
31 „Вже жъ я й літала, вже жъ я й шукала,— 
32 Дакъ не мае того, що я й кохала“. 

(Им Руми. Сбор*. Куша). 

Б. 
\ 

I Б=1 А, 2 Б—3 А. Стану, подивлюсь да й..., 3 Б=4 А Въ зелений 
садъ пійду да й... 4 Б=5 А. Въ зеленямъ..., 5 Б=6 А, 6 Б—7 А. Тамъ 
войн свдять...: 7 Б=8 А, 8 Б—9 А. Хорошенько... 9 Б=10 А... сокілъ 
мъ-за кругахъ гіръ, 10 Б—12 А, 

• 11 Взявъ голубку за білу руку, 
12 Повівъ голубку до домоньку; 
13 Поставивъ водиці, посипавъ пшениці. 
14 Голубка гуде, не ість и не пъе, 

15 Б=17 А, Підъ ту яблоньку все... 

16 — Не держіть мене у неволеньці, 
17 Пустіть мене по воленыц. 
18 Приведу жъ я вамъ сімъ паръ голубівъ. 

19 Де сизе перце—то жъ мое серце, 
20 Де сизнй голубъ—то жъ кій милий другъ. 

(Им Рук. Сборн. Куінша). 4 

В. 

1 в=1 А, 2 В=2 В. 3 В=3 Б... розважусь... 4 В=5 А, Ой тамъ у..., 

5 В=5 Б, 
6 Вони цілуються и милуються, 
7 Сизими крнльцями обнінаються, 

8 Дрібними слёзами обливаються. 
9 В=9 В, Да внлетівъ..., 10 В=11 А, 11 В=12 А, 12 .В=11 Б, 

13 Да привівъ до дому, пустивъ до долу, 

14 В=15 А, Посипавъ..., поставивъ... 
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15 Чомъ, голубко, не пьешь, істоньки не Идешь, 
16 Да десь ти, голубко, мене покинешь? 
17 аДа покину, покину, въ свій садъ я но ш ну, 

18 Да полину въ свій садъ голуба шукать 
19 Сизокрилого, чорнобривого", 

(Изъ Рук. Сбора. Купила). 

Г. 

1 Г—1 А... подивлюсь..., 2 Г=2 Б. Гляну... 3 Г=4 А. Ой... я у... 4 Г— 
5 А, 5 Г=5 Б; 6 Г=7 А... и раду...: 7 А—8 А, 8 Г=8 Б. 

9 Изъ-за крутилъ гіръ вилетівъ сокілъ, 
10 Г=11А... прогнавъ... 11 Г=12 А; 12 Г=11 Б, 13 Г=13 В; 14 

Г=15 А. 
15 Голубка не ість, водиці не нъе, 

16 Г=17 А... підъ яблоньку... 17 Г—17 Б... зъ неволі, пійду по волі, 
13 Пійду, полину въ свою сторону, 

19 Г=18 А Да прижену... 
20 Де голубъ сизий, то ній иилий; 

21 Г=19 Б... крильде... 
(Новицкій). 1 

489. 
За річкою, за бистрою 
Пізнався я зъ дівчиною. 
Що жъ ни зъ того, що іі знаю, 
Коли въ неі не буваю. 
Хотівъ би я поіхати, 

Любу милу відиідати; 
А тяжкиі воріженьяи 
Заступили доріженькн. 

А вже сонце по полудні, 
Діви танине серде нудне; 

А вже той день вечеріе, 

До дівчини серде нліе. 

А якъ рибка за водою, 
Такъ я, серде, за тобою. 

Напосілисн (?) на тое, 
Щобъ тужило серце мое. 
По садочку похажала,— 

Нема того, що-мъ кохала; 
Нема, нема та й не буде— 

Розлучили злиі люде. 

Розлучили, я то знаю, 

Розлучайте, я не дбаю; 
Попредъ Богомъ присягаю, 
Що по гробъ іі кохаю. 

(Увшцкіб уѣздъ). 

490. 
Не спиться, не лежиться, в сонъ мене не бере; 
Пішовъ би я до дівчини, самъ не знаю, де живе. 
Попрошу я товарища, нехай мене заведе; 

Оідііігесі Ьу ѵ^оодіе 



— 249 — 

А товарищъ краіцій иене, той дівчину відобъе. 

.Течуть річки, течуть річки, ще й холодна вода; 
Всі сади розцвілися, ще червона калина, 
А на тий калнноньці соловейко гніздо въе; 
А на тий соловъёшці два соколи медокъ нъе. 
Прилетіли два соводи, й а зъ чужоі сторони; 
Взяли соловъюшку на крильця своі, 
Занесли соловъюшку въ чужую Сторону, 

Заперли соловъюшку а въ клітку нову, 
Заставили соловъюшку співати теню славную. 
— Я заспіваю піеню ідному, другому, 

А ви возьміть лукъ розстріляйте грудь ною, 
Нехай же я пропаду въ чужій стороні. 

(УшицкіГі уѣздъ). 

491. 
Ой ишла не берегомъ — лугомъ; 

Зостриласл не зъ суженимъ другомъ. 
Здоровъ, здоровъ, темний луже, 

Несужений, вірний друже, 
Несужена дружина моя! 

Не сама я по садоньку хожу,— 

Миленького за рученьку вожу; 
Всі ягідки оборвала, 
Миленького годовала, 

Я казала, що мій буде! 
Черезъ воду орелъ воду носить, 
Дівчиноиьва козаченька просить: 

„Козаченьку, мій соболю. 

Візьми мене изъ собою, 
Помандрую я съ тобою". 

— Дівчнноньво, сухотонько ти моя, 
Кажутъ люде: не бідегаъ ти моя; 

Кажуть люде, я й самъ бачу, 

Я по тобі тяжко плачу, 
По тобі, дружино моя! 

„Кди идетъ, одъізжаешъ, 

На що мене покидаетъ! 
Жалю серцю завдаваешъ, 

И твоему и моему". 
(Иаъ Ру коп. Сборн. Кулиш). 

492. 
А. 

1 Не хтіла*сь мі, дівчнноньво, дружиною бути, 

2 Дай же меві таке зілля, щобъ тебе забути. 
3 Ой есть въ мене таке вілля низче перелазу, 
4 Якъ дамъ тобі напитися, забудешь відъ разу. 
5 Моя мати ворожбітка мені ворожила: 

6 — Не йди, доню, за нелюба, бо будешь тужила. 

7 Але жъ бо я поломила иатусину волю, 
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8 Теперь хе я проклинаю свою лиху долю. 
9 Два голуби волу пили, а два колотили; 

10 Бодай тиі не сконали, що насъ розлучили; 
И Бодай вони не сконалн и счастя не иалн, 

12 Що вони насъ розлучили съ коханно пари. 
13 Нуджу, нуджу и вздихаю безъ тебе, красная, 
14 Дарио плачу, життя трачу,—доле несчастная. 
15 Ой чи дарио, чи не дармо, тілько Богу явно. 

16 Мені съ тобою, пані иоя, розстатпся дармо. 

17 Не розстану, бо тя люблю серцемъ и душою, 
18 Буду тобі вікомъ служивъ, тілько будь моею. 
19 Ой якъ би ся прийшло съ тобою розстатн, богиня, 

20 Буду жити въ густимъ лісі и въ темний пустині. 
21 Будь здорова, пані иоя, я твій вірний слуга. 
22 Колн ти не любишь, полюбить ия друга. 

23 Хоць би друга полюбила, не такъ мила якъ ти; 
24 Притаюся, хоць літъ двадцать, буду на тебе ждати. 

(УіпцііА уѣада). 

Б. 

1 Б-—9 А, 2 Б=10 А. 3 Б=11 А... то ти..., 4 Б--=12 А. 
5 Сидитъ голубъ на березі, а другій на кладці; 
6 Скажи иені, серце мое, що маешъ на гадці; 
7 Сидитъ голубъ на березі, голубка на воді; 
8 А вже жъ бо намъ, серце мое, любитися годі. 

(Ушіцеііі уѣздъ). 

Ой на воді, на водоньці 
Вода калаиутна. 

Ой чого жъ ти, мое серце, 

Така дуже смутна. 

Ой на воді два лебеді 
Днюе п ночуе; 

Не будемо, серце, въ парі,— 

Душа моя чуе. 

Бодай мене, бодай тебе, 

Бодай насъ обоѳ! 

493. 
На що жъ ми ся та пізнали 

На несчастя свое. 

Два голуби воду пили, 

А два колотили; 
Бодай тиі не сконали, 

Що насъ розлучили. 

Ой тамъ, моя мила, 

Хорошая чорнобрива, 

Хоть зъ тобою жить не буду, 

Таки тебе не забуду. 

(Изъ Рук. Сборп. Кулиша). 

Оідііігесі Ьу ѵ^оодіе 



— 251 — 

Голубъ СТОИВ, голубъ СТОИВ,— 
Голубка снзійща; 
Б&тько мп лий, кати мила— 
Дружина милійща. 

Зъ батькомъ, зъ матерью зійдуся— 
Грііа наберуся; 
А зъ дружиною зійдуся— 
Не наговорюся. 

Два голуби воду пили, 
А два колотили; 
Бодай же тімъ тяжко-важко, 
Що насъ розлучили. 
Розлучили рибалочки 
Рибоньку зъ водою; 
Розлучили лихи люди 
Милого 30 мною. 

09 якъ тяжко та рибоньці 
Проги води плисти, 

А те тяжче кохатиоя, 
Не кати користі. 

494. 
Ой якъ тяжко билиноньці, 
Ноли вітеръ віе, 
А ще тяжче безъ милого, 

Во серденько мліе! 

А де жъ тая криничеиька, 

Що голубка пяла? 
Ой де жъ тая дівчинонька, 

Що мене любила? 
А де жъ тая криничеиька, 
Що голубъ купався? 
А де жъ тая дівчинонька, 

Що я женихався? 
А вже жъ тал криничеиька 
Гатою загачена, 
А вже жъ тая дівчинонька 
Зъ иншимъ заручена. 
А вже тая криничеиька 
Травою зароела; 
А вже жъ тая дівчинонька 
Давно замужъ пошла. 

(Изі Рук. Сборе. Кулжша). 

495. 

Вяйду на ноле, гляну на море; 

Сама я знаю, що мені горе; 
Сама я бачу, чого' я плачу: 

Ой що милого нігде не бачу. 
Буду стояти на тамъ каміні, . 

Ой чи не скаже: дай ручку мені; 
Буду стояти, терпіта муку, 
Ой чи не скаже: дай мені руку. 
На що жъ намъ, Боже, давъ ея пізнати, 

Боли не судишь намъ ся звінчати? 
Ой коли Судишь, чокъ же не злучишъ, 

На що жъ насъ, Боже, даремне мучишь? 
Ой у полі, край дороги деренъ процвітае, 

Сидитъ голубъ на дубочку, голубка літае. 
Годі, годі, голубочку, по полю літатн, 
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Иди сядь коло иене, щось каю казати. ‘ 
Скажу тобі, серце кое, щирую правду: 
Чи ти кене вірно любишь, чи на яку зраду? 
— Ой я тебе вірно люблю, якъ свою душу, 
Черезъ тяжки воріженыси залішитн кушу. 
Якъ не хочешь, серце кое, дружиною бути, 

Дан же мені таке зілля, щобъ тебе забути. 
Буду нити, буду нити, та б кроплі не пущу; 

Тогді я тебе забуду, якъ очи заплющу. 
(Ушицкіб уѣздъ). 

Коло клина, коло броду 
Два голуби пили воду. 

Напплися, полинули, 
Крилечваки встрепенули, 
Та й любощі вспонъянули. 

Горе-жъ току, кто ся любить, 
Якъ день, такъ нічъ все ся журить: 

Горе жъ току, хто кохае: 

Якъ день, такъ нічъ все вздихае, 
Съ коника не злізае, 
Зъ стременъ ніжовъ не вибнае, 
До дівчини поспішае. 
Приіхавъ підъ віконце: 

— Добри-вечеръ, кое серце! 
Чи ти спишь, чи такъ лежишь, 
Чоку до кене не говоришь? 

496. 
„Не говору та й ше буду, 
Шкода, серце, твого труду1“. 
— Ой дівчино коя люба, 

Відсунься же відъ нелюба. 
Маю лукъ та б удару, 
А нелюбу віка збавлю. 
„Ой чи влучишь, чи не влучишъ, 

А зъ нелюбомъ не розлуЦипгь. 
Сідлай коня вороного, 
Та й виізжджай зъ двору кого, 
Бо ти не кій, я не твоя. 
Доки ни любилися— 

ч Сухі дуби розвилися, 
А тепера перестали— 
Однолітки повеихали*. 

(Ушиц ый уѣздъ). 

497. 
Ой я несчастяиб, що каю діяти? 
Люблю дівчцну,—не кожу іі взяти; 

Не кожу іі взяти, бо зарученая. 

Ой доле жъ коя, доле несчастная! 
— Хлопче, колодче съ чорнини очика, 
На що тобі жінка—исакень за плечика. 
Будешь плаката, долю проклината, 
Булавокъ слези будешь утирата. 

Хлопче, колодче, якій та ледащо, 
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На що тобі жінка, санъ не знаешь на що. 

Будетъ плаката, виплачешъ очи, 
И санъ почорніешъ, якъ бнлина въ ночі. 
Зійшовъ нісяць ясней та й ставъ надъ водою — 
Охъ, я, несчастий, блуджу сиротою, • 

Плачу, валиваюсь гіркнни слезами. 

Охъ, ноя дівчино заручена, я прощаюсь зъ ванн! 
(Ушицкій уѣздъ). 

498. 
„Дівчино люба, що то съ того буде, 
Що я тебе вірне люблю,—видитъ Богъ и люде. 

Скоро-нъ тя обачнвъ, заразъ ставъ кохата; 
Теперь нені тяжко, важко тебе заиихати. 

Скажи жъ мн, дівчино, чн та нене любншъ? 
Л для тебе ідноі жию, а та нене губишь. 
Бо та того любишь, що красний изъ тварщ 
Почкай, ноже достанешь страшную нашкару. - 
Я ходъ нехороший—о тое не дбаю“. 
— Трудно заиихати, я инчого маю; 
Ти наешь инчую, я наю инчого,— 
Скажи нені, хлопче, що я винил съ того? . 

Я вже жъ бо то Господь Богъ й а всімъ тинъ владае: 
Инший вірне кохаеться, вінъ віхъ розлучае. 

Прошу перестань нене, серце, благати. 

„Скажи жъ нені, що я твій, нехай буду знати*1. 
— Ти, хлодчино гожий, воли би то знати, 
Що я твоя, а ти мій—не жаль-би кохата. 
За то що сь мл любивъ черезъ ті всі літа, 
Хто що кону виненъ, най пропаде зъ світа. 

Кличе нати вечеряти, вечеря не мила. 
А де жъ тая розлучнцця, що насъ розлучила? 
Ходъ вона насъ розлучила,—сана ся не втішить; 

Котрий насъ Богъ ровлучивъ, то той васъ потішить. 
(Улицкій уѣздъ). 

499. 
„Охъ зійди, зійди, ти, зірочво та й вечірняя! 
Охъ вийди, вийди, дівчинонько ноя вірная!** 
Ой зіронька зійшла. усе поле да й освітила: 
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А дівчина вдйтла—козаченька звеселила. 

— Ой ти, козаче, да хрещатий барвіночку, 
Не люби дівчину да раненько въ неділю. 

„Ой ти, дівчнно, да недоленька ноя, 

Що не сподівалася родинонька твоя. 
Ой не такъ родина, якъ твоя неншая сестра: 

— Ой не бери, брате, дівчиноньки, — безъ долі вросла. 
Да не такъ безъ долі, якъ безъ счастя уродилася, 
Вона жъ тобі, брате, дружиною не судилася... 

(М. Боржспоіь, Переделами. у.). 

Вже не чути, та вже не видатн 
Та кого серденяти; 

Десь у кого серденяти 
Та не рідная нати. 

— Ой хочъ рідная, хочъ не рідная 
Таки не гуляй,— 

Одъ неділі, до иеділі 
Сірі воли поганяй. 

500. 
„Хочъ буду поганяти, 

Та не буду гухатн. 

Сватай йене, козаченьку, 
Во оддасть жене нати. 

Ой хочъ сватай, хочъ не сватай 
Таки присилайся, 

Щобъ хочъ слава не пропала, 

Що ти женихався . . . . 
(Иві Руми. Сбора. Кулиша). 

501. 
А. 

1 Ой у лісі, у лужечку теренъ процвітае; < 

2 Сидитъ голубъ на дубочку, голубка літав. 

3 „Годі, годі, голубонько, годі вже літати, 
4 Ходи сядь коло мене, щось маю казати. 
5 Ой ходи сядь коло мене, щось маю казати; 

6 Либонь тебе, серце мое, маю покидатн". 
7 — Що жъ то, мидий, за причина? 
8 Чи мене санъ не дюбишъ, чи твоя родина?* 

9 — Ой я тебе люблю,—родина не знав; 
10 Бодай тому тяжко-важко, що насъ розлучае. 
11 Пливе човенъ води повенъ, пливе и вісельде, 

12 А тебе щось не видатн, мій миленькій серде. 

13 Відчиню я кватирочку, ой гукну:} 
14 — Прибудь, мій миленькій, бо зъ жалю розпукну. 

15 Прибувае, мій миленькій, въ неділю раненько; 
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16 Ой элізъ съ вона, нривитався: „добри-день, серденько". 
17 — На добра-нвчъ, серде нов, ой якъ ся ти навшъ? 

18 Либонь хе ти на чужині нншую кохаешъ. 

19 „Сваху тобі щиру правду: иншоі не знаю, 
20 Тііьво тебе, серде нов, для хиття ко хаю®. 
21 — Ой піду а въ лісокъ-трісовъ, ой танъ люди тешутъ, 
22 Ой стану а, послухаю, що вороги брешутъ. 
23 Брешіть,. брешіть, ворохенькн, або перестаньте, 

24 Або нені своі губд на підвови дайте. 
25 Ой брехали ворохенькн та вхе перестали, 
26 Були снутні не веселі, теперь ради стали. 

(Ушицы# уѣздъ). 

в. 

1 Б=1 А... полі, надъ водою, где лугъ..., 2 В=2 А... надъ водою... 
3 Б=3 А... тобі... по полі..., 4 Б=4 А. 

5 Скажу тобі, голубоньво, ой що а дунаю, 

6 Що я тебе, серде нов, покинута маю. 
7 Б=7 А Свахи нет, голубоньку, що хъ то...? 8 Б=8 А... не хочеіпъ...? 

9 И рідъ нені не зборонпть, що а задунаю; 

10 Тілъки твій рідъ нені вахе, що а пью, гуляю. 
11 — Нехай кажутъ, нехай кажутъ, нусять перестати, 
12 А я піду въ чухий край иншоі шукати. 

13 А а піду въ чуашй край, то танъ буду хита; 
14 Ти не будешь, мила, знати, якъ буду тухити. 
15 Знайду собі другу нилу, щобъ не нала роду, 

16 Щобъ не було, якъ зъ тобою, хадного заводу. 
17 Спогадавшъ йене мила, нилини словами, 
18 А а тебе спогадаю гірвини слезами; 

19 Возьну собі убогую, бо санъ не багатий, 
20 Буденъ ся любита, буденъ ся кохата... 

(Изъ Рукой. Сборе. Кукиша). 

. В. 

1 Ой у лузі, при долині вітрець повівав 
2 В=2 А... аворі... 3 В=3 А Ой перестань... перестань... 4 В--4 А. 

5 Ой воби ти, серде, знала, що а вадунаю: 
6 В=6 Б. 7 В=7 А... ній миленькій, що жъ...? 8 В—8 А? 9 В —9 А... 

серде... и любита наю, 10 В=9 Б. 

11 А въ сусіда стіхокъ сіна, а у пене ні стебельця. 
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12 Розлучпли вороженьЕи зъ підъ щирого сердя. 

11 Розлучили сусідочки съ третёі хати, 

14 Щобъ надъ нею стелю рвали, якъ буде кохати. 
(УшнцііІ уѣздъ). 

502. 
Оі у полъ озерце, 
Тамъ плавае відерце 
Соснові клейки, дубове денце. 
Не цурай мене, серце. 

И не разъ и не два 
Стоявъ підъ коморою: 

„Вийди, дівчино, вийди,.рибчино, 

Иоговоримо съ тобою". 
— Ой рада бъ я виходити, 
Съ т бою, серце, говорити — 
Лежитъ нелюбъ по правій руці, 
Такъ не хочу розбудитп. 
Ой ти, козакъ. молоденький, 

Въ тебе коникъ вороненький— 

Сідлай коня, та ідь зъ двора, 

Бо ти не мій, я не твоя. 
Козакъ коника сід.іае, 

Съ кониченькомъ розмовляе: 
„Біжи, коню, біжи, воронъ, 

Та до тихаго Дунаю. 

Щука візьме мое тіло, 
А анголи візьмуть душу; 
Ти, річенько, ти, бпстрая, 

Викінь кости на сушу. 

Ой піду жъ я, піду 
Въ темний лугъ по калину, 

Чп не побачу, чн не зостріну 
Свою вірную дружину. 

Моя вірная дружина 
Въ темнимъ лісі заблудила: 

Тільки слідочокъ съ підъ білихъ 
ніжочокъ, 

Де милая походила; 
Ой зірву я листочокъ 
Та закрию слідочокъ, 
Щобъ не запіявъ, щобъ не заставь 
Буйний вітеръ ніжочокъ. 

(Изъ Рукоп. Сборы. Куінш&у. 

503. 
А. 

1 „Протівъ двора чорна хмара, наступав сиіа — 

2 Научай, бідна вдова, та своего сина; 
3 Якъ не будешь научати, буду чарувати; 
4 Начарую руки, ноги и чорніи очи, 

5 Щобъ не ходивъ до дівчини теиненькоі ночи. 

6 Протівъ двора чорна хмара, сонце на завалю; 
7 Ой ходіно, пане брате, на той кутъ помалу". 

8 — Якъ ми будемъ, пане брате, на той кутъ ходитн, 

9 Не буде насъ, пане брате, дівчина любити. 
10 Протівъ двора чорна хмара — той кутъ несчастливий, 
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11 Якъ я ишовъ до дівчини, летівъ голубъ сивей, 

12 Якъ я ишовъ відъ дівчини, то не оглядався; 

13 Вона жъ пене осудила, я й не сподівався. 
14 —Я тебе не судила, судили насъ люди, 
15 Що зъ нашего закохання нічого не буде. 

16 Зъ нашого закохання ні слави, ні вжнтку, 
17 Чорннмъ очамъ спання нема, а ніжкамъ спочинку. 

(У шицкій уѣадг). 

Б. 

1 Ой високо сонде сходить, а низько заходить — 
2 Козакъ дівку вірно любить, що зъ далека ходить. 

3 Вірно любить, вірно любить, вірно закохався, 
4 Б=13 А... ёго... шо й... 5 Б —14 А не я жъ ёго... судять же..., 6 

=15 А... коханнячка..., 7 Б=16 А... коханнячка..., 8 Б =17 А, Карімъ... 
(Дудари, Каневск. у.}. 

і „Ой ти, мій маленькій, 

! Го.тубе сивенькій, 
Чомъ до мене не приізжаешъ, 

| Въ мене не буваешъ, 
Чн ко г я не маешъ, 
Чи дороги не знаешь, 

504. 
Що ти въ мене, мій миленьк: 
Нігди не буваешъ?* 
— И коника маю, 
И дорогу знаю: 

Черезъ лихи люди, ворожены; а 
Въ тебе не буваю. 

(У шицкій уѣадг). 

505. 
Поіхавъ мій милпй но жировлини, 
Погубивъ Боннкп, Боже мій милий! 

А ні стеженьки, ні доріженьки... 
Поіхавъ «іій милий до воріженьки. 

Ворожка ворожатъ, правди не каже, 

Съ кімъ же мій миленькій снатоньки ляже? 

Ди съ шафаркою, ди съ шинкаркою, 
Чи съ тею милою, чорнобривою? 
Чорнобривъ, чорнобривъ дрова рубае,* 

А чорнобрпва триски збірае. 

„Назбірай трісокъ, навари істи“. 

— Добре-бъ то варнти, жебъ чимъ солити. 
17 
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„Прод&ймо воли, кутано солі“. 
— Добре бъ то продати, жебъ тамъ орати. 
„всть въ мене волики одноі масти, 

Маю хлопчики, будутъ іхъ пасти, 
есть въ мене волики та половиі, 
Маю я хлопчиківъ—все молодні". 

(Подоски, Бѣлъск. у.). 

506. 

— Ой вшпеньво, черешенько, 
Чомъ ягідъ не родпшъ? 
Молодая дівчинонько, 
Чомъ гулять не ходитъ? - 

— Якъ же мені ягідки родити 
Да эа гіроньками? 
Якъ же меві піти гуляти 
Та за ворогами? 

507. 

Прилетіли гуси изъ синёго бору, 

Сколотили воду съ-подъ... лёду. 
Бодай тиі гусв марне запропали, 
Якъ ми любилися—теперь перестали. 

Якъ ми любилися—насъ нати не знала, 
Теперь ровійтлися, якъ чорная хмара. 

(Новицкій). 

— Ой вродила ягідоньки 
Близько перелазу. 
Люблю тебе, серце дівчвно. 
Одъ первого разу. 
Ой зродила ягідоньки— 

Широкий листочокъ. 

Люблю тебе, серде дівчино, 
И твій походочокъ. 

(Ивъ Рук. Сборе. Еудниш). 

508. 
Най вікъ лежитъ, що мъ ёго любила. — « 
Знав батько й кати — зъ нимъ ся розлучнла. 
Охъ я несчастний, що маю діятн? 
Люблю дівчину и буду кохати. 
— Но насъ розлучать, дадутъ 8а багатого, 
Шгди не буду люб нтн того. 

На що мені багатство, на що мені гроши — 

Ти мені, милий, и безъ грошей хороший. 
Немилосерден, котрі насъ розлучають, 
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Ахъ, вони въ серцю та й Бога не каютъ. 

На що ня на світі вони породили, • 
Коли съ тобою мене розлучвлн! 
Ахъ, волю сана собі смерть зробита, 
Якъ въ багатстві зъ нелюбомъ жита; 
Поведу я налу до гроба твого, 
Скажу: .тутъ лежитъ тіло друга кого. 
Не дала сь, кати ёго любити. 

Не буде твоя дочка въ світі жвти. 
Лежитъ иертвий, шо къ ёго любила; 
Не злучили насъ, то элучить могила. 

Коли не дали намъ зъ собою жиги, * 
То не зборонять въ гробі сл любит 
Нехтіла еь мене за шиого дата, 
Будешь та тяжко дочки жалувати". 

(УпшциА уѣздъ). 

509. 
Ой ніду я до гаю, 
Накопаю, що знаю— 
Ой ненае й не буде, 
Кого вірне кохаю. 

510. 
По долині стадо коней ходитъ; 
Возацъкій кінь всімъ передъ водитъ. 
Отецькіб синь у пана ся проситъ: 

.Пусти жъ пене, кій паве, до дону, 
Розігрався ній кінь підо мною, 
Затужила дівчина за мною“. 
— Нехай тужитъ, вона перетупить, 

Нехай козахъ роченька дослужить. 

А я скажу коника припняти, 

Тебе скажу въ кандали взята. 
.Не куй мене, ній пане, въ каидалп, 
Прикуй мене въ шинкарки до лави; 
▲ въ шинкарки медъ-горілка добра, 

Щѳ й до того дівчина «подобна. 
(Улицкій уѣздъ). 

17* 

Мннаються вже жнива, 
Кого люблю та й нема. 
Ой ненае й не буде, 

Розраялн вже люде. 
(Борисомъ, Переясшсв. у.). 
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511. 
Об гаю, гаю, великий жалю, 
Якъ ии любились, я й самъ не знаю. 
Любились ми півтора року, 
Покп не знали вороги зъ боку. 

Вороги взналп, росклеветали. 
Сусіди близьки, вороги тяжки, 

Пийте, гуляйте—не осуждайте, 

Да двое стоіть—не розлучайте, 

Во хто розлучпть. то того мучить, 
Хто насъ розведе, то зъ ума зведе. 
„Дівчино жъ моя, чарівниченько, 
Прнчаровала біле личенько, 
Причаровала мое до свого“. 
— Козаченьку жъ мій, серденько мое, 
Щобъ ти стілько знавъ, якъ цеб день мине... 

Щобъ ти стілько знавъ зъ сіней до хати, 
Скілько я знаю, чимъ чарувати. 
Въ мене чароньки—чорни брівонькн, 
Въ мене прннада—сама молода. 

(Дударя, Каневскаго у.), 

512. 
Приіхавъ милий зъ далекоі дороги, 

Та поставивъ коня въ дварі край порога, 
Чи не вийде мила моя чорноброва. 
Не вийшла дівчина, вийшла іі мати: 
„Ой чого ти плачетъ, иолодий козаче?" 

— Ой якъ мені, мати, веселому бути, 
Любивъ я дівчину — розраяли люде, 
Мені молодому пароньки не буде; 
Тільки жъ мені пари, що оченьки карі, 
Тілько до любові, що чорниі брови. 
„Не плачъ, козаче, не плачъ, не журися, 

Прийде суботонька, то ти підбрийся, 

Вийдешъ за ворота на челядь дивися“. 
— А вже жъ мені, мати, челядь не до того, 
Ой продавай, мати, коня вороного, 
Та накупи, мати, сукна голубого, 
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Сукна голубого, полотна лляного. 
Пошнй мені, пати, ллянную сорочку, 
Сховай иене, натп, въ вишневіиъ садочку, 

Висшгь мені, кати, високу могилу, 
Посади въ головкахъ червону калину; 
Збери, мати, всю свою родину, 
То буде родина и нити н гуляти, 

Мене, молодого, будутъ сиоминати. 
Позаростали стежки, доріжки, 

Де походили козакови ніжки; 

Позаростали спорпшами, 
Де походили съ товарищами. 

(Новицкій). 

513. 
А въ городі вишня, 

За городомъ дві; 
Кохавъ я дівчину 
Не одно літечко, не два. 
Кохавъ я дівчину три літи, 
А тенеръ зостаюсь на світі. 
„Изъіздивъ я коня, 
Изъіздивъ и другого, 
Скажи, скажи, серце, 
Чи буде що зъ сёго: 
Чн будетъ моя, чи ні — 

Не суши серденька мені“. 

— Чи я жъ тобі, серце, 

Добра не бажала, 

Чи я тобі, серце, 
Правди не казала, 

Що зо мною віку не буде, 

Візьмуть, серце, мене люде. 
Сусідн блнзькиі, 
Вороги тяжкиі, 
Судятъ насъ, гудятъ, 

А сами такиі. 
Бодай вони сами пропали, 
Покопали ями по полю 
Розлучають, серце, изъ тобою. 

(Новицкій). 

514. 
Кінь біжить—земля движитъ, трава ноля:лася — 

Любивъ же я дівчпноньку, та вже л;.,далася. 

Любивъ же дівчиноиьку, якъ свое здоровья, 
Відобрали вороженьки та на безголовъя; 

Відобрали вороженьки та на вікъ коротенькій, 
А я собі погуляю, козакъ молоденькій. 
Гуляю, пане брате, гуляю, 
А за мною заг. іядаюгь зъ зеленого гаю. 
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.та й розсипалася, 
Вийшла дівка позбирала да -й обтикалася. 

Вигулькнувся щупачокъ на широкій річці; 
Поклонився Иванъ дівчипі Марійці. 
Об давъ іі поклоночка — коника вороного, 
Вона ёну дала фустку злота самого. 
А вінъ ею ве втйрався, поклавъ на сідельце, 
Що погляне—серце въяне, Маріечко серце. 

(УшндкіІ уѣздъ). 

515. 
Танъ то хлопецъ, танъ то 'бравиб, 
Ще й до того кучерявий; 
Біле яичко, брови чорни,— 

Гарниб хлопецъ, ще б иоторниб. 
Ой зъ дуба, та на дуба, 

Дівчино ноя люба, — 
Радъ би я тебе взяти, 

Та не велитъ ноя нати. 
А хоть нати велитъ, 

Такъ ній рідъ не звелить. 

Якъ побачу, то й заплачу, 
Ажъ серденько заболитъ. 

Ой изъ дуба на калину... 
Тебе, серце, не нокину; 
Хоть покину—завернуся, 

До серденька пригорнуся. 

Мені сусіда казала, 
Що другону перстень дала; 

Я жъ не ножу, такъ якъ ти, 
По двохъ разонъ любити. 

(Д. Коишна, Миргорода, у.). 

516. 
Затопила, закурила сирини дровани; 

Нельзя вийти на улицю да й за ворогани. 
А я тиі сирі дрова та й повикідаю; 
Вже вороги спать поляг ли, пойду погуляю. 

Хоть поляг ли, не полягли, дакъ не будутъ спати: 
Вони будутъ прислужиться—съ кінъ буду стояти. 
Съ кінъ буду да стояти, да що говорити. 
Колодезю ній глибокиб, колибъ я не впала; 
Полюбила пройдисвіта, — теперь я й пропала. 
Ростуть, ростуть опенечки край дорожечки; 
Покидае парень дівку черезъ ворожечки. 

Коли нене покидаешь, покинь хліба істи; 
Ой щобъ тобі тяжко-важко биля другоі сісти. 
Коли жъ нене покидаешь, покинь води пити; 

Ой що бъ тобі тяжко-важко зъ ею говорити! 
(Изъ Рук. Сборк. Купим). 
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517. 
Ой черезъ садъ-садочокъ 
Кдиновий листочокъ... 

Не бачила миленького, — 

Болеть животочокъ, 

Все тіло пожліло. (2). 
Не бачила свог^ миленького, 
Не возьмусь за діло. 
Шо мій ми лий, 

Та чорнобрпвий 
Жнве за горами; 
Вінъ до мене та що вечора 
В ливе съ селезнями. 

— Пливи, пливи, синій селезню, 

Тихо за водою, 

Та накажи иому роду, 
Шо я сиротою. 
Сиротою та невеликою 
Недавно остався 
Черезъ тую молоду дівчину, 
Шо я женихався. 
Женихався, зъ неі не сміявся, 

Думавъ — моя буде, 
Розраяли, та розсудили 
Проклятиі люде. 
Теперъ моя молода дівчвна, 
Якъ голубка гуде. 
Нехай гуде, та нехай гуде— 

Вона нагудеться, 

Якъ піймаю, та приборкаю, 
То ій не минеться. 
„Чп ти чула, молода дівчішо, 
Якъ я тебе кликавъ, 
Якъ я въ твоі нові ворітечка 
Сивимъ конемъ іхавъ?“ 

—Ой хочъ чула, молодив козачс, 
То не озивалась. 

Я тебе, мое серденятво, 
Та не сподівалась, 

Та не сподівалася. 
Кличе мати сина вечерятп; 

Вечеря не мила. 

я Ой вечеряй ти, стара мати, 
Коли наварила11. 
— Оце тобі, мій синочку, 
Дівчина наробила. 
я Не робнла мені дівчиноііька, 

Хиба іі мати; 
Брала пісовъ 
Съ-шдъ моіхъ ніжокъ, 

Мене чарувати. 
Чаруй, чаруй, молода дівчппо, 
Коли довелося С2), 
Коли твое та біле личво 
Зъ ношъ пойнялося; 
Коли жъ твоі та чорні брови 
Прибшли до любові. 

(Новаций). 

518. 
Нема милого, нема мого друга, 

Тільки зосталася въ серці моімъ туга. 
Я о нимъ иислю и не забуду, 
Я ёго любила и любите буду. 

Не знаешъ, милий, що въ серці моёму, 

Не скажу правдоньки нівому другому. 
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охну одъ жалю и проплачу очи, 
Те'е пс забуду, а ні въ день, ні въ ночи. 
Я нещастлива у своему роду, 

Всі моі дні смутнп наветъ и въ погоду, 
Въ цілому світі я счастя, не маю, 

И той мені невдячний, кртрого кохаю. 
Нема на мене ні дня, ні ночи, 

Колибъ перестали плакать моі очи. 
Ой хто причиною несчастя мого, 
Нехай моі слези всі надуть на него. 
Нехай той счастя и до.іі не мае, 
Хто мене зъ моімъ мнлимъ розлучае. 

(Изъ Рук. Сборн. Кулиша). 

Шумнть, шумитъ дубрівопьва, 

Тужить, тужить дівчинонька, 
Тужить, тужить и думае, 

На недолю нарікае: 
— Ахъ, недоля всінъ не мила, 

Чочъ же сь мене не втопила? 

Ой щобъ такъ тобі, якъ теперь мені 
. Прпйшлося погибати, 

Ой мусивъ бп ти не разъ и не два 
Тяжко заплакати. 

Ой ти поіхавъ, мене покинувъ, 

А я бідна плачу, 

Оплакала очи темноі ночи, 
Що світу не бачу. 

519. 
Лучше було утопите, 
Ніжъ зъ миленькимъ розлучити. 

Куди иду, обернуся, 
Назадъ себе оглянуся... 
Ахъ, якъ плачу, гди забачу, 

Літа своі дармо трачу. 
(Ивъ Рук. Сбора. Кулиша). 

520. 
Ой ти поіхавъ, мене покинувъ 

Сироту на чужині; 
Плачу, ридаю, тя вспоминаю 

Въ кожнісеньку годину. 

Ой ти поіхавъ, мене покинувъ 
Молоду, уроддиву, 

Що ся зачала вірно любити 
Въ годину несчастливу. 

(Изъ Рукоп. Сбора. Кѵлииа). 

521. 
Ой пойду, пойду, кудн я й не ходила, 

Да ци не знайду, кого вірне любила? 

Ой ци не ёго, то товарища ёго, 
Буду питати о здоровъячко ёго. 
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— Ой ти, дівчино, дурний розумъ наешь, 
Що тн гультая о здоровъі питаешь. 

Ой не питайся о здоровъячко его, 
Оно питайся, ди родоньку доброго. , 
Ой се доброго, то судн тобі, Боже, 

А се лихого, — борони тебе, Боже. 
(Подоски, Бѣльск. у. . 

1 Ой ти живешь за горою, 
2 А я за другою; 
3 Чя тужишь тп такъ за нною, 

4 Якъ я за тобою? 
5 Ой якбп жъ ти такъ за нною, 
6 Якъ я за тобою, 
7 Жили бъ, жили, серце, въ парі, 
3 Якъ риба зъ водою. 

9 Риба-щука, якъ Гадина, 
10 По берегу въеться, 
11 А милая за миленькииъ, 
12 Якъ орлиця, въеться. 
13 Рибалонька по бережку 
14 Все рнбоньку удить, 
15 А милая за миленькимъ 
16 Білннъ світомъ нудить. 

17 — Ой перестань, рибалочко, 
18 Рнбоньку удпти, 
19 Нехай же я перестану 
20 Та світомъ нудитн. 

1 Идутъ воли изъ діірови, 

2 А овечки зъ поля... 

622. 

А. 

21 Рибал »чка по бережку 
22 Все рнбоньку ловить; 
23 А ми іая зъ миленькимъ 
24 Біли руки ломить. 
25 — Ой перестань, рибалочі 
26 Рнбоньку удити, 
27 Нехай же я перестану 
28 Біли рукп ломити. 
29 Дикий качуръ все на во 
30 И днюе, и ночуе: 
31 Не буть же намъ, серце. гі парі 
32 Душа моя чуе. 
33 Ой Боже нашъ мплостивінѴ 

. 34 За що насъ караешь? 
35 Повелівъ намъ любитисл, 

36 Теперь розлучаешъ. 

37 А чи твоя, Боже, воля, 

38 А чи твоя сила? 
39 Чи е въ світі така друга. 
40 Якъ я несчастлива? 

(Новицкій). 

Б. 

3 Ой плакала дівчпнонька, 

4 Край козака стоя. 

5 Б=3 А, 6 Б=4 А? 7 В=7 А... ми съ тобою, 8 Б=8 . 9 Г. 

10 Б~22 А, 11 Б 23 А... по милому, 12 Б—24 А. 

13 Ломай собі бі.ш руки, 15 Світъ изходлшъ, да не знак лени 
14 Та де зломи пальца! 16 Надъ мене коханця. 
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17 Ой не ходи коло води, 21 Ой не ходи коло води 
18 Жовтокрилий вобче, 22 Жовтнми ногами, 
19 вегъ у мене краще тебе, 23 всть у мене кращий тебе— 
20 Доріженьку втонче. 24 Зъ чорними бровами. 

(Ию Рук. Сбора. Кулиша). 

В. 

1 В=1 А... надъ..., 2 В=2 А... надъ... 3 В=3 А... скорбишь..., 4 В= 
4 А? 5 В=7 А... мое, 6 В=8 А. 7В=13 А, 8 В=14 А Та...; 9 В=11 Б, 
Ю В=16 А. 11 В=21 А, 12 В=22 А Та...; 13 В-=11 Б, 14 В=:24 А... 

15 В=25 А, 16 В=26 А... ловити; 17 В=27.А, 18 В=28 А. 
(Новицкій). 

Г. 

1 Ишовъ милвй гіронькою, 3 Задвівъ мидий роженькою, 
2 Мила підъ горою; 4 Мила калиною. 

5 Г=1 А... на гіроньці, 

6 А л подъ горою; 

7 Г=3 А, 8 Г=4 А, 9 Г=5 А... волибъ..., 10 Г=6 А; 11 Г=5 В, 
12 Г=8 А, 13 Г=21 А, 14 Г=22 А Да..., 15 Г=11 Б, 16 Г—24 А. 

(Ию Рук. Сборе. Кукиша). * 

Да иибте, люде горілочку, 

А ви, гуси, воду. 
Тяжво, важно сиротині 
Да й безъ свого роду. 
Въ кого батько, въ кого мати — 
6 съ вімъ розновляти; 
Въ кого брати, въ кого сестри— 

6 съ кіиъ погуляти. 
„Брати жъ моі, брати моі, 
Брати-соловейки, 
Ой номъ же ви не ідете 
Да що неділеньки?" 
— Сестро наша, сестро наша, 

Сестро дорогая, 
Ой тимъ же ми не ідемо, 

523. 
Що ти убогая. 
„Ой хонъ же-жъ я убогая, 
Про те жъ не гордая: 

Хліба й солі й наготую 
Да й васъ нагодую, 
Горілочви я нрндбаю, 
Зъ вами погуляю. 
Де ти, мидий, де ти, милий, 

Де це ти подівся? 
Ой ни тебе звіри зъіли, 

Чи ти й утопився? 
Ой якъ би тебе звіри зъіли 
До бъ луги шуміли, 
Ой якъ би ти утопився, 

До бъ Дунай розлився. 

(Ведшіе Снитннви, Василькове*, у.). 
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Оі еівъ запівъ, об сівъ запівъ, 
01 сівъ, зажурився, 

Вороному кониченьку 
На гриву схилнвся. 

01 самъ козакъ молоденький 
Безъ долі вродився. 

Потопае возаченьво 
На синёму морю; 

Нотопае возаченьво, 
Хустиночва плавле, 

Ходить дівчина по бережву, 
Білв руки л аиле. 

Полапала біли руки 
До одного пальдя, 

Та вже нема, вже й не буде 
Милого воханця. 
Пішла дівка, пішла красна 
По-надъ берегами, 

Тягнуть рибу рибалочви 

524. 
Трёма неводами. 
— Ой нате жъ вамъ, рибалочкн, 
Хочъ солі на страву, 

Та витягніть миленького, 
Хоть людямъ на славу. 

Ой нате вамъ, рибалочви, 

Рубля золотого, 
Та витягніть миленького, 

А хоть не живого. 

Ой нате вамъ, рибалочви, 
Хоть вина напиться, 

Та витягніть миленького, 
А хоть подивиться. 

Тягнуть, тягнуть рибалочви, 
Зъ роту вода ллеться, 
Стоіть дівка на бережку, 
Якъ орлица, бъеться. 

Кругомъ люде, кругомъ челядь. 
Вся челядь сміеться. 

(Новицкій). 

525. 
Відъ моря до моря вбитая дорога, 
Еуди моя поіхала любая розмова? 

— Сивиб коню, завези жъ, де моя мила. 
„Буди жъ ти відъізжаешъ, ти мій сивиб орле, 

А хто жъ мене на чужині до себе пригорне?" 

— Пригортайся, моя мила, товарищу мому, 
Лишь не кажи тоі правда, що мені самому. 

(Ушидкій уѣадъ). 

526. 
Ой воби я знала, де мій милпй оре, 
Я бъ къ ёму погнала сіриі корови. 
Оре мій иилиб, оре підъ лісомъ зеленямъ 
Однимъ воломъ чорнимъ, а другимъ червонимъ. 
Оре милиб, оре, въ конецъ виганяе, 

Молода дівчина жито дожинав. 
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Ой вийду я за ворота, не береться робота, 

Бо вже ному миленькому нагайна робота. 
Ой нагайна, не нагайна, 
Бо вінъ въ корчмі не гуляе. 
На тпхімъ Дунаечку сиві коні напувае. 
Сивей коникъ води не пъе, бо дорогу чуе. 
Богъ знае, Богъ відае, де мій ыилий ночуе. 

(Новицкій). 

627. 
За горою, за крутою, 

Та живутъ люди слободою. 
То жъ не люди—супостати, 

Та берутъ парня у салдати, 

Та нікому парня оплакати: 
Ой то парень-сиротина, 

Та нема въ ёго ні роду-родини; 

Нема въ ёго ні роду-родини, 

Та нема въ ёго ні вірноі дружини. 

Десь узялась дівка Марья, 

Та й оплакала того парня. 
Оплакала, обтужила 
И кусточку подарила. 

(Новицкій*. 

528. 
А. 

1 Ой впйду на поле, гляну на норе, 

2 Сама я знаю, що мені горе; 
3 Сама я знаю, чего я плачу: 

4 Ой що милого нігде не бачу. 
5 Теперъ закажу світу цілому: 
6 Нехай не вірить ніхто нікому, 
7 Бо то я сама добре дознала, 
8 Що ідного вірне кохала. 

9 На що жъ намъ, Боже, давъ ся пізнати, 
10 Коли не судишъ намъ ся звінчати. 
11 Ой коли судишъ, чомъ же не злучишъ, 

12 На що жъ насъ, Боже, даремне мучнщп 
13 Буду стоятп на тинъ каміню, 

14 Ой чи не скаже: „дай ручку меш“, 
15 Прийди, прочитай надпись на гробі: 
16 Тамъ та лежитъ, що мпла тобі; 
17 Тамъ та лежитъ, що тобі мила, 
18 Розлучилп насъ, злучпть могила. 
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19 
20 

21 

22 

23 

24 
25 
26 
27 

— Ой хто хоче на світі жити, 
Най перестане дівчатъ любити; 
Бо то есть згуба цілого світа. 

Пропали літа и життя трачу, 

Якъ спогадаю гірво заплачу. 
Плакавъ я, плакавъ, плакати буду,, 
Поки тя, мила, въ вікъ не забуду. 

Плакавъ я літо, плакавъ я зіму, 
Черезъ дівчину такъ марне згину. 

(Ушидкій уѣздъ). 

Б. 

1 Б=-1 А, 2 Б=2 А... бачу...; 3 В=3 А... бачу...: 4 Б^=4 \ ІДп 
свого... не зобачу. 5 Б—13 А, 6 Б—14 А..., 

7 Ой чи не взгляне на мою муку, 
8 Б---14 А... дай, серце, руку, 9 Б=9 А, 10 Б—10 А. Чому недавесь...Ѵ 

11 Ой зачимъ не зволиШъ насъ звінчати, 

12 Б=12 А. 
(Ушицкій уѣздъ). 

в. 

1 В=1 А, 2 В=2 Б, 3 В=3 Б: 4 В=4 Б. 5 В=13 А, 6 В=-14 А: 

7 В=7 Б, 8 В-=8 Б? 9 В=9 А, 10 В^ 10 Б? 11 В=П Б, 12 В=12 А. 

13 Ой я въ річці купалася, а въ трохъ кохалася; 
14 Кохалася въ трлуъ. зъ четвертямъ звінчалася. 

(Новицкій). 

529. 

На горі сунеченьки, 
На долині полунеченьки. 
Шшонъ мвлий въ жовніри, 
А я піду въ чернечвньки. 
На полю шпениченьва 
Черезъ межу похиляеться; 
Чую черезъ люде, 

Що мій милий поклоняеться. 
Що мені по пшенвці, 
Въ ней зерінця нема; 

Що жъ мені по повлоні, 
Коли ёго самого нема. 

Видоптала черевички, 
По садочку прохо/каючд; 

Виплакала чорні очи, 
Миленького виглядаючи. 

Стану я по сімъ боці, 
Моі очи на толоці. 
— Прийди, прийди. мій миленький, 

Хоць о-півночи. 
Якъ прийдешъ изъ вечора, 

Вечера готовенька; 

Якъ прийдешъ о-півночи, 

Постілька біленька. 

Оідііігесі Ьу ѵ^.оооіе 



— 270 — 

„Товаришко, ти сестричко, 
Не була сь ти на улиці, 
Не видала сь милого мого?“ 
— Вула я на вулиці, 
Внділа колодца твого: 

Ой теина нічка, не видна, 
Осіння, холодна; 

Нека жъ кого иилого, 
Горе жъ нені безъ ёго. 

Шду съ горя у лісокъ, 

Пущу стиха голосовъ; 

Пущу стиха голосовъ, 

Чи вчуе кій дружокъ. 
Дружокъ тее услихавъ, 

Дрібни листи написавъ; 
Дрібни листи написавъ, 
До иилоі одіславъ. 

,Подай, кила, ручечку 

Та болятъ ручки, 
Та болятъ ніжки, 

Та пшениченъку жнучи. 
Та уже жъ кеві 
Надокучило, 
Та миленького ждучн. 

Та нека кого 
Та хиленького, 

Та нека кого пана; 

Та уже жъ коя 
Та постіль біла 
Та пилечвокъ припала. 

Та нека кого - 

Та хиленького, 
Та нека кого сонця; 

Тяжко туживъ, я ёго відиовила. 
„Ой дамъ тобі, товаришко, 

На рукава полотна, 
Та не суши, не въяли 
Мого серденьва". 

(Новицый). 

530. 
Черезъ бистру річечву“. 

— Ой рада бъ я дю подати, 

Стороною люде сплять; 
Стороною люде сплять, 

Вони за насъ говорятъ, 
Розлучити насъ хотятъ. 
Не розлучить насъ ніхто, 

Ні кісяць, ні зоря; 
А ні кісяць, ні эоря, 
Хиба сирая земля. 

Ой да сирая земля 
Ручки й ніжки прилягла, 

Дубова дошва розлуку дала. 

(Ушщьій уѣздъ). 

531. 
Та ні съ кімъ мені, 
Та говорити, 
Сидя край вівонця. 

Та нека кого 
Та хиленького, 
Та века чорнобривця, 
Та війъ приіде 
Изъ дороженьки, 
Та привезе гостиньця. 

Та то кій иилий, 
Та чорнобривнй, 

Та на вороникъ коні. 
Та кінь вороний, 
А санъ молодей — 

У сопілочку грае. 
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Шо сопілочка 
Изъ барвіночка, 

Оріхове денце; 

Якъ заграв, 

Якъ самъ знав, 

Тс* болитъ мое серде. 

Та болитъ мое серде 
У животочку, 

Усе тіло помліло. 

Та не бачила я 

Коло млина калина 
Білимъ двітомъ зацвіла — 

Згодовала вдовонъка 
Хорошаго сина. 

Такъ годовала, 

Якъ намалёвала, 

На мою головоньку, 

Щобъ я сподобала. 

Я сёгодня тута, 

А завтра поіду, 

Будетъ, мяла, припадати 

До моёго сліду. 

Будешь припадати, 

Мене споминатн: 

Та миленького — 

Не возьмуся за діло. 

Та не ідь, милнй, 

У дороженьку, 

Та пехай іде батько: 

Та батько старнй— 

Вінъ старесенький, 

Вінъ у світі нажився. 

А шо те, мое серденько, 
И досі не женив ся. 

(Новицкій). 
» 

532.| 

Гдесь мого миленького 
Весь день не видати. 

Чи вінъ конязгубивъ, 

Чи зъ дороги збився, 

Чи зъ иншою на розмові 

Гдесь забарився? 

Ой якъ коня згубивъ, 

Оудн же ёму, Боже! 

Якъ 'эъ иншою на розмові, 
Скарай ёго, Боже! 

Скарай ёго, Боже, 

На гладкій дорозі, 
Скоро вінъ подумав 
Объ инший небозі. 

(Ивъ Рукоп. Сборн. Кулиш). 

633. 

Коло млина, млина зацвіла калина. 

Ой то жъ не калина—молода дівчина. 

Молода дівчина козака любила, 

Любила, любила та й причарувала, 

И вивела коника, сама осідлала, 

Та винесла рибку шце й хліба скибку: 

„Оде тобі, серденько, вечера на-швидко. 

Вечеряй, вечеряй та й ідь у дорогу, 

Якъ не жонатий, ночуй во мною". 
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Ой радъ би я, серце, съ тобою ночувати, 

Ость у иене жінка и маленькі дітн, 
Ой радъ би я, серденько, на крилляхъ летітн. 

(Д. Калиона, Миргороде^, у.). 

534. , 

А. 

1 Налетіли сіри гуси въ поле ночувати, 
2 Наіхалп козаченыш въ село зімувати; 
3 Налетіли сіри гуси та й не ночували, 

• 4 Наіхали козачеиьки та й не зімували. 

5 „Чомъ тп мене, моя мати, тоді не збудила, 
6 А якъ тиі возаченьки зъ села виходили?“ 
7 Тпмъ я тебе, дочко моя, тоді не збудила, 
8 Що твій иилий попереду, щобъ ти не тужила. 
9 Ти думаетъ, моя мати, що я не журуся, 

10 А якъ войду за ворота, одъ вітру валюся; 
11 Та думаетъ, моя мати, що я й такъ не плачу, 

12 За дрібнйми елізоньками стежечки не бачу. 
13 Купи жъ мені, моя мати, за три копи голву, 
14 За чотири золотиі червоного шовву, 
15 За пятого золотого малёвапі пъяльця, — 
16 Буду шити, вишивати милому рувавця. 
17 Шоввомъ щита, шовкомъ шила, золотомъ рубила, 
18 Все для того козаченьва, що вірне любила. 

(Д. Комнина, Миргороде*, у.). 

Б. 

I Б=5 А... рано... 

2 Ой якъ тая компанія зъ села виходила? 
3 Б=7 А..., моя доню, рано..., 

4 Бо той возакъ впередъ шповъ, що сь ёго любила. 

5 Б-=13 А... таляра..., 6 Б—14 А... талярики... 7 Б=17 А... вишив&ла, 
8 Б^18 А... кохала, 

9 Подпвися, моя доню, въ домнину кватирку, 

10 Тамъ твій мплий, чорнобривий сходить на долинку. 

II Б—9 А. Ой важешъ ти..., 12 Б—10 А... на вулицю... 13 В=11 А. Ой 
кажетъ ти..., 

14 Ой якъ вийду на вулицю, то світа не бачу. • 
(Ушицкій уѣздъ). 

Оідііігесі Ьу ѵ^оодіе 



— 273 

В. 

1 Шдъ горою криниченька, тамъ джерело бъе, 

2 Тамъ молодив козаченько зъ неі воду пъе. 

3 В=1 Б, 4 В—2 Б? 5 В=3 Б, 6 В=8 А... впередъ ишовъ... 7 В= 
11 Б, 8 В=12 А. 9 В^ІЗ Б, 10 В=12 А... я світа... 11 В=11 Б... хо¬ 
роша, 

12 А я, кати, такъ хороша, якъ повпая рожа. 

13 В=13 Б... я не вродлива, 

14 А я, мати, такъ вродлива, якъ въ лузі калина. 
15 Купи, кати, купи, мати, за копійку голку, 

16 В=14 А. 

17 А вже тая въ світі слава давно въ Криму стала, 
18 Шо дівчина козакові вишила рукава. 

(Игъ Рус. Сбора. Куівша). 

Г. 

1 Г=1 А... стали жировати, 2 Г—2 А стали ночув&ти, 3, 4, 5, 6, 7 и 
8 Г=3, 4, 5, 6, 7 и 8 А, 

9 Поідь же ти, моя мати, до міста Колкувъ; 

10, 11, 12 и 13 Г=13, 14, 15 и 16 А. 14 Г=17 А... гаптувала, 15 Г 
—18 А...'кохала. 

(Игъ Рук. Сбора. П. И. Костомарова). 

Біда жъ мені надъ бідами, 

Що міб врубликъ за водами. 

Не журися, мій миленькій, 

Прилетитъ, якъ голубъ сивенькій. 

Вже жъ я всі води минаю, 

Врубляка не видаю. 

Коли жъ прийшовъ въ самий сокілъ, 

Сказали: дай ій покій. 

Вже жъ твій сокілъ нскучився, 

И въ купчики причепився. 

Ой пійду я, гукаючи, 

535. 

Горобчива шукаючи; 
Буду въ жалю погукати, 
Горобчика проклинати. 
Кричи, гучи, скілько знаешь, 

Бже жъ ти мене не видаешъ; 
Колись ставъ мене видати, 
Було добре поспішати. 
— Скарай, Боже, хто зъ насъ виненъ, 
Я поспішавъ, якъ повиненъ, 

Мене неба покарали— 
Великиі води дали. 

Ушѵцкіі уігдъ). 

18 
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53в. 

„Зеленая ліщинонька розвиваеться въ кущі. 
Об куди жъ ти, «ій милпй, виряжаешся въ ночі?“ 

— Виряжаюсь, моя мила, у велику дорогу. 
„Переночуй, мій миленький, хочъ цк> нічку зо мною". 
— Ой радъ би жъ я, моя мила, и чотири ночувати, 
Та боюся, мое серце, щобъ походу не втеряти. 

„Ой не бійся, мій миленький, бо я рано устаю, 
А ще раньше тебе, молодого, ище раньше избужу. 
— Уставай же, мій миленький, уже світъ біленьвяй, 

Уже жъ твоі ворониі коні посідлані, стоять, 
Уже жъ твоі вірні слуги поодівані сидятъ, 

Тільво сісти и поіхати товаришівъ доганять. 
А я піду, молодая, сірихъ гусей наповать. 
— Гиля, гиля, та сіриі гуси, та на биструю рікѵ — 

Завъязала світъ голововьці, не розвъяжу й до віку. 
Гиля, гиля, та сіриі гуси, та на жовтенький пісокъ: 
Завъязала світъ головоньці, я жъ думала на часовъ. 
Гиля, гиля, та сіриі гуси, та вже жъ ви наплавались, 
Та вже моі каренькиі очі та й наплавались. 

(Д. Колюша, Мяргородск. у.). 

537. 

Ой де жъ моя дружина? 
Въ темнимъ лузі заблудила; 
Тільви знати слідочокъ, 
Одъ білихъ ніжочокъ, 

Де дружина походила. 
Ой пойду я въ лісочокъ, 
Да вирву листочокъ, 
Прикрою слідочокъ, д 
ПГобъ не павъ пилочокъ, 
Де дружина походила. 

(Ивъ Рук. Сбор. Кулиша). 

Ой по лужвчку ходжу, 
Да калиновьку ламлю; 

Калину лакала, 
До серденька клала, 

Чи не перестану я тужити. 
Ой оріше, орішеньку, 

Ой ти, оріховий цвіте, 
Молода, якъ ялина, 

Червона, якъ калина, 

Завъязаний світе. 

538. 

Ой вийду я, молодая, за новиі ворота. 
Що я въ світі робить буду, що я бідна сирота. 

Топчи, килий, доріженьку, а я свою прополю, 
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Та на тий же доріженьці кленъ-дерево посажу. 

Роста, рости, кленъ-дерево, та все вгору високо; 
Ой поіхавъ кій миленький въ чужий край, далеко. 
Ой казавъ же кій миленький, що не буде барпться, 

А я ему одказала, що буду журиться. 
Ой вийду я на ту гору, де мій милий пооравъ, 

Тілько сіно потрушено, де волпки попасавъ. 
Я жъ до тебе не ходила, та до мене самъ ходивъ, 
По чотари бутилочки ,медъ-горілочку носивъ. 

(Д. Кодюпша, Миргороде а. у.). 

539. 

Тихо, тихо Дунай воду несе, 
Ще тихійше дівча косу чеше. 
Що начете, то на тихій Дунай несе. 
Пливи, косо, стиха за водою, 

А я, молоденька, собі за тобою. 
Пливи, косо, тими берегами, 

А я, молоденька, темними лугами. 
Въ темнимъ лузі явіръ зелененькій, 
Підъ явіромъ коникъ вороненькій, 

На конику козахъ молоденьки: 

Сидить собі на скрипочку гра< 
Струна зъ струною стиха розмонлле: 

Нема краю тихому Дунаю, 
Нема спинку вдовцному сине? 

Що звівъ зъ ума чужую дитаику, 

Якъ взвівпш та й на коня сівшп: 
— Будь здорова, любая розмооа, 
Ти не мій, я не твоя. 

(Дашковедкая в., Литннск. у.). 

540. 

А. 

1 Ой воли жъ моі половиі, чомъ же не орете? 
2 Ой літа жъ моі молодиі, чомъ такъ марно идете. 
3 Ой воли моі половенькиі, вже ви те наорали; 
4 Ой літа жъ моі молоденькіі, вже ви те нагуляли. 

5 Ой коні моі червониі, зелениі нута. 
6 Ой щобъ не ти, серце дівчино, то бъ я не бувъ тута. 
7 Дробна пташенька, невеличенька по лозонці скаче; 
8 Дурна дівчина безрозуиная по гультаеві плаче. 
9 Ой чи плаче, чи не плаче, то сами слези ллються, 

10 Що одъ милого послонька нема, одъ нелюба шлютьел 
11 Ой чи шлються, чи не шлються-«-о тое не дбаю — 
12 Ой роста, коса, до пояса, ще зъ рокъ погуляю. 
13 Ой гуляй, гуляй, серце дівчино, поки гуляеться, 

14 Ой якъ будешь за вражимъ саномъ, гуляннечко минаеться. 
(Полоски Бѣльск* у,). 

• ІЯ* 
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Б. 

1 Об погубила орлиця діти, да объ дороженьку бъеться; 

2 Лайте козака, сучого сина, що зъ дівчини скіеться. 
3 Ой заржи, заржи, сивий коню, на кругу гору идучи; 
4 Ой вгадай, згадай, серце дівчино, снідання готуючи. 
5 Що на волики все занозини, а на коники нута. 

6 Б=6 А... колибъ... 7 Б=1 А? 8 Б=2 А? 
9 Ой колибъ ни позапрягани, то коже бъ ки й орали; , 

10 Ой колибъ ни та засватани, то ни бъ роскішъ налн. 
(Изъ Руг. Сбора. Кулеш»), 

541. 
На... калинонька стояла, 
На тий калиноныц зозуленька ковала. 
Зозуленька куе, соловейко чуе. 
Ой Бігъ знае, Бігъ відае, де мій нилиб ночув. 

Ди у дорозі—поздоровъ ёго, Боже! 
А ци у дівчини, то скарай ёго, Боже! 
Не каръ ёго, Боже, не кіныга, не волани, 
Скарай ёго, Боже, ноіни слізонькани. 

(Полоске, БѢіьсе. у.). 

542. 
Відбила щука-риба відъ берега ряску; 
Потеряла дівчинонька відъ козака ласку. 

А я тую дробну ряску зберу у запаску, 
Таки тону козакові підийду підъ ласку. 
Підибшовъ я підъ віконце, наги горохъ варить, 
Горохъ варить, серце въянеть, на улицю баритъ. 
Якби тобі, иій миленькій, сестриця варила, 
Вона бъ тобі на улицю та й не забарила. 

(Ивъ Рукоп. Сборе. Кулеш»). 

543. 
Сивий голубочко сидитъ на дубочкуі 
Очи ёго ясни, брови чорви, лице ёго біле, 

Ой летіла пава, середъ двора впала; 
Она про то знае, она про то видитъ, 
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Що мШ миленькій робеть. 

Осідлавпга коня вороного, зъ двора вшзжае, 

Хусткою нахае, щоби пила вибшла. 
Миленъка внходеть, сіла въ окошку, 
Сііа, вишивала пилону сорочку; 

Шпла, вишивала—плавала, ридала; 

Плакала, ридала, слези проливала, 

Русою косою, біндою голубою 
Втирала правою рукою. 

(Новицкій, и Ушицкій уѣздъ). 

544. 
То то нет изнуда, 

Зоетала-нъ ся, нолода, 
А безъ ного сокола, 

Вне не буду весела. 
Повій, повій, вітроньку, 

Зъ побережа въ Летвоньку; 
Занеси віеть пилону, 

Що я тужу по нему. 
Коли би я крила нала, 

То бъ я за нилинъ літала; 

За тинъ же крплъ не наю, 
Щобимъ за никъ літала. 

Колись вінъ санъ прилетитъ, 
Туту-серию скоротать. 

(Новицкій). 

Ходжу, блужду по підъ гаёиъ, 
Якъ те сонде въ крузі; 
Чи що зроблю, куди піду — 
Завжди серце дь тузі. 
Я зъ вечора довго не сплю, 
Въ ночі пробуждуся; 

Якъ о тобі спогадаю, 
Той роавеселюся. 

Роавеселюсь на часочокъ, 
Та 1 зновъ зажуруся — 

545. 
Що я въ тебе та дарение, 
Серце, вохаюся. 
Лично твое рунъянее 
И ті варі очи— 
Мучать вони ною душу 
Охъ, и въ день, и въ ночи. 
Слези очи заливаютъ, 

Що й на світъ не гляну... 

Хиба тебе въ доиовині 
Любить перестану. 

(Новицкій). 

546. 

Мала пташечка, невеличечка 
По дороженьці скаче, 
Дурна дівчина, нерознная, 

Що 8а козаконъ плаче. 
(Новицкій). 
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Роменъ зілля, роменъ зілля 
По дорозі розстілаеться. 
Десь ній милий, чорнобривий 
Черезъ людей ііоклоняеться. 
А що жъ мені по ромену, 

Роменъ цвіте, ягодокъ нема. 
А шо жъ мені по поклону, 
Еолн ёго самого нема? 

547. 
Ой вишнино, червшнино, 

Чомъ ти листу не пускаешь? 
Молодая молодице, 

На що слези проливаешь? 
Тимъ я листу не пускаю, 
Що лютую зіму маю; 

Тимъ я слези розливаю — 
Невірного друга маю. 

(Изъ Рук. Сборн. Кулиша). 

548. 
Коло броду, броду, брала Галя воду, 
Забачила Галя возака на вроду. 
„Козаче, молодче, щось маю сказати: 

Сватай же ти мене, чи не оддасть мати. 

Якъ не оддасть мати, будемъ мандрувати, 
Помандруемъ прічки срідъ темноі нічки“. 

Мандрували поле, нандрували друге, 
На третёму полі сіли спочивати, 
Сіли спочивати, ставъ козакъ дрімати. 
„Не дрімай, козаче, не дрімай зо мною, 
Самъ же ти знаешь—погінь за тобою. 
Мене, милий, возьмутъ, а тебе покинуть, 
А тебе покинуть съ шгічъ головку знімуть. . 
Та понесутъ тебе трёма городами, 
Та положатъ тебе межъ трёма горами, 
Будешь тамъ ти лежать зъ чорними бровами“. 

Ой, милого коникъ, та не милий іде; 

Милого й сідельце, та не милий-серце; 
Милого й дудочка, та не мили® грае; 

Милого пісенька, не милий співае. 

(Изъ Рук. Сборн. Кулиша). 

548. 
Боже мій, Боже, коли той вечеръ буде, 
Коли за мене наговориться люди? 

Якъ я згадаю, де були вечерниці, 
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Не разъ заплачу, ходя по світлиці. 
Якъ я згадаю, де моя розмовонька, 
Заболитъ мені серденько й головонька. 
Ой дай, Боже, зъ вечора погоду, 

Візьму відерце та пойду по воду. 
Чи воду брати, чи калину ламатн, 
Чи замужъ пійти, чя дівкою гуляти? 
Замужъ пішовши, бідна головонька, 
Дівкою бувшп, людьська розмовонька. 
Надъ моею хатою чорна хмара встала; 
На мене молоду, безневпнную, песлава. 
А я тую хмару рукавомъ розмаю, 

А я тую неславу розумомъ занехаю. 
— Ой найму жъ бо я косарівъ чотири, 

Щобъ викоспли всі гори, долвни, 

Щобъ було близче ходить до дівчини. 

Косари косятъ, та вітредь повівае, 
Шовкова трава на косі полягае, 
Ой тамъ мій милий воронимъ конемъ грае. 
„Ой годі, годі воронимъ конемъ гратп, 
Ходи до дому, будемъ вечеряти11. 
— Якъ наварила, до вечеряй, здорова, 
Стелеться мені на Украіну дорога. 
А мені дорога, а тобі перехрестна,— 
Ой оставайся, дівчпнонько сердешна. 

(Изъ Русоп. Сборн; Кулиша) 

550. 
Ой тп, гаю, мій, гаю, 
Да носажений рідко. 
Кого не любила, 

Да судивъ мені дідько. 
Ой зійду я на могилу, 

Да гляну я у долину. 
А у той долині, 
Стоіть кущъ калини, 
Да до земли вітка гнеться. 

Подъ тоею калиною, 
Стоіть козакъ зъ дівчиною. 
Дівка сально плаче, 

Якъ береза ллеться, 
Що зъ козаконъ, розстаетьа, 
Козакъ іде у дорогу, 

Дівка за нимъ у погоню; 
Воли внпрягае, пугу одіймае 
Козаченькомъ називае. 
— Ой верпися, козаче, 

Отець, мати плаче; 
А я дівка плачу, 

Якъ береза ллюся, 

Що зъ козакомъ розстаюся. 
I 

(Новицкій). 
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551. 
Що жъ дівчина молоденька 

Проклинав долю? 
Якъ хмелині вгору виться, 

Тичинн не мае! 

Якъ дівчині не журиться, 

Козакъ покидав! 

(Изъ Рукоп. Сборе. Кукиша). 

552. 
Ой^повій, вітроньку, ио крутій горі, 
Та по шовковенькій трдві. 
Та избери, Боже, всі любощі моі, 
Та положи, Боже, ажъ до милого мого, 
Та понеси, Боже, въ головонці ёго. 
Вінъ раненько встане, 
На любощі гляне, 
Та мене згадае: 
бетъ въ мене мила, 
Та голубка сива, 
Зъ клиноваго'листу, 

Зъ дождевого двіту; 
А есть же насъ, братця, 
Та по всёму світу. 
Ой голубъ гуіе, голубка гуркоче, 
Либонь голубонько та покинути хоче. 
— Ой не кідай мене, сивий голубоньку, 
Буду доглядати, якъ малу дитиноньку. 
„Ой ти, стара йене, 

Чомъ не женишъ мене?“ 
— Ой якъ тебе синку, та маленькимъ жен іти, 
Хіба тобі синку, ні съ кимъ говорити?... 

(Новицкій). 

553. 
Банно, милий, мій миленький, банно, 

А вже жъ М)в б*е личко ціловане давно. 
Перше було нанитися та й поговорит, 

Въ огорода хмелинонька 
Грядки устилав, 

Промежъ людьми дівчпнонька 
Ой, горко ридае. 

Що жъ хмелина зеленая, 
Що не вьеться вгору? 

& 

/ 
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Теперь мені на нилого не можна подивнти. 
Об поіхавъ міб мвленькиі за Дунай; 

Об чую жъ я черезъ люде, жалуе за мною; 

Та й жалуе, жалуе та й переказув: 
Нехай мила личка твого ніхто не цілуе. 
Я казала, мій миленькій, що ти ся забавишь, 
— Ніхто личка не ціловавъ, тілько твій товарищъ. 
— А ти мене, пане брате, дівчиноньки збавшпъ. 

Тече вода берегами, тече Твода зъ луга; 
Мала жъ я бо миленького, відрадила друга. 
Бодай же ти такъ виділа світа біленького, 

Якъ я тобі подарую свого миленького. 
(Новицкій). 

Дівчинонька по садочку ходить, 
Молодого козаченька за рученьки во¬ 

дитъ; 
Всі ягодки изорвала, 

Козаченька годовала. 
Я жъ думала, що мій буде. 
„Козаченьку, ти отецькіб с ину, 
Що та казавъ по вікъ не покину, 
А тепсра покидаешь, 
Серцю жалю завдаваешъ, 
И своему и моему". 

— Ти дівчино, ти прекрасна панно, 
Ой я казавъ повінчайиось тайно; 

654. 

А тепера повидаю, 
Серцю жалю завдаваю 
И твоему, и моему. 
„Ой вернися, козаченьво, вернися, 
Сладкого медочку напийся". 
— Ой не буду вертатися, 
Меду-вина впиватися, 

Лучче було не знатися. 
Ой у полі криниченька одна, 
Холодная водиченька до дна: 

Я нагнуся та б напъюся, 

Да вже назадъ не вернуся. 

(Изъ Рукой. Сборы. Кулиша). 

556. 

Ой гувъ, да загувъ сизий голубочокъ, сидя на ліщині, 
Плаче-ридае молодий козаче по своій дівчині. 
„Ой чого жъ ти гудешь, сизий голубоньку, чого ти буркочешъ? 
Ой ти мене, серденятко мое, покинутп хочешь?" 
— Покидаю тебе, серденятко мое, единому Богу, 

Самъ пойду, самъ я пойду за бнструю воду, 

Дожидайся мене, серденятко мое, якѣ пороете трава, 
Ой трава шоввовая у світлиці на помості. 
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Росла трава шоввовая, да похплплася, 

Ждала, ждала козава дівчина, да з&журнлася. 

Об хвлітеся, да нашпі лози, відвіль вітеръ віе, 
Днвітеся, да варі очи, відвіль милиб іде. 
Хилилися наши лози, да вже б перестали; 

Дивилися карі очи, да б плавати стали 
(Изъ Русоп. Сбора. Еулша). 

Полю я вонопельки 
Дрібни зелененьЕІ. 

Чи тавъ всімъ людямъ, 
Явъ мені, молоденьвій? 

Явь всімъ людямъ тава біда, 
То не буду журитисл, 
Явъ ио мені, нолоденьвіб, 
Піду въ Дунаб топитися. 
„Ти, дівчино, не тоиися, 
Душі своіб не губи си, 
Сважи, серце, правду: 
Кого ти вірно любишь?" 

Об у полі на раздоллі, 
Тамъ возавъ недужъ лежитъ. 

Що матуся не знала. 

ббв. 

— Об вого я вірне люблю, 
То й не буду казати... 
Колибъ я садила вогурочкр надъ 

водою... 

Ростіть, ростіть, вогурочви, 
Въ широві листочви; 
А я піду, та й наврию 
Свого милого слідочви, 
Щоби роса не припала, 
Щобъ горобці не бродили, 

Щоби мого миленьвого 
Жінви не любили. 

(Новаций). 

657. 
Везутъ возава, везутъ молодого 
Та сивими волами, 

Плаче дівчина, плаче молода 
Та дрібними слезами. 

(Изъ Рукоп. Сборн. Еулша). 

568. 
А. 

1 Ой ти, сухий дубе, сухий та зеленпй! 

2 Ой ти, козаче, смутний, иевеселий? 
3 „Якъ мепі, братця, веселому бути, 
4 Любивъ я дівчину, не мусю забути. 
5 Любивъ я дівчину, взяли іі люде, 

6 Мені, молодому, пароньки не буде. 

7 Тільво мені парі, що оченьви варі, 

Оідііігесі Ьу ѵ^оодіе 



— 288 — 

8 ТІЛЬЕО до любові, що чорнпі брови. 
9 Чорни брови маю, та й не оженюся, 

10 Хіба піду до річеньки зъ жалю утоплюсяв 
11 — Не топись козаче, бо душу загубитъ, 
12 Ходінъ повінчаймось, коли вірно любитъ. 
13 „Якъ я тебе люблю, карай мене, Боже! 
14 Буду тебе ціловати, пока сонъ изможе“. 
15 Вже й надиврався, вже й намилувався, 
16 Якъ у саду соловейко, вже й нащебетався, 
17 Якъ у саду соловейко щебече раненько. 
18 Кому тяжко, кому важно, мені веселенько. 
19 ІІоіхали вінчатися,—нема попа дома; 

20 Або твоя, або моя така, серце, доля. 

(Новицкій). 

Б. 

1 Не ходи, козаче, по-надъ берегами, 
2 Та не суши серденька черннми бровами. 

3 Б=9 А, 4 Б=10 А... та й... 5 Б- -11 А, 6 Б=12 А. 7 Б 19 А. Ой 
копив... 

8 Чи мое несчастя, чи твоя недоля. 

9 За твоі росиночки, а за моі гроши, 

10 Б=12 А... обое хорошъ . 
11 Ой запрягай, хлопку, коня вороного, 
12 Да поідемъ вінчаться до попа чужого. 

13 Об іхали поле, іхали дрре, 
14 На трете заіхали — 'ставъ кінь спотикаться. 
15 — Вернись, мое серденько, не будемъ вінчаться. 
16 Зацвівъ козакъ р >жиною, дівка калиною... 
17 Розійшлися вони чорною хмарпною. 

(Изъ Рук. Сборн. Кулиша). 

В. 

1 В=1 А, 2 В—2 Б... дівчини... 3 В -9 А, 4 В—10 А, Дівчата не 
люблять, піду... 5 В=11 А, 6 В—12 А, 7 В=7 Б, 8 В—11 Б... козаче..., 

9 В=12 Б. 10 В=13 Б, Проіхали... проіхали..., 11 В=14 Б. 

12 Вернімось, козаче, не буде намъ счастя. 

12 Пошовъ козакъ яромъ, дівка долиною, 
14 В=16 Б. 

(Изъ Рукой. Сборн. Кулиша). 
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Счастливая милому дорожка, 
Еуда вінъ задумавъ, 
А я, молодая, дома зостаюся, 

А я пойду зъ горя прохожуся. 
Въ чистимъ полі, пшрокімъ раздоллі 
Стоявъ кущъ калини. 
Ой я тую червону калину 
Строщу и зламаю, 
Да посажу червону калину 
У себе край оконця. 

559. 

— Рости, рости, червона калино, 
Рости, розвивайся. 
Живи, живи, дівко, зъ парубкомъ, 

Живи, розживайся. 
Прийде празиикъ, Святая Нёділя, 
Въ гості дожидайся. 

Якъ не буде къ Святий Неділі, 
То буде къ Миколі; 
Якъ не буде и къ Миколі, 
Да й не буде ніколи. 

Иваньковъ, Иереясі&вск. у.). 

560. 

Шли корови изъ дуброви, а овечки зъ поля. 

Ой плавала дівчиноньва, край козака стоя: 

„Ой вуди ти, козаченько, одъізжаешъ, 
Ой кому ти мене, молодую, вручаешь?" 

— Вручаю, дівчиноиько, единому Богу, 
А самъ іду, а самъ же поіду Дніпромъ за водою. 

„Ой коли жъ тебе, козаченько, въ гості ожидати?" 
— Ожидай, дівчинонько, тогді у гості, 
Якъ пороете зелена травиця у тебе на помості. 
Росла, росла зелена травиця, та вже похилилась; 

Ждала, ждала дівчина козака, та вже зажурилась. 
Ой вишеиьва та черешенька изъ корнемъ... 

Кажутъ люде, що козаченьку буде дівчина рада. 
Хоть радій, не радій, то не буду брати, 

Було бъ тобі зъ другими не жартоватй. 
(Изъ Рук. Сборн. Купон). 

561. 
Ой приіхавъ милий изъ вечора позно, 
Та поставивъ коннченьки всі три пари розно. 
А самъ лотовъ милий стиха, помаленьку, 
Шдпйшовшп жъ підъ оконце милоі, пнтаеться: 
„Чи ти, мила, лаешъ, а чи проклинаешь, 
Чи мене, молодого, хороше згадаенгь?" 

— Я, милий, не лаю, я не проклинаю, 

I Оідііігесі Ьу ѵ^оооіе 



— 285 

А я жъ тебе, иіб миленький, хороше згадаю. 
Нехай тобі, милпй, легко згадаеться, 

А якъ ыені зъ своімъ родомъ добре гуляеться. 
Ой нехай тобі зозуленька, а мені соловейко, 

Нехай тобі тамъ легенько, ыені веселенько. 
Тобі буде зозуленька раненько кувати, 
Мені буде соловейко рано щебетати. 

(Ивъ Рук. Сборе. Кулпа»! 

562. 
Не такъ у ваоъ, якъ у насъ, якъ у нашій стороні, 
Ой якъ у нашій стороні, ночувати нічку самій. 

Ночувала нітеньку та вже й боюся, 
Ой хиба піду до річеньки, хочъ утоплюся; 
А за мною паренёкъ, а за мною молодий. 

„Не топись, дівчино, не топись, рибчино, 
Не топися, серденя, утіхо моя. 
Та подай рученьку черезъ річеньку, 
Та подай другую, черезъ биструю“. 
— Що річенька широка, а рученька коротка, 
А лісокъ не високъ, не заходить голосокъ. 

(НовндкіА). 

563. 
Ой, мати, черноморецъ іде, 
По семеро коней веде; 
На восьмому вороному, 
На сіделку новому. 

Пршнвъ коні та й до гаю, 

До широкого Дунаю; 
Й а ставъ коня напуваги, 

Стала вода прибуватв- 
Черноморецъ потопае, 

Та й до милой гукав.. 
(Тальянка, У маис у.). 

564. 
А. 

1 Ой ти, дубе кучерявий, широкий листъ на тобі; 
2 Ой тн парень молоденький, дурний разумъ въ голов і 
3 Ти клявся, ти божився: кого люблю, того возьму, 
4 А тепера покидаешь дівчиноньку молоду. 
5 Об ти живешь у натері, а я живу у отця: 

в Шукай собі, парень, дівки, а я собі молодця. 
7 Ой у полі криниченька и холодная вода — 
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8 Кажутъ люди, я й сакъ бачу, що дівчина не ноя. 
9 Ой у полі криниченька и холодная вода — 

10 Ой тамъ козакъ молоденький сірі вола напува. 

11 Воли ревутъ, води не пьютъ, въ Кронъ доріженьку чуютъ; 

12 Въ Кримъ доріжонька далека, на серденьку тяжела. 
(Новшцаб). 

Б. 

1 Б=1 А... високнй, листъ на тобі широкий. 
2 Хотъ широкий, хоть не широкий, 
3 Прийде время, опаде 

4 Б=2 А Козаченьку... у тебе. 5 Б- 3 А...: не покину я тебе, 6 Б= 
4 А... собі иншоі шукаешъ. 7 Б=6 А... дівчиноньки..., 

8 Що ти підешъ да вінчаться, а я йтпму одъ вінця. 
9 Що ти пійдешъ да доріжкою, а я шду нанівценъ. 

10 Махнувъ козакъ правою рукою, а дівчина рукавцеиъ. 

11 А вже жъ мені не стояти изъ тобою, нолодценъ. 
(Изъ Рук. Сборв. Кухнша). 

Ой заржи, заржи, коню вороний, 
Підъ круту гору идучи; 

Чи не зачуе молода дівчина, 
РутвъяниЁ вінокъ въючи. 

А якъ зачула, тяжко здихнула, 
Тяжко здихнула, гірко заплакала: 
„Чи коня не навъ, чи доріжки не гнавъ, 

565. 
Чи ненъка не пускала?" 

— Я коника навъ и доріжку гнавъ, 
И ненъка не спинала; 
Найменъша сестра, 

Бодай не зросла, 
Сіделечко сховала. 

(II ерей на, Баттс*, у.). 

566. 

Курилася доріженъка, курилася дуже — 
Любилися сиві очи изъ чорнини дуже. 
Любилися, кохалися, що нати не знала, 
Теперъ розійшлися, якъ та чорна хнара. 
Подлетіли біли гуси въ зеленого гаю, 
Збили, збнли, сколотили воду на Дунаю. 
Бодай тиі гуси съ ніръямъ пропали, 
Що вони насъ розл учили съ коханоі пари. 

Ми ся любили, якъ ти нали діти, 
Теперъ розл учились съ коханоі пари. 

(УшндеіВ уѣвдъ). 

А 
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Ой хвортуна, хвортунонька, 
Що ти намъ зробила, 
Дала ти вамъ спізнатися, 

Теперъ розлучила. 

Лучче було не знатися, 
Ніжъ теперъ розстатися; 

Лучче було не бачиться, 
Шжъ тепера розставаться. 

Легівъ орелъ черезъ море, 

Почавъ воду нити; 

Не впадае намъ убогимъ 
Багатпхъ любитн. 

Не то щастя, не то доля, 

Де багаті люди, 

чн 
567. 
Де беруться до любови, 

Тамъ счастя прибуде. 
Летівъ орелъ черезъ море 
Та й ставъ воду нити, 
„Ой дай мені того зілля, 
Щобъ тебе забути." 

— в въ мене таке зілля 
Близько перелазу, 

Якъ дамъ тобі напитися, 

До забудешь відъ разу. 
„Буду нити, буду нити 
И каплі не впущу; 

Тоді тебе я забуду, 
Якъ очи заплющу". 

(Новицкій). 

568. 
Зрада, зрада, чорни очи, зрада, 
Въ мото миленького нещирая правда. 
Ой ти сядетъ та й поідешъ сив ими орлими, 
Мене покидаешь зъ мислями-слёзами. 
Купи, милий, коня вороного, 

Щобъ я шянавала тебе, молодого; 
Купи, милий, черкаске сідельце, 
Щобъ я тебе пізнала, мое любе серце; 
Купи, милий, золота вудила, 

Щобъ я твого коня до води водила". 
— На що, мила, золото збавляти, 

Кого жъ ти любишь, то й такъ не забудешь. 

(Ушицкій уѣздъ). 

568. 
Та вже не ходити яромъ за товаромъ, 
Та вже не сто яти зъ козакомъ Иваномъ; 
Та вже жъ не ходити, куди я ходила, 
Та вже не любитн, кого я любила. 
Та не ходити пішки по орішки. 
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Уже минаютьця дівоцькі насыішки. 
— Купи нені, Ваня, зелену запаску, 

Шобъ я не забула якій ти на ласку; 
Купи нені, Ваня, червопе нанисто, 
Шобъ я не забула, якій ти.; 

Купи нені, Ваня, шовковий .платочокъ, 
Шобъ я не забула, якій твій голосочокъ. 
Купи нені, Ваня, баевую юбку, 
Шобъ я не забула, якій ти на дунку. 
Якъ поіхавъ Ваня у велику дорогу, 
Та покинувъ милу чорноброву. 

(Ивъ Рук. Сборн. Кулиша.) 

570. 
Зелений луже, не шужи дуже. 

Я по тобі, луже, не нахожуся, 
Кого вірне люблю, не надивлюся. 
Ой люблю я, люблю дівчину ною, 

Шо ходить, гуляв въ вишневімъ саду, 
Щипав, зрпвав зеленъ виноградъ, 
Кидав, бросав милону въ кровать. 
„Чи ти, ниліій, спишь, чи ти лежишь, 
Чокъ ти кого серця не розвеселишъ?" 
— Я нила не сплю, ой я такъ лежу, 

Таки жъ твого серця не розвеселю. 
Часъ намъ, братця, встать, коники сідлать, 

Поідемъ у Польщу дівчнни шукать. 
Виіздили Польщу и Россію всю, 
Не иайшли дівчнни кращоі 8а цю. 

(Дудари, Каневск. у.). 

671. 
Ой якъ тая нетелиця до дерева липне — 
Иванъ коня наповае, а Палажка хлипне. 
Иванъ коня напова, а Палажка плаче: 
„Ой куди жъ ти одъізжавшъ, серце козаче? 

Ой ти селезень, а я утінка. 
Ой ти полинешъ, а я тутенька; 
Ой ти полинешъ—закохавшся, 

Изъ инпшни женихается". 
(Дудари, Каневск. у.). 
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Зъ підъ чорноі хмарі 
Вітеръ повівае — 

Люба, мила розмовонька 
Хто любиться въ парі. 
— Ой вийди, дівчино, 
Вийди, мое серце! 
И внведи коня зъ стабні, 
Вянеси сідельце. 
Ой вивела коня, 

Взяла привъязала; 
И винесла сіделечко, 

Взяла осідлала; 
Вянесла лучокъ 
И стрілочокъ пучокъ: 
,0це жъ тобі, мій миленький, 
За для білихъ ручокъ". 

Вянесла хустннку, 

А якъ біль билинку: 

572. 
„Оце хъ тобі, мій миленький, 
А про неділеньку." 
— Мені хустоньку 
Въ рукахъ не нос іти; 

За для сдави козацькоі 
Сідельце и врити. 
А вхе хустинонька 
Та й запилнлась— 
Либонъ моя чорнявая 
Та й зажурилась. 
Та вже хусгиионька 
Та й пиломъ припала 
Либонь моя чорнявая 
Та зъ личеньва спала. 
Гляну на сідельце — 

Тішу свое серце; 
Гляну на хустину— 

Згадаю дівчину. 
(Новицкій). 

673. 
Будь здорова и счастлива, 
Що мені памъятлива; 
Будь здорова, не жартую, 

Дай рученьку, поцілую. 
За нуміла ліщиноньва, 
Заплакала дівчинонька; 
Заплакала, затужила: 
— Нема того що мъ любила. 

„Ой не шуми, ліщинонько, 

Не плачъ, не плачъ, дівчинонько, 
За рікъ, за два позернуся, 
Та й съ тобою оженюся". 
— Не женися ти зо мною, 
Не поправши долю свою; 

Хочешь мене теперь взяти, 
А потому нроклинати. 

„Нехай камень роспувае, 
Сине море висихае, 
Нехай вимруть злиі люде, — 

Вона хъ таки моя буде“. 

— Відчипися, баламуте, 

Баламутишь моі літа: 
Хочешь мене роскохати, 
А потому осміяти. 

Чорна хмара наступила, 
Чогось не спить моя мила; 

Вона не спить, вона плаче, 
Бо вже мене не зобачить. 
Чорна хмара наступала, 
Мене мила виглядала; 
Виглядала, виглядала, 

Та й рученьки ухе склада. 
(Ушицый уѣздъ). 

19 
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Ой въ неділю рано-пораненьку 
Брала дівчина лёнъ; 

Ой брала, брала, брала-прибірала, 
Не нала чинъ завъязати. 

Повъяжу я свій лёнъ дрібпенькій 
Зеленою бучнною — 

Ой накажу я до свого нилого 
Чужою чужиною. 

„Ой приідь, приідь, ыій нилесенькій, 

Приідь же ти до нсне, 
Розжалилося серденько мое, 

Розжалилося на тебе". 
— Якъ же я маю, ноя миленькая, 

До тебе приізжатп,— 
Стоіть сторожа, острая вартонька 

Коло твоеі хати. 
„Ой по-за садомъ, мій миленькій, 

674. 

За садомъ зелененькімъ, 
Ой то обминешъ острую сторожу 

Своімъ конемъ вороненькімъ". 
— Ой стоіть човепъ водн повенъ, 

Не сюди, не туди повернеться. 
Ой скажи, скажи, серце дівчино, 

Съ кімъ ти вірно кохаешея? 
— Дурна бъ була и нерозумна, 
. Щобъ я правду казала. 

Не сію я рутки и не поливаю, 
Сама ся рутка родить; 

И не чарувала вдовиного евна, 
Вінъ самъ до мене ходить.. 

Не чарувала я вдовиного сина, 
Не я и не мати. 

Маешъ у себе хорошую дочку, 
Хочу Я ІІ В8ЯТИ. 

(Полоски, Бѣльск. у.). 

676. 
I 

Чорни очи маю та й не оженюся, 

Не хтять мене дівки любить, ніду утоплюся. 
Я любивъ дівчину, мислпвъ іі взяти, 

Та не позволяютъ чужі люди, ще й рідная мати. 

— Ой нрийди, козаче, та зъ-вечора до мене, 
Зготувала стара ненька вечеру для мене. 

Якъ нрийдешъ, козаче, то не йди до хати, 

Якъ вийде мати съ хати, то будемъ розховляти, 
Будемъ жебоніти, якъ малиі діти. 
Ти сядешь на лаві, а я на ослоні, — 
Будемъ приглядаться въ кого чорни брови. 

Въ тебе чорни брови, а въ мене, якъ галка; 

Повиходпмъ на улицю, якъ голубівъ парка. 
Ти підешъ горою, а я долиною; 
Ти зацвітешъ білимъ цьітомъ, а я калиною. 

Сухий дубъ розвився, козахъ оженився; 
Калина розвилася, а дівча лішилася. 

(Ия» Рукой. Сборе. Рудансмго). 
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Іхавъ козакъ за Дунай, 

Сказавъ: „дівчино, прощай! 

Ти, конику вороненькій, 
Скачи та гуляй 
— Де ти ідешъ, козаче? 
Твоя дівчина плаче; 
Съ кімъ ти мене нокідаешъ, 

Схілько бавитися маешь? 

676. 

„Білихъ ручокѣ не ломи, 

Чорни очи не стирай, 

Тілько мене со славою чекай' 
Бскочивъ козакъ на коня: 
„Ще, дівчина молода... 

Я приіду, якъ не згину, 
А жъ за три года“. 

(УшицкіВ уѣздъ). 

677. 

А. 

1 Ой тамъ за яромъ брала дівка лёнъ, 

2 Да забула повъязати. 
3 Недалеко мій милпй одъ мене, 

4 Да нікону наказати. 
5 Повъяжу я ленъ, дочъ трохи зеленъ, 

6 Сирою дубиною. 
7 Накажу я своему милому 

8 Чужою чужиною: 
9 „Хочъ же нрийди, або прилени, 

10 Мое серденько до мене“. 
11 — Ой радъ бн я прийти, радъ би я приіхать, 

12 Кругомъ тебе стоять вороженьки; 

13 Кругомъ тебе стоять вороженьки, 

14 Да нікудп обминати. 
15 „Я тобі скажу, я прикажу, 

16 Куди тобі обминати: 
17 По-за садомъ, садомъ зелененькимъ, 

18 Хочъ коникомъ вороненысимъ*. 

(Изъ Рукоп. Сборн. Кулиша). 

Б. 

1 Б-^1 А... валомъ..., 2 Б—2 А. 3 Б=3 А. 4 Б=4 А. 5 Б=5 А... 

повъяжу велений, 

6 Хочъ синёю ожиною; 
19* 
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7 Б—7 А, 8 Б—8 А Хоть... 9 Б—9 А, Або самъ..., 10 Б=18 А; 

11 Бъетъся, бъеться, ще й розбиваеться 

12 Б=10 А... безъ тебе.— 
(С. Ветхіе Снитинки, В&свльковск. у.). 

578. 

Реве вода зъ підъ города, 

Кінь не хоче нити; 

Ходивъ би я до дівчини,— 
Не хоче любити. 

Червоная калинонька, 

А біле деревце — 
„Чокъ не сядешъ, не говоришь, 

Козаченьку-серце?“ , 

— Ой такую жъ, моя мила, 
Натур ньку маю, 

Що якъ сяду біля тебе, 
То все забуваю. 

Степъ широкий—всюди видно, 

Милого не бачу, 

Якъ згадаю я про его 
То заразъ заплачу. 

ІІлачуть очи, серце тужить, 
Сама я не знаю, 

Що такого хорошего 
Люблю, та не маю. 

Не'тамъ счастя, не тамъ доля 
Де багаті люде: 

Де бер\ться не зъ любові, 
Тамъ счастя не буде. 

Зъ багатою, зъ поганою 
Гірко тобі*буде, 

А зъ бідною, хорошею 
Не стидно межъ люде. 

Степъ широкий—всюди видно, 
Милого не бачу, 

Якъ згадаю я за его, 
То заразъ заплачу. 

Въ багатоі ноганоі 
Воли та корови, 

А въ бідноі хорошоі 
Та чорниі брови. 

(Новицкій). 

679. 

А. 

1 Ой часъ-пора до куріня, бо вже хмара нависла. 
2 Не добере козакъ дівки та до своій мислі. 
3 Ой тамъ дівка воду брала, руту поливав, 
4 Козакъ коня наповавъ, тяженько здихае. 
5 „Перестань, дівко, воду брати, руту поливати, 
6 Ой я жъ перестану тяженько здихати“. 

7 Ой любивъ, любивъ козакъ дівку, поіхавъ на Десну: 

8 „Роста, рости, дівчинопько, на другую весну". 
9 Ой росла, росла дівчиночка, на станочку спала, 

10 Ждала, ждала козаченька, та й плаката стала. 
11 Ой хиліться, густи лозн, звідкіль вітеръ вір. 
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12 Дивітеся, чорни очи, звідки милий іде. 
13 Ой хплилися густи лози, та й вже перестали, 
14 Дивилися чорни очи, та й плакати стали. 
15 Ой пливе човенъ води ловенъ, колибъ не пролився; 
16 Ой ноіхапъ иій миленькій, та колибъ не барився. 
17 Ой пливе щука зъ Кременчука та подстрелена зъ лука — 

Д8 А вже жъ мені, мій миленькій, та съ тобою розлука. 
19 Ой пливе щука зъ Кременчука та подстрелена въ крильця — 
20 А вже нема та й не буде мого чорнобривця. 

(Ушицкій уѣздъ). 

Б. 

1 Б=1 А, 2 Б=2 А... вибере... 3 Б—-7 А. Бйбравъ же вінъ дівчинонь- 

ку самъ... ръ...: 4 Б=8 А. 5 Б=9 А, 6 Б—10 А. 7 Б=11 А, 8 Б 12 А. 
9 Б—-13 А, 10 Б=І4 А. 11 Б=15 А... не схибнувся; 12 Б=16 А. Десь... 

повернувся. 13 Б=15 А... за нимъ и весельце, 

14 Десь мій милый, чорнобривий, та десь мое серце. 

15 Б—19 А, 16 Б=20 А. Нема мого миленького, нема...; 17 Б—17 А, 
18 Б-- 18 А. Либонь... на віки... 

(Изъ Рук. Сбора. Рудааскаго). 

В. 

1 В=1 А, 2 В—2 А. 

3 Ой добравъ козакъ дівчину, самъ шшовъ въ Одессу: 

4 В=8 А. 5 В=9 А, 6 В--10 А. 7 В=11 А, 8В=12 А. 9 В=13 А, 

Ю Б==14 А. 11 В=11 Б, 12 В=12 Б. Ой... 13 В=17 А, 14 В=18. А. 
Теперь... 

(Ушицкій уѣздъ). 

Г. 

1 Г——11 А, 2 Гч=12 А. 3 Г—13 А, 4 Г--=14 А... карі... 

5 Въ кінці греблі стоять верби, що я насадила; 
6 Нема жъ того козаченька, що я полюбила. 

7 Г=7 А. Ой немае козаченька...; 8 Г—8 А. 9 Г -=9 А, 10 Г— 10 А. 

11 Ой не плачте, карі очи, така ваша доля. 
12 Полюбила козаченька, п » місяцю стоя. 
13 Зелененькі огірочки, жовтенькі цвіточки. 

14 Нема, нема ко іаченька—плачутъ карі очи. 
15 Болять карі очи, серденько понило. 

16 Якъ не бачу миленького, и діло не мило! 
* (Новицкій). 
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680. 

Шли корови изъ дуброви, а овечки зъ поля, 
Виплакала карі очи, краб козака стоя. 

„Куди ідешъ, одъізжаешъ, сизокрилиб орле? 
А хто же мене, молодую, безъ тебе пригорне?* 

— Пригортабся, дівчинонько, къ зеленому дубу,— 
Я до тебе, мое серце, у вечері буду. 
„Вечіръ стою, світомъ нужу, тебе не видати. 

Доведеться ледачому всю правду скавати. 

Нема въ саду соловебка,—нема щебетания; 

Нема мого миленького—не бере гуляния. 
А якъ въ саду соловебко щебече раненько, 
Об якъ же, мій миленький, гулять веселенько. 

(Ивъ Руюн. Сборн. Кулша). 

581. 

— Розвивабся, сухий дубе: завтра морозъ буде! 

Убірайся, вдовинъ сину, завтра походъ буде. 
„Я морозу не бою^я — листомъ устелюся; 

Я походу не боюся — заразъ уберуся! 
Об якъ вибду я на битий шляхъ — слізоньками уииюся. 

Ой простіте, добрі люде, що я зъ вами та полаявся. 
Та приливайте дороженьку, та щобъ не курилася, 

Та розважайте дівчиноньку, та щобъ не журилася. 
Та проливайте дороженьку, щобъ пяломъ не припала, 

Та розважайте дівчиноньку, щобъ эъ личка не спала; 
Дала міні хустиночку — сідельце вкривати,... . 
Ой якъ гляну на сідельце — 

Втішу свое серце; 
Ой якъ гляну на хустину — 

Згадаю дівчину*. 
(Рук. Сборн. Н. И. Костомарова). 

682. 

„Ой якъ тужить серце мое за тобою, мила, 
Якъ згадаю що мъ тя любивъ, а тн сь мя не любила. 
Въ ночі не сплю, въ день ми сумно, вся думка о тобі. 
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Жити не можу я безъ-тебе, милость окончу въ гробі. 
Скоро въ твоі чорни очи загляну, 
То скажу и присягну, що серденько мліе. 
Ти не Бміешъ пізнавати, щ> я тя кохаю, 
Но все думку маешь, що я инчу маю. 
Я въ дорогу виізжаю, тебе оставляю, 
Я иншу не люблю, Богомъ присягаю. 

Якъ ся тобі инший трафить, то дай мені знати, 
Щобъ зъ дороги не вертати, въ дорозі вмірати". 

— Сидить голубь на дубочку, голубка на лисп — 
Скажи мені, серце, правду, що маешъ на нислі? 

Сидить голубъ на яворі, голубка на кладці — 
Скажи правду, милий, що маешъ на гадці? 

„Ой не скажу, моя мила, нікому, 
Бо рознесуть вороженьки, якъ вітеръ солому11. 

(Ушищій уѣздъ). 

583. 

Чомъ соловей не щебече? 
Голосу не мае. 

Чомъ бурлака не женився? 
Счастя й долі не мае. 
Потерявъ я счастя й долю 
Черезъ свою дурну волю; 
Занапастивъ худібчину 
Черезъ свою дівчину. 

У городі въ Конотопі 
Да орелъ воду носить. 
Молоденький козаченъко 
Да отамана просить: 

„Пусти мене, отамане; 
Да изъ Дону до дому, 

(Изъ Рук. Сборн. Куіиша). 

Не вручивъ я худібоньки 
Да своеі нікому; 
Тілько вручивъ дівчиноньці 
Да коника вороного, 
Вона мені шитую хустину 
Изъ-подъ золота самого. 
Що сіею хустиною 
Да личенька не втирати; 
За для слави козацькоі 
Да сідельце встилати. 
Якъ устелю я сііельце, 
До болить мое серце; 

Ой якъ гляну на хустину 
Да й згадаю молоду дівчину. 

Да дума жъ мені, дума 
Да темненькоі иочі; 
Не сплять моі очі 
Аш въ день, ні въ ночі. 

584. 

Не сплять карі очі 
И въ день и въ ночі, 
За тобою, серце мое, тужачи. 
Ой колиіъ же я мавъ орловиі крила. 
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То бъ я полинувъ би, 

Да б мила де жъ моя. 

То бъ я полинувъ би, 

Сівъ би у дворі, 
Чи не вибде моя мила, 

Моя мила и къ мені. 

А жъ мила ввходнть 
Изъ чорними бровами, 

Промовляе до мепе 
Изъ дрібними слезами: 

„Об ти, соколоньку прекрасниб, 

Я кий же ти у світі несчастниб. 

Ой внйду я за ворота 
И стану, якъ сирота. 

Ледащнця зъ мене кпвться, — 

Мені соромота. 

И війду я до хати—- 

Ні съ кімъ розмовлятп; 

Осідлаю воронъ гоня, 

Пібду въ степъ гуляти 
И вітеръ не віе, 

И сонце не гріе, 

Тілько въ стену краб дороги 

Трава зеленіе. 

Летівъ воронъ 
Зъ чужихъ сторонъ, 

Жалібненько кряче — 

Що важне древо 
На весиі процвітае, 
Що важная пташка 
Собі пару мае; 

А ти, нилиб, въ світі літаепгь, 

Да б парояви собі не маетъ*. 

— Тілько въ мене пари, 

Що оченьки карі; 
Тілько росвішовьки, 

Що дрібыи слёзоньвв. 

Ой такъ я, мила, въ світі літаю, 

И пароньки собі не маю. 

(Изъ Ру а. Сборе. Кулиша і. 

585. 

Гдесь тамъ моя-миленькая 

Та б за мною плаче. 

Заплачъ, миленькая, 

Гіркою слезою; 

Охъ якъ жить трудно, 

Коли не съ тобою. 

Бодай тая весна, 

Травою не росла, 

Та що мене, молодого, 

Въ чужиб край занесла. 

Забшло сонце въ хмару, 

Слідъ остался синій. 
Ой якъ мені проминули 
Лита молодиі. 

(Изъ Рук. Сборе. Кулеша). 

5Р6. 

А. 

1 „Калина малина, зачімъ потемніла — 

2 Чи суші боішся, чи дощу бажаегаъ?* 

3 — Я суши не боюся й дощу не бажаю: 

4 Кого вірно люблю за тимъ помираю. 

5 „Ой умру я, мила, а ти будетъ жива; 
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6 Не забувай, мила, де жъ моя й могила. 
7 А жъ моя могила край синего моря, 

8 Зійшлася любовъ и тихая мова. 
9 Сороки й ворони тіло поклёвали, 

10 А жовтиі кості по кущамъ бросали4. 
11 — Якъ пойду я, молодая, зъ горя погуляю, 

12 Ой а жовтиі кості, косіі поябіраю, 
13 У тихімъ Дунаю поперемпваю, 

14 Шитою хустиною поперетираю, 

15 А жовтимъ пісочкомъ понересипаю, 

16 У тихімъ Дунаю кості поховаю. 

(Изъ Рувоп. Сборе. Кулиша) 

Б. 

1 Б=1 А... чого...? 2 Б 2 А... сонця...? 3 Б -3 А. Сонця...: 4 Б I А 
5 Б—5 А, 6 Б~ 6 А. 7 Б ~7 А. 

8 Край синего моря, да край бережечва — 
9 Та тяжко, та важко край лого сердечка. 

10 Не стій надо мною, не труси землёю, 
11 Бо тяжко, не легко лежати підъ нею. 
12 Ой пойду я въ поле, въ по.іе погуляю, 

13 Б^—12 А А свого милого..., 14 Б—13 А, 15 Б- -14 А. Шовю ппмъ 
платкомъ..., 16 Б -15 А. Щпрото землею..., 17 Б 16 А. А въ жовтет>кімъ 
теку... 

18 ПІобъ гавп не знали, костей не клювали, 
19 Шобъ мого милого не порозмітали. 

(Изъ Ру в. Сборн. Кулиша). 

587. 

Зажурилась бідна вдова, 
Що не мае синя дома. 
Десь'у полі воли пасе, 
Тамъ дівчпна воду несе. 
„Ти дівчпно, мое серде, 
Сховай мене пудъ ряденце4. 
А дівчина исховала, 
Що содькіі да й узнали, 

Назадъ руки звъязали, 
Исковалп ноги й руки, 

Посадили на возочокъ, 
Сами сілн въ пер \дочокъ. 
Да повели до приёму. 

Нема вже милого дома, 
Плаче, тужить дівчина. 

(Борисполь, Перелславсв. уѣзда і 
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588. 
Будь здорова, пані моя, 

Вже я не твій, тн не моя. 
Я одъізжаю, тп зостаешъ,— 

Тілько твого, що кохаешъ. 
(Новицкій). 

Вода въ морі, риба въ воді — 

Любитися, серце, годі. 
Ой любимся, не любимся, 

Нема счастя—розійдімся. 

Відчиню я квартироньку: 
„Подай, мила, білу ручку; 

Подай, мила, поцілую, 
Во вже іду, не жартую“. 

Ой виіхавъ въ чисте поле — 

Тамъ то тяжко, тамъ то горе; 
Тамъ то плаче и ридае, 

Що милого не видае. 
Сидитъ сокілъ на ялині, 
Десь мій мидий на чужині; 
Й а соловей на дубочку, 
Десь мій милий у садочку. 
Знати, знати по личеньку, 

Що не спала всю ніченьву; 

Ой у полі, на чистимъ роздоллі, 
Тамъ стоял рівно два дубочки, 
Схилилися верхи до купочки. 

Тамъ сиділо и два голубочки, 
Іли и пили, знялись, полетіли, 

Въ чистімъ полі спочиваги сіли. 
Говорили речі межъ собою: 

— Гірко тому та не женатому, 
А ще гірше, якъ хто кого любить. 

589. 
Знати, знати по білому, 
Що вже' тужить по милому. 
Безъ милого—сонце гріе, 

Якъ ворогъ сміеться; 

Безъ милого — скрізь могила, 
И серденько бъеться. 
Безъ милого и годней 
Трудно перебути; 
Везъ милого - отець, мати, 

Якъ чужиі люди; 

Безъ милого дівча въяне, 

Якъ рибка безъ води; 
Безъ милого — дівча жовкне 
Якъ трава безъ роси; 
Безъ милого — нічъ воркуе, 
Якъ голубка безъ голуба, 

А ніхто не чуе. 

(Ушяцкій уѣздъ . 

590. 

Любить, любить та й не приголубить 
— Голубочко моя сизокрила, • 
Дівчинонька моя чорнобрива, 
Голубочко моя сизесенька, 
Дівчинонько моя вірнесенька, 
Лучче бъ бувъ я съ тобою не знався, 
Чімъ тепера треба розлучаться. 

Любилися, якъ голубівъ пара, 

Розійшлися, якъ чорная хмара. 

(Д. Кодюшна, Миргородск. у.). 
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591. 
А. 

1 Да розвивайся, да сухий дубе, 
2 На нічъ морозъ буде; 
3 Да й убірайся, да козаче, 
4 Завтра походъ буде. 

5 — Да я морозу да не боюся, 
6 Сейчасъ розовъюся; 
7 Да я набору да не боюся, 
8 Заразъ уберуся. 
9 Да й зашуміла да дубровонька, 

10 Ще ё гай зелененький; 
11 Да помандрувавъ изъ Иванькова 
12 Козакъ молоденький. 
13 Да якъ мандрувавъ, шапочку знявъ, 
14 Низько поклонился: 
15 — Да й ой прощайте, да й Иваньковой, 

16 Може съ кімъ бранився? 
17 „Да хоть браннвся, да не бранився, 
18 Счастлива дорога1. 
19 — Да зостаеться въ Иванькові 
20 Діпка черноброва. 
21 Да бийте, ляхп, да доріженьку, 

22 Щобъ не курилася; 
^3 Да розважайте дівчиноньку, 
24 Щобъ не журиласл. 
25 Ой чи це тая криниченька, 

26 Що голубъ купавсяѴ 
27 Да чи де тая да дівчинонька, 
28 Що я женихався? 
29 Да женихався, да не насміявся, 
30 Думавъ — моя буде; 
31 А теперъ вона да за иншимъ 
32 Якъ голубка гуде. 
33 „Нехай гуде, да нехай гуде 
34 . нагудеться, 

35 Якъ пой маемо, приборкаемо". 

36 Да все тее минеться. 
37 — Да пошли да мене, мати, 



38 Крамомъ крамувати, 

39 Да довелось ледачому 
40 Руки потпрати. 
41 — Да потри, потри, да негодяю, 
42 Коли довелося; 

43 Да коли мені да, молодій, 
44 Вже на горе пішлосл. 

(Иваньковцы, ГІереяславск. у.). 

В. 

1 Ой гай, мати, ой гай, мати, 
2 Ой гай Зелененький, 

3 Б=11 А... Дударізъ, 4 Б=12 А. 5 Б=13 А, 6 Б=14 А: 

7 Прощай, прощай, громадонько, 
8 Б—16 А... сварився. 

9 Прощай, прощай, громадонько, 
10 Ти дівчино-утко, 
11 Ой Богъ знас, Богъ відас, 

12 Чи бачиться хутко? 
13 Б —21 А та приливайте..., 14 22 А; 15 Б -23 А, 16 Б —24 А. 

17 Б—21 А. Та приливайте..., 

18 Щобъ пил омъ но пала; 
19 Б=23 А, 

20 Щобъ зъ личка не спала. 37 А дівчипа та далеко— 
21 Та приливали доріженьку, 38 Нікимъ наказати. 
22 Та таки куриться; 39 — Перебреду бистру річку, 
23 Розважали дівчиноньку, 40 Стану па пісочку, 

24 Та таки журиться. 41 Та виперу вимахаю. 
25 Та приливали доріженьку, 42 Козаку сорочку. 
26 Таки пилонъ пала; 4о — Годі, годі, дівчинонько, 
27 Розважали дівчпнопьку, 44 Сорочечки прати; 
28 Таки зъ личка спала. 45 Бери серпи та й иди въ степи 
29 — Та вчора була суботонька, 46 Ншениченьки жати. 
30 Сёгодня неділя, 47 — Ой я въ батенька не жала 
31 Чому въ тебе, серпе мое, 48 И жати не буду; 
32 Сорочка не біла? 49 Поставъ шппокъ на трахточку, 
33 — Охъ якъ вона буде біла, 50 Шпнковати буду; 
34 Що сема неділя: 51 Купи сапъянъ-черевички, 

35 Мати стара, сестра мала — 

36 Не здужають прати, 

52 То хороша буду. 

(Дудари, Каневскій уѣздъ). 
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в. 
1 В=1 Б, 2 В-- 2 Б. 

. 3 Впізджае зъ Украіни 

4 В=12 А. 5 В—13 А Виізджая..., 6 В=14 А: 7 В=7 Б... старе, 
прощай жале, 8 В—8 Б. 

9 Ой гляну я на хустину, 
10 Та згадаю дівчину: 

11 Ой се аъ тая хустина, 
12 Що шила дівчина. 
13 Ой гляну я на сідельце, 
14 Та заболитъ серде. 

592. 

Ахъ яеъ тужить серце мое за тобою, жила, 
Якъ згадаю. що мъ тя любивъ, ти сь жене любила. 
Въ ночі не сплю, въ день сумую—вся гадка о тобі, 
Що тя люблю, не забуду, жилость скончу въ гробі. 
Ти не вміешъ нізнавати. що я тя кохаю, 
Куди піду, чи поіду о тобі думаю. 
Во ти сь мене примусила, щобъ тебе кохати, 
Я для тебе буду жнти, для тебе умірати. 
Буди тілько повернуся, твоя тінь за мною, 

Мое серце не спокойне, тужить за тобою— 
Якъ не бачу тебе, мила, рокомъ жі година; 
Не розлучить мя съ тобою вся твоя родина. 
Ходъ би мъ бачивъ тисячъ иншихъ, на жадну не гляну. 
Бо не хочу, щоби мъ зрадивъ дівчину кохану. 

Ходъ би сь мене не кохала, я тебе милую, 
Бо я тебе вірно люблю—Богомъ присягаю. 
Ти фортуне, несчастная, що ти виробляешъ, 
Позволяетъ кохатися, після розлучаешъ! 
Охъ, охъ тяжко и жалостно о тамъ споминати: 

Котру люблю, нісля съ тою, треба ся розстати. 

Охъ я бідний, несчастлнвий тяжко нарікаю, 
Що зъ тобою жить не можу, хоть вірно кохаю, 
Будь здорова и счастлива, люби мя ідного, 

Бо не знайдешъ въ цілижъ світи надъ иене вірного. 

(Ушицкій уѣздъ). 
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Росло, росло два цвітка, 
Ще й калина червона; 
А на тій асе калині 
Соловейко гніздо звивъ. 

Ніхто жъ того соловъя 
А ні знае, ні від>, 

Тілько изнали соколи 
Изъ чуасоі сторони. 
Взяли того соловъя 
У чужую сторону; 
Посадили соловъя 
У новую кліточку, 
Та й не дають соловью 
Та ні істи, пі нити, 
Заставляютъ соловъя 
Все нісеиьки піти. 
„Запой, заной, соловей, 
Хочъ одноі шсеньки". 

Прийшла пора відъізжати, 
Любу-милу оставляти; 
Охъ несчастя, що згуба— 
О стаетъ ся ноя люба. 
„До нігъ твоіхъ упадаю, 
Сердю ся твому оддаю. 

Будь здорова и счастлива 
И о мені памъятлива. 

Будь здорова—не жартую, 
Дай рученьку, поцілую. 

Якъ виіхавъ, самъ не знаю, 
Що чинити, бідний, маю. 

Пошовъ би мъ до монастиру, 
Але самъ собі не віру. 
Може она мене кохаеть, 
Тілько ся съ тимъ не видаетъ. 

503. 

А соловей зачина: 

— Що учора зъ вечора 
Зійшовъ ыісяць и зоря; 
Прощай, прощай, серденя. 
Прощай, душенько моя! 
Якъ ми съ тобою любились — 

Сухи дуби резвились; 
А тепера перестали — 

Однолітки повспхали. 
Якъ ми съ тобою любились — 
Всі вороги журились; 
А тепера перестали — 
Всі вороги раді стали. 

Якъ ми съ тобой любились, 
Якъ голубівъ парочка; 
А тепера розійпыись, 

Якъ чорная хмарочка. 

(Новаций). 

594. 

Охъ невдячна, чи жъ то мило, 
Щобъ ся серце такъ смутило. 
Засмучуся и заплачу, 
Що тя, невдячную, бачу. 
Шине човенъ за водою — 
Не плачъ, дівча, ти за мною, 

Во я за рікъ повернуся 
И съ тобою звінчаюся“. 
— Якъ тяжко лоді шѵміти, 
Такъ мені безъ тебе жнти. 
Маю я давно иншого, 
Тілько що не люблю его. 
О, якъ собі розмислити, 
То й зъ нелюбимъ тяжко житн; 
Якъ тя ва рікъ не дождуся, 
То й зъ нелюбомъ звінчаюся. 

(Ушаохій у Іядъ). 
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1 Боже, зъ неба высокого, 

2 Глянь на йене, молодого, 
3 И вислухай, що тя прошу: 
4 Дай ми дружину хорошу. 
5 Дай дружину вродливую, 
6 Ще й до того счасливую. 
7 — Панно моя, люба-мила, 
8 Позволь же ми ся кохати; 

9 Позволь же ми ся кохати, 
10 Приязности та й не мати. 
И „Рада бъ я тя кохати, 
12 Трудно серцю разсказати“. 

13 — Не моя жъ то та причина, 
14 То фортуна тому винна, 
15 Що не въ той день породила, 

1 Чн то, Боже, зъ твоій волі, 
2 Чи зъ несчастной моій долі, 
3 Що я жию, якъ въ пустині, 
4 Літа трачу безъ дружини? 

5 Літа жъ моі молодиі, 

595. 
А. 

16 Насъ обое не злучвла. 

17 Або піду утоплюся, 
18 Або въ камень розібъюся, 

19 Нехай люди тее знають, 
20 Що зъ кохання умірають. 
21 „Умри, умри, Богъ тя бери, 
22 Ѳсть у мене хлопцівъ штири, 
23 Ѳсть у мене ще и пятий, 
24 Ходь и заразъ показати11. 

25 Ой ходила по садочку, 
26 По зеленимъ барвіночку; 

27 Ой ходила, говорила: 
28 „Нема того, що мъ любила. 
29 Нема того, що мъ кохала, 
30 Що ёго вірне сподобала“. 

(Ушицкій уѣздъ). 

Б. 

6 Чого жъ такі несчастливі? 

7 Хто мя любить, я — не ёго, 
8 Кого люблю, нема того 
9 За що жъ ти мене кохаешъ. 

10 Що за хористъ зъ мене маешъѴ 
11 Б=11 А. Я би мъ рада...,-г-12 Б=12 А. 13 Б“13 А, 14 Б 14 А. 

15 Б—15 А... насъ родила, 
16 Щобъ до купи насъ злучила. 
17 Будь здорова, пані моя, 
18 Коли твоя така доля. 

19 Не забувай въ каждий добі, 
20 Що мъ бувъ вірний завше тобі. 

(Улицкій уѣздъ). 

596. 

А. 

1 Ой ходила молода дівчина по лісочку, 
2 Да сколола білую ніжку на трісочку. 
3 Болить білая ніжка, болитъ больно. 
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4 Любивъ парень молодую дівку, да й не довго 
5 Беруть парня молодого у солдата, 
6 Да вабула красная дівка носпитати: 
7 — А чи мені замужъ пти, чи гуляти? 

8 „Гуляй, молода дівчпно, якъ гуляла, 
9 Збірай челядоньку, якъ збірала, 

10 Наймай музпченьки, якъ наймала, 
11 Топчи черевички, якъ топтала. 
12 Да не гуляй, молода дівчино, зъ москаллми; 
13 Москальчики—обманщики, вони обманять, 
14 У новую комірачку запровадять, 

15 Вопи твою русую косу рострепають, 
16 Вони твоі білиі руки поламають, 
17 Вони твою білую постіль помараютъ. 

(и. Боряслоіь, Черелславск. у.). 

Б. 

1 Б—1 А... красна..., 2 Б=2 А. 3 Б=3 А. 4 Б 4 А... мене другъ 
сердечний... 

5 Взяли, взяли у солдата молодого. 
6 Б—5 А. Взялп, взяли миленького..., 7 Б—*6 А... миленькаго...; 8 Б - 

7 А? 9 Б—-8 А... моя мила,... 10 Б=10 А. 11 Б=12 А., моя мила,...: 
12 Б—:13 А ,, да й... 13 Б—14 А. Вони тебе у нову комору.... 14 Б=15А. 
15 Б=1б А... срібни каблуки позіймають. 

(Изъ Ру коп. Сборн. Пугала). 

597. (*) 
9 * 

Черезъ греблю вода рине—тамъ дівчина умиваеться; 

Молоденький козаченько въ дороженьку пибіраеться. 
„Перестань же, козаче, въ дороженьку вибіратпся: 

Нехай же я перестану слізонькаин обливатися". 

— Ой перестань, дівчинонько, сіізонькамн умиватася; 
Всі козаки въ походъ пішли—треба мині поспішатися. 

Якъ будешь, дівчино, зъ походу сподіватася, 

То вибіжи въ чисте поле на дороженьку. 
„Витоптала черевички, на дорогу вибігаючи, 

Виплавала чарні очи, тебе, серпе, впглядагочи. 
Ой пойду я на гуроньку та гляну я въ долиноньку; 

(*) ІІримѣч. Пѣсня отъ 597 до 636 ванисаны Н. И. Костояаровняъ. 
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'Ганъ возавъ больний лежнть, та скаржиться на головоньку11. 

— Звяжи мпні, дівчинонько, головоньву та китайкою; 
Вуду тобі вірнпнъ другомъ—ти мені коханвою! 
Звяжи мені головоньву шовковою та хустиною; 
Буду тобі вірнимъ другомъ, а ти мені дружиною' 

588. 

Любивъ уланъ дівчиноньку—теперъ покидае. 
На що уланъ дівку ішкидае, вінъ самъ п;ю те знае: 
Счастливая дороженька, вудн вінъ гадас! 

Ой гадае мій дружочовъ въ ивший городочокъ, 

А я сама зосталася, горя набралася. 
Ой я зъ горя піду въ чисте поле, піду прохожуся; 
Въ чистімъ полі, въ широкшъ роздоллі стоіть кущъ валини; 

А я тую червону калину та зъ корнемъ зламаю, 
Та посажу червону калину въ себе край віконця. 

Гости, роста, червота калина, роста, не хилися; 

Живи, живп, мила-любезна, живи, не журися. 

Роста роста, чорвона калина, роста не матайся; 
Живи, живи, мила-любезна, живи, не печалься. 
Росла-рбела чорвона валина, та й похплилася; • 

Жила-жила мила любезна, та й зажурилася. 
(Хары. губ.). 

598. 

Іхавъ возавъ дорогою—дівча воду несе. 
„Ой дай, дівча, води инти— розвеселп серце!“ 
— Не казала мені мати теі води дата; 
Якъ принесемъ до домоньку, будемъ чаровати! 

Очаруемъ руки, й ноги и чорниі очи, 
Щобъ не ходивъ до дівчини темненькоі ночи. 

Стоіть явіръ надъ водою, въ воду похилився; 
Зъ Увраіни до дівчини козакъ одклонився. 

Осідлавъ вінъ коня вороного; 
Вона ёму хустиночку изъ шовку самого! 
„А вже мені хустиночки въ рукахъ не носити: 
Хпба буде возакові сіделечко вкрити. 
Сіделечко горіхове, а вунь вороненьвий, 
А якъ сяде, то поіде возавъ молоденький*. 
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А якъ іхавъ черезъ село, зъ коника схвливсн; 
Виіхавъ передъ корчму, людямъ поклонився; 
Якъ впіхавъ на бптий шляхъ, сліяками умився... 

Була въ ёго дівчинонька, що ёго любила, 
Въ тонкихъ білихъ кешулечкахъ козака водила! 

(Водннс*. губ.). 

600. 

Ой загуде сивий голубонько, 

Сидючи на тичині; 
Ой плаче молодий козаче 
По своій по дівчнні. 
„Та чого ти гудешъ, 

Сивий голубонько, 
Головку хлопочетъ? 

Либонь ти мене, козаче, 

Покинута хочетъ? 

Кому ясъ ти мене, 

Серденько мое, 
У ру чаетъ?" 
— Уручаю тебе, 

Серденько мое, 
единому Богу,. 
А я самъ піду, 
Самъ поіду 
Дфпромъ за водою! 
„Та коли асъ васе тебе, 

Серденько мое, 
Въ гості сподіваться?" 

— Сподівайса мене, 

Серденько мое, 
И къ святій неділі. 
Якъ не буду объ снятій неділі, 
Такъ буду икъ Покрові; 
Якъ не буду икъ Покрові, 
Такъ буду писати, 
Та пересилати 
Чорними орламп: 
Якъ ти живетъ, 
Якъ ти горюетъ 
Поміжъ ворогами? 
„Якъ же тій кришіченьці 
Поміжъ облогами? * 

Таке жъ мое життя 
Поміжъ ворогами! 
Ой хто йдс, хто іде, 
Той води напьется; 

Хто зхоче, мое серденько, 
Зъ мене насміеться". 

601. 
і 

Всі курочки до купочки, півень на порозі; 
Усі хлопці на улиці, а мій у дорозі. 
Всі курочки до купочки, півень ходить різно; 
Усі хлопці на улиці, а мій ходить пізно. 
Курашечко-чубашечко, позичъ мені крилець, 

Ой подину, одвідаю, де мій чернобривець; 

Курашечко-чубашечко, позичъ мені чуба, 

Ой полину, одвідаю, де мій волоцюга! 
(Воронежск. губ.). 
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602. 

Ой підъ мостомъ трава ростомъ, 
Очеретъ, якъ сіно; 

А де жъ мое серденятко 
Вечеряти сіло? 

603. 

Шумлять-гудуть густі лози, 
Козакові при овразі, 
Поки зайде за березн, 
За вишневой садъ гуляти, 

Ягідочокъ изривати. 
— Соловейко то маленький!... 

Ягідочокъ не нарвала, 
Соловейка та пійнала, 

Нехай воно вечеряе, 
Та здорове буде: 
Воно мене, молодую, 
По вікъ не забуде. 

(Воронежск. губ.). 

Та принесла до дому, 
Та впустила въ нову клітку, 
Сама сіла на кроваті, 
На пуховій на перині! 
„Соловейко ти маленький 
Скажи, де мій миленький . 
— Твій миленький на риночку, 
Пъе вінъ вино-горілочку. 

(Полтавец губ.). 

604. 

Ой низькиі огороди—капуста не родить; 

За вражимп ворогами мій милнй не ходить. 

Ой хочъ .низькі огороди, то буде родити; 
Ворожепькп спати ляжуть—вінъ буде ходити. 

Усі идуть, усі ідуть, а мого не мае — 
Изъ тихого Дунаечка коня наповае. 
Ой кінь ирже, води не пъе, дороженьку чуе; 
Десь мій милиЗ, чорнобривий зъ иншою ночуе. 

Хочъ ночуе, не ночуе, а я йго зпаю, 
Ой я свого миленького по шапці пізнаю: 

Шапка чорна, лента червона, 
Жупаннна по коліна, пошита до діла. 
Не наступай, селезнику, утоньці на крильця; 
Не розлучай, милнй Боже, де пароньки ходятъ, 
А розлучи, мил ий Боже, брата изъ сестрою: 
Братъ зъ сестрою изнйдуться—гріха наберуться, 
А пароньки, де зийдуться—не наговоряться. 

(Полтавск. губ.). 
20- 
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605. 

Ой у полі при дорозі дівчина жито жала; 
Ишовъ козакъ дорогою, та й ставъ розмовляти, 
Ставъ зъ тіею дівчиною, та ставъ жартогатіг. 
— Ой не жартуй, возачепьку, не жартуй зо мною — 
Якъ поідешъ въ дороженьку, буду плакать за тобою! 
Ой не заВшовъ козаченько за густиі лози, 
Та й облили дівчиноньку дрібненькиі слези. 
Ой не зайшовъ козаченько за жовтиі піски, 
Та й облили дівчиноньку дрібненькиі слізки. 

(Полт&вск. губ.). 

606. 

Світи, зоре, світи зоре, світи не ховайся, 
Якъ поідешь, муй миленький, то й хутко вертайся. 
Всюди гори, всюдн гори, нігде води нити — 

Пішли хлопці за гряницю, нікого любити. 
ІІішли хлопці за гряницю, що ми іхъ кохали, 

Тільки тіі баламути сами ся зостали. 
Шиве човенъ, пливе човенъ, пливе и весельце: 
Чомъ ти мене такъ не любншъ, якъ я тебе, ссрце! 
бденъ милий на Волині, другпй на Вкраіні: 
Розирвалн мое серце на дві половини. 
Ой я того — на Волині людямъ подарую, 
А за тимъ, що па Вкраіні, сама иомандрую. 
Скриплпвні ворітечки, не могу занертп;' 

Кого люблю, не забуду до самоі смерти. 
(Волынск, губ.). 

607. 

— Я до тебе, дівчинонько, я до тебе дохожавъ, 

Я до тебе, серце мое, чорну стежку утоптавъ. 
, Топчи, топчи, жвавий хлопче. я ще згірша утопчу; 

Я на теі дорожепьці клинъ-дерево посажу. 
Рости, ростн, клинъ-дерево, рости въ гору впсоко; 
Ііоіхавъ мій миленький въ чужий край далеко! 

Шумитъ мені, якъ у млині, у моій головопьці: 
Гдесь мій милий, чорнобривий въ чужій сторононці! 
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Ой вийду я за новиі за ворота, 

Стану собі при куточку, якъ бідна сирота, 
Ой винула изъ кармана тоненький платочокъ, 

Ой обтерла чорні очи й брови, якъ шнурочокъ. 
Хилітесл, густі лози, звідки вітеръ віе, 

Дивітеся, чорни они, звідки иилий ідеі 
Хилплися густи лози, та й вже перестали; 

Дивилися чорни очи, та й плакати стали. 
Ой ссучу я яру свічку та й пущу на річку — 

Не похоже, милий Боже, розлйвсь Дунай річка. 
Нена лёду, нема броду, нема й переходу — 

Пливи, мплпй, до милоі черезъ бистру воду. 
Ой не світи, місячеиьку, не світи нікому, 
Оно мому миленькому, якъ иде до дому. 

(Болниск. ту Л. г. 

608. 

Ой тонкая паутина на яръ повилася; 
Молодая дівчиноныса въ козака вдалася. 
Лкі ручки, які віжки, така й головонька; 

Де зійдемось, поговоримъ—люба розмовонька. 

„Пішла наша розмовонька тихо за водою; 
Ти великий, я малая—не зійду зъ тобою, 
Ти въ жупані, а я въ свиті—не рівні зъ тобою'. 
— То.Д серце, поровняПмось, коли повіпчаймось. 
„Не женихались, не вобрались, хоча покумаймось: 

Все одного, серце мое, таки не цураймось!” 

(Харькова, губ,). 

609. 

По тімъ боці козаченько словце промовляе: 
— Ой засвіти, дівчинонько, восковую свічку: 
Нехай же я перебреду сю биструю річку. 
„Ой рада бъ я, козаченьку, и дві засвітнти, 
Боюсь тебе, молодого, въ воді утоПитп“. 
Втонувъ, втонувъ козаченько, лешъ хусточка плавле, 

Ходить дівчя по берегу, білі рукп ламле. 
— Ой не ламли, дівчинонько, мизипнёго пальця — 
Вже не буде, вже пе стане такого коханця. 
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Оде жъ тая хустиночка, що чорного шовку;. 

Нема мого козаченьва, що сумсьвого повку. 
Оде жъ тая хуствночва и вишиваннячка; 

Нема жъ кого козаченьва и женнханнлчва. 
— Ой нате вамъ, рибалочвп, та по золотому, 

Та витягніть козаченьва зо дна неживого! 
Ой нате вамъ, рибалочки, меду півъ-барильця, 

Та внтягніть козаченьва та хочъ подивиться! 

(Воронеж*», губ.). 

А надъ річвою, надъ бистреньвою, 
Сддить голубедь изъ голубкою; 

Зайшовъ стрелець изъ-за гори, 

Вдаривъ голубця зъ правого врильця. 
Сидитъ голубка, сидитъ сивенька, 
Сидятъ же вона въ вонці роженьва, 
Сидитъ голубка, жалосно гуде! 
„Ой цить, голубка, та й не гуди!" 

610. 

— Шду крозь эемлю—істи не буду, 

Істи не буду, нити не буду, 

Крозь землю піду—жити не стану. 

„Ой цить, голубка, ой цить, сивеныса, 
Вийди, стань конецъ роженька!“ 

—Ой есть голубцівъ повнесенъкиб двіръ: 

бетъ голубецъ рябокрнленьвий, 
С як ий — не такий, явъ муй миленький! 

(Воіншж. губ.). 

ей. 

Ой я несчастней! що маю діяти? 
Люблю дівчину, та не могу взяти! 

Та не могу взяти, бо зарученая... 
Доле жъ моя тяжка, доле несчастная! 
Прошу іі, щобъ мене кохала, 

Щобъ другого любить перестала. 

Мабуть не послуха, бо я не багатий, 
Ой я несчастнпй! що маю діяти? 
Чи я жъ тому виненъ, що въ мене грошей мало? 

Чи на мене бідного одного такъ стало? 
Коли бъ на одного—проклинавъ би небо: 

Хяба жъ уже бідному любити нё треба! 
„Малвй хлопчино! Хотъ ти н убогий, 
Коли мене любишь, нехай вороги... 

Не зуміють вони насъ розлучити. 
Коли мене любишъ—будемъ ввупі жити*. 

— Мила дівчино! знаю, що вохаешъ; 
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Ні яеоі зради въ собі ти не наешь, 
Любивъ би й батько, любила бъ и мати, 

Горе жъ иое тілько, що а небагатий. 

(Поітавсв. губ.). 

613. 
і. 

Не копавши криняченьки, водиці не пита; 
Не сватавши дівчиноньки, изъ нею не жпти! 
Чи се жъ тая крипиченька, що голубъ кунався, 
Чи се жъ тал дівчинонька, що я женихався? 

Чи се жъ тая крпниченька, що голубка пила, 

Чи се жъ тая дівчинонькй, що нене любила? 
Ой у полі крипиченька та пзрубленая, 

Та вже жъ моя дівчинонька та полюблепая! 
Ой у полі криниченька—и ключъ, н відро; 

Та вже жъ ноій дівчпнонькп не видно давно! 
Ой у полі криниченька та облатаная; 
Та вже жъ ноя дівчинонька та засватаная. 
Та вже зъ тоі криниченьки орли воду пьютъ; 
Та вже жъ ною дівчиноньку до церкви ведутъ. 
Одинъ веде за рученьку, другий за рукавъ, 
Третій стоіть—любивъ, кохавъ, за себе не взявъ! 
„Постій, постій, ниленькая, хочъ поговори*! 

— Ой рада бъ я, ниленький иій, нелюбъ не велитъ! 

613. 

Ой зійди, зійди, зірочко вечірняя, 
— Ой вийди, вийди, дівчино ноя вірная! 
„Не подоба зірці такъ рано зіходити; 

Не подоба дівці до козака виходити*. 
А зірочка зійшла, усе поле освітила; 
А дівчпна вийшла—козаченька звеселила. 

— Ой горе, дівчино, що недоленька ноя, 
Що не сподобала тебе натусенька ноя! 
Ой не такъ вона, якъ ноя сестра: 

„Не бери, брате, вона безъ доли росла; 
А безъ доли росла, безъ счастя вродилася, 

Вона тобі, брате, дружниою ие судилася*. 
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— Якъ не велпшъ, сестро, сеі дівчини брати, 

То повели брату зъ лею причъ мандровати. 
Мандровали поле, мандровали друге, 
На третее поле дівці въ ніжки коле. 
Якъ примандровала до зеленого гаю: 

— Оттутъ, дівчнно, а дороги не знаю! 
Якъ првмандровали до зеленаго бору: 
— Оттеперъ, дівчнно, завертайсь до дому! 

(ПолтавсЕ губ.). 

614. 

Дай, Боже, зъ вечера погодоньку, 
НриПди, козаче, къ моему городоньку — 

Понюхаемъ зіллячка розмаринного, 
Поділуемся личеаька, румъяного". 
— Що мені по твоій румъяности, 
Нема мені одъ тебе приязнлетн. 

Не такъ одъ тебе, якъ одъ твоеі родиноньки - 
Повінь, вітру, зъ глубокоі долнноньки! 
Вітеръ віе, ялину колише; 
Козакъ до дівчини |,рібни листи лише. 

Писавъ вінъ, писавъ білиыи рученьками, 
Одсилае до дівчини буГшвми вітрами. 
Залицявся козакъ на три літа до дівчинп; 
Не сказала матн теі дівчини брати. 

Не такъ матп, якъ найменьшая сестра: 
— Не бери, брате, дівча безъ долі зросла, 
Безъ долі зросла, безъ счастя родилася: 

Вона тобі, брате, дружиною не судилася. 

, (Большое, губ.). 

615. 

Випускала соколопька зъ рукавонька, 

Завертала миленького, завертала: 
„Ой верннея, мой миленький, завершіея, 
Солодкого меду-вина напийся, 

И на мое біле личеиько подивпея. 

Спишу твое біле лпченько на бумазі 
Прибъп твое біле личенысо въ комнаті. 
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Сма сяду, Молодая, на крэваті, 
Буду твое біле личка ціловати, 
Усакий часъ-времъячко вспоминали! 

(Волынск, губ.) 

вів. 

Колибъ же я знала 
Малярика бъ нала, 
Я бъ собі малого 
Та й намалевала; 
Я бъ его кучері, 
Та й позавивала; 
Та й позавивавши, 

Та й позолотила, 

617. * 
і 

Ти поідешъ, мій миленький, я о тя гадаю: 
Ой чи любпшъ тв такъ мене, якъ я тя кохаю? 
Обіждайте, обновляйте своімп язиками; 
Вже не буде жодной зміни нігди межи нами. 
Охъ, я бідна, несчастлива, що буду чинпти, 
Що не могу надъ милого иншого любити. 
Нехай мині весь світъ дають—не хочу инчого, 
Бо вже нема и не буде надъ милевького! 

О, Господи милосердий, глянь намепе нині: 
Не дай мені загинути, молодій дівчпні! 
Не дай мені загинути, та й ыому милому: 

Коли маешъ счастя дати—дай разомъ и ёму! 

О то я тя, Боже, прошу и буду проспти: 
Да й же мені якъ паббілыпей зъ миленькимъ пожити! 
Шумпть річка певеличка та й шумить, якъ зъ лука, 

А вже жъ мені, серпе мое, съ тобою розлука. 
Ой якъ тяжко камепепі безъ води *) плпнути, 
Ой такъ тяжко, серце мое, безъ тебе тутъ бути. 
Два голуби воду пиля, а два колотили; 

Бодай тиі не скопалп, що насъ розЛучилп! 
Що они насъ розлучили зъ коханоі пара: 

*) Черевъ воды. 

Та й позолотивши, 

На стіні прибила; 
На тій стіііі, 
Где сидіти мені; 
На тій кроваті, 
Где л.ігати сііати; 

На ту перпну, 

Где спить Катерпна. 
'.Волынск гтбЛ 
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Бодай они не своиалн, та б снастя не мало. 
Эй, місяцю, місяченьку, не світи нікому, 

Тількі мому миленькому, якъ піде до дому. 
Эй, місяцю, місяченьку, засвіти тихенько, 
Світи мому миленькому, якъ иде — видненько! 

618. 

Ой, доле моя, доле! несчастная доле! 

Ціловавъ, милованъ, въ педілоньку стоя, 
Въ попеділокъ—зостайсь здорова! 

„Тобі дорога, мині шляшокъ битиб... 

Якъ же мині, серденьво, безъ тебе жити?“ 
— Коли хочетъ— живетъ одна, хочетъ—помандруемъ. 

я Не хочу я, серденько, зъ тобой нандрувати: 
Буду сама тута горе горювати. 

Ой ти, козаче, хрещатиб барвінву, 

Послухаб, серденько, мого совітонька: 
Ой на горі, на горі восарики косятъ, 
Косарики косятъ—бурковина стеле, 

Не ходи, козаче, на улицю безъ мене! 
Косарики косятъ—бурковина въяве, 

Не люби иншую, бо серденько въяне!и* 
(Воронеже*. губ ). 

619. 

А зъ-за гори висовоі орелъ воду носить, 
Тамъ дівчина козаченьва на вечерю просить. 
На вечерю, на нечену, на рибку линпну: 

Прибди, прийдп, серце-козаче, на білу перину! 

— А вже мені довучило, серце-дівчино, 
Таляри носячи. . . . 

„Не бди, возаченьву, по горі за мною: 
Ти не будетъ мені мужемъ, я тобі жоною!“ 

(Волынск, губ.). 

620. 

— Зелененькая дібрівонько, чонъ не горишь, тількн курится? 
Молоденькая дівчиноньва, чого плачетъ, чого журится? 
„Об якъ би я сухенькая, я бъ горіла, не курялася; 
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Ой якъ би я за нимъ буда—не плакала бъ, не журилася. 

Чого жъ тобі, козаченьку, здалека та дивптися, 

Лучче мині, безчастноі, у Дунаі втопнтися". 
— Зеленая березонька, чого появлялась? 

Молодая дівчинонька, чого зажурилась? 
„Якъ березі не хилитись, вітеръ повівае 
Якъ дівчині не журитись, мидий покидаеР 

(Поітыск. губ.). 

08 ігіду я підъ тнномъ, лугомъ; 
Та й зострінуся зъ несуженимъ 

другомъ, 
Здоровъ, здоровъ, несужений друже, 
Згадай, серде, якъ любились дуже! 
Любилися, якъ ядри въ орісі, 
Розійшлнся, якъ горобці въ стрісі; 

621. 

Любилися, якъ риба зъ водою, 
Розійшлнся, якъ вітеръ зъ горою; 
Любилися, якъ мати не знала, 

Розійшлнся, якъ чорная хмара; 
Любилися, якъ голубівъ пара, 

Розійшлнся, якъ чорная хмара. 

(Харькове*, губ.). 

622. 

Въ чисііиъ нолі, въ степу, край дороги, 
Тамъ стояла білая береза; 

Край берези стоять два дубочки, 
Силилися гілля до купочки. 
Тамъ сиділи сизі голубочки, 
Шли, шли та врозь полетіли, 
Воин сіли въ эеленій діброві, 

Всю діброву крилечкамп вкрилв, 

Голосочкомъ діброву зрушили: 

— Горе жъ тому и неженатому, 
А щё гірше, де любляться двое. 

Любилися, якъ голуб въ пара, 
Розійшлися, якъ чорная хмара! 

623. 

Хожу, блужу и вздихаю тяженько до неба, 
Зъ тяжкимъ жалемъ промовляю: розстатися треба. 
Коториі причиною до нашей розлуки, 
Бодай же іхъ не минули зъ того світа муки! 

Будь счастливий изъ другими, а я плакать буду, 
А я твоей невдячности нігди не забуду. 
А я тебе вірне люблю—самъ Богъ тее знае, 
Которі насъ розлучають—нехъ іхъ Богъ карае. 

— Де сь ти мене, моя мати, въ церкву не носила, 
Що ти мені, моя мати, долі не впросила. 
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„Я жъ тя до церкви носила, Богу молилася; 
Така жъ тобі, моя дошо, доля судилася!“ 
— Лучче було мене, мати, въ купелі залляла, 
Ніхъ ня таку песчастлвву на сей світъ пускала. 

„Въ купелі мати не залляла, не могла залляти, 
Но муспла-мъ, моя доню, я жъ тя годуватв! 
Не я въ літяхъ, не я въ літяхъ, не я въ худобоныр, 
Тілкі мині журба б лихо въ моей головоньці. 
Тоді тобі усі діла на памяті станутъ, 

Оно моі мертві очи на мене не глянуть!1' 

(Водввск. губ.). 

624. 

Садн моі вішневиі процвітали, 
Відтіля зозуленьки вплітали, 
Та на синее море поглядали: 
Чп все сине море замірзае? 
Сине море замерзав 
Ледкомъ тонесенькимъ, 

Та припадав 
Сніжкомъ білесенькимъ. 
Ой туда козаченько нагнався, 

А підъ нимъ кінь вороний разігрався, 
Та на синёму морю завалпвся. 

Ой ставъ кониченько потопати. 
Ставъ козакъ до коня промовляти: 
— Байся ти, коню, вибивайся, 

До отця, до неньки поклоняйся. 
До моеі жінки-удівопі ки, 

До моіхъ діточокъ-сйріточокъ, 
До моіхъ братіківъ-порадниківъ, 
До моіхъ сестричокъ'Жалібнвчокъ, 
До моіхъ вороженьківъ-розлучниківъ, 

Що вони мене розлучнли, 
На синёму морі утопили. 

(Поітавск. губ.). 

625. 

Черезъ гору високую орелъ воду носить; 
Чорнявая-білявая на вечерю просить; 

А до дому на венерю, на рибу печену, 
Що на рпбу осетри ;у, на білу перину. 
Стлала, стлала постіль білу, стла іа на номості. 
Ждала, ждала, дожидала полковника въ гостъ 
Ждала, ждала, не діждала, сама спать лягала, 
Враиці рано уставала, листа получала: 
Занедужавъ полюбовникъ, прилуцышй полковникъ. 

Зъ недугу помірав, дівчини полковникъ бажае: 
„Гей, козаки-товарищи! либонь мені вмерти! 
Об підіте, приведите дівчину до смерті!и 
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— Либонь хе ти, полковнику, не въ правді вміраетъ, — 

Що ти собі передъ смертію дівяини бахаешь! 
Умеръ, умеръ павъ полковникъ и грізная мова, 

Позостались кінь вороний и ясная зброя. 
Собірались козаченьки всю раду радпти: 
Конусъ тую ясну яброю, кому подарити? 
Атаману коня дали, сотникові зброю, 

Щобъ сховали полковника зъ болшою хвальбою. 
Тіло несутъ, коня ведутъ, кінь головку клонитъ; 
За нимъ иде чорнявая, бігі ручки ломить. 
Нехай ломить, нехай ломить, та не зломить пальця: 

Весь світъ сходитъ, та не найде такого ласкавця! 
(Харькове», губ.). 

626. 

Ой тамъ за горою за високою, 

Сидитъ голубъ зъ голубкою. 
Сндючи въ парі, ціловалпся, 

Сивими крвлахи обоймалпся. 

Ой вилитівъ орелъ зъ чорноі хмари, 
Розбивъ, розогнавъ голубку зъ пари. 

Голубка сидитъ, халібно гуде, 
Що вхе зъ голубомъ хити не буде! 
Сидитъ хе вона та й нарікае, 

Сивого орла та й проклинав: 
И чомъ зъ твоей ласки пару стратила, 

Бо-мъ свого милого вірне любила. 

Ой прилетіло самцівъ пулъ-копи 
На те седалечко, где голубка сидятъ. 
Сіли, тухили, стали питати, 

Чомъ не пускаешь гостей до хжтпУ 
Вона імъ рекла зъ жаленъ великимъ 
„Білыпи й не хочу знатися ні зъ кимъ. 

Стратила муха свого милого; 

Білъше й не хочу знати нікого!' 
— Голубко сива! на що вважаешъ? 
Чи на ту вроду, що красну маетъ? 
„Що хъ мені по вроді, що врода красна- 

Коли хъ моя доля несчастна!" 
(Волывск. губ.). 

627. 

Текла річка—холодна вода, 
Цвіла квіточка, чорвона калина. 

На тій хе калині соловейко гніздо въе, 
Шхто хъ того соловейка не зна й не віда. 
Налетіли соколи изъ чужоі сторони, 
Взяли соловейка у чужую сторону, 

Запіраютъ соловейка въ кліточку свою; 

Не дали соловейкові ні іетп, ні нити, 
Заставляютъ соловейка славнихъ піеень спіти. 
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„Ой заспівай, соловейку, хочъ одноі пі сеньки*. 
— Ой учора зъ вечіра зійшопъ міеяць и зоря: 
Прощай, прощай, дівчвноныса, ти коханочка ноя! 

Якъ ни зъ тобой любилися, то вороги журилися; 
А якъ теперъ перестали, то й вороги раді стали. 

Якъ ни зъ тобой любилися, сухі дуби розвивалися; 

А якъ теперъ перестали, то й однолітки повспхали. 

(Поставок, губ.). 

Вів вітеръ въ чистімъ полі, 
По крутону бережечку, 

По жовтенькону пісочку, 
По хрещатіхъ барвіночку. 
Вода сосну шдмивае, 
Горносталь корінь підъідае, 

„Що ти, дівчинонько, не такая, 
Уого ти зъ лпчепька блідная?“ 
— Прежнее вренъя згадалося: 

628. 

Зверху сосна усихае. 

Поверхъ сосни пчоли въютьсл; 

Въ нолодоі слези ллються — 

Не по отцю, не по наиі, 
А по пилону дружечву, 
По ясному соколочку. 

(Воронеже», губ.). 

629. 

Якъ ни зъ тобою кохалися; 

По тобі, нплий, гарячая 
Покотилась сліза! 

(Воронеже*. губ.). 

630. 

— Ой бувай здорова, дівчиноньва .ноя! 
Не забувай мене, коли ласка твоя: 
Я въ дорогу одъізжаю, 
На серденьку туту маю, 
За тебе, дівчпно, за тебе, серденько! 
„У дорогу ідешъ — дорога счастлива; 

Не забувай мене—я тобі жичлива; 
Тілько въ тимъ тя не впеняю, 
Во отця и матку маю: 

Чи кажуть чекати, 
Чи тя покидати?“ 
— Чи-сь така жичлива, що вже покидаетъ; 

Певне ти, дівчино, пятого кохаешъ. 
Не вборонить тебе ні отецъ, ні мати 
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Кілька неділь ждати, 

Поки не вернуса! — 
„Повертай же зъ дороги! 
Самъ ти бачишъ, що вороги 
Намъ на перешкоді — 

Любитися годі!“ 
Изъ дороги іду, коня пооасаю, 

Чую черезъ люде — дівча розлучають. 
Бонн іі заручають, 

Але певне не звінчають — 
Вона ноя буде! 

(Волынск, губ.). 

631. 

Стоіть явіръ надъ водою, въ воду похилився; 
— Козаченьку молоденький, чого зажурився? 

Не радъ явіръ хилитися—вода корінь мне; 

Не радъ козакъ журптпся, данъ серденько ние. 
Нехай ние, нехай ние, воно перестане, 

До козака молодого журба не пристане. 
Ой поіхавъ въ Московщину козакъ молоденький, 
И горіхове «дельце, ще й кінь вороненькпй. 
Ой поіхавъ въ Московщину та тамъ и загинувъ, 
Свою рідну Украіну на віки покинувъ. 

(Д. Колошоа, Миргороде*, у.). 

632. 

Ой зацвіли густі лози 
Козакові при дорозі. 
Козакъ іде, козакъ блудить, 
Підъ собою коня нудить. 
Ііриблудпвся козаченько 
До зеленого гаю, 
До тихенького Дунаю. 
Ставъ коника наповати, 
Стала зозуля кувати. 

„Ой зозуленько сивенька! 

Ти скажи, моя миленька! 

Ти скажи мені дорогу, 

Куди іхати до роду; 
Ой до роду, до родини, 
До вірненькоі дружини!“ 

— Ой козаченьку, левенце! (?) 
Не скажу, я тобі, серце! 
Спитай же ти соловейка — 
Вінъ ранесенько встае, 
И високо літае, 

И дороженьку вінъ знае — 

Куди іхати до роду, 
Ой до роду, до родини, 

До вірненькоі дружили. 

(Полтаве», губ.). 
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633. 

Ой ясненько сонде сходить, хмарненько заходить, 
Изъ вечіра козаченько до дівчпни ходить. 
Нехаб ходить, пехай ходить, абн не ледащо; 
Хочъ битиме дівку мати, такъ знатиме за що. 
„Закотилось ясне сонце за чорнуго хиару — 

Ой ходімо, товарищу, на той бікъ по-малу“. 
— Чого мені, пане брате, на той край ходитиѴ 
Перестала дівчпнонька милого любйти. 
Вірно любивъ, вірно ходивъ, вірно женихався, 

А що слава провала, я й не сподівався. 
„Не я тебе израдила, язрадплп люде, 
Що зъ нашего женпхання иічого не буде!... 

А ні славн, ні намъяті, а розлука вішня. 

(Поят&вск. я Воронеже*, губ.). 

634. 

Горами-ярами туманъ налягас; 
Поміжъ тими туманами сивъ голубъ літав. 
Якъ полетівъ сивий голубонько поміжъ туманами, 
Та й зустрівся сивий голубонько зъ буйними вітрами. 

„Ви, вітроньки, вп, бубнесенькі, далече бували; 
Чн видали ви, чи не видали моеі парп?“ 
— Хочъ видали, не видалн — не знаемъ якая! 
„Моя пара біла-сизокрила, личкомъ, якъ калина". 
— Сидить вона въ лузі надъ водою, умивастыя с. ёзою, 

Промивае карі очи морською вбдою, 

Утирае біле лично русою косою: 

Рости, косо, до пояса, якъ у саду вишня; 
Моли Бога, дівчинонько, щобъ за пана вийшла. 

Шоліавсв. губ.). 

635. 

Несчастная Любочка уродилася— 
Великое горечяо приключплося. 
Ой матінко - ластівкоі головка болпть; 
Болить, болить головонька — не знаю, якъ бить. 
Сёгодаі козакові до Любочки йтить. 

Оідііігесі Ьу ѵ^.ос Не 



— 321 — 

— Я до тебе, Любочко, не любятъ прнйшовъ; 

Я до .тебе, Любочко, еовітать нряйшовъ. 

Якъ ни зъ тобой, Любочко, совіталвся,— 

Шдъ білою березою ціловалвся, 

Шдъ гірвою осикою роспрощалися. 

Шдъ білою березою все цвіти цвітуть, 

Шдъ гірвою осикою все трава сохне. 

Сохяе, со хне травочва проти сонечва, 

Жнве, жнве Любочка безъ воханочка. 
(Воронеже*, губ.). 

686. 
Ой горо жъ ноя крутая, 

Речка жъ ноя бнетрая, 

Позайнала все луга 

И крутив берега; 

Зайни ною и жену, 

Во я зъ ею не живу 

Пойду въ впйсько служит, 

Щобъ нне зъ ею не жити. 

Якъ изъ ввйська вернуся, 

На другую жеиюса. 

На другую любую, 

На дружину вірную. 

Да посадю я дивииу (?), 

Да веленуЮ влину, 

Червовую калину. 

На калнш. соловей; 

Не щебечи, скоро день, 

Защебечи на заре, 
Не гадавай жалю нне, 

Бо я въ чужой стороне, — 

Да німа натйи, иі отца, 

Ні вірноі дружини 

Трудно жити въ чужяне. 

(Смтвя Вой, Пінск. у.). 

687. 

Нена нилого, йена ного друга, 

Тільви зосталася въ серцю моімъ туга; 

Я о винъ нпелю и не забуду, 

Я ёго любила и любити буду. 

Не знаешъ, нилий, що въ серцю ноену: 

Не скажу правда нікону другону, 

Внсхцу одъ жалю и проплачу очи — 

Тебе не забуду ні въ день, ні въ ночи. 

Я несчастлива у свого роду! 

Всі ні дні снуйте навітъ в въ погоду, 

Въ цілону сшті я счастя не паю; 

Той кеш невдячний, котрого кохаю. 

Нена на пене ні дня, ні ночи, 
21 
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Кобъ перестало плакать моі очи, ' 

И сонъ на очахъ моіхъ не бувае: 
Скоро очи замкну — смутокъ пробужае. 
Ой хто причиной несчастя мого, 
Нехай моі очн всі падутъ на того; 
Нехай той счастя н долі не мае, 
Хто мене зъ моімъ милямъ розлучае. 

(Волынск, губ.). 

638. 

Ой давно, давно у батенька була, — 

Уже жъ моя доріженька терномъ заросла. 
Ой терномъ, терномъ, ще й шип шиною. , . 

Та якъ була у батька, ще й дівчиною. 
А я якъ схочу, теренъ висічу, 
Червовую калиноньку усю виломлю, 
Усю виломлю, въ пучки повъяжу, 
Та все такн до батенька въ гості полечу. ( , 
Куди летіла, нігде й не сіла. 
Та сяду-паду у батенька въ саду, 

У батенька въ саду, на винограду; 
Та буду куватп, буду промовлятн, 
Чи не внйде моя мати. 
Матінка жъ моя не спить, та лежитъ, 
А иевісточка, сивая голубочка, прибшла та б будить: 
— Вставай, матінко, вставай, утінко, 
Щось у нашімъ саду, та на винограду 
Да за пташка куе. 

„То жъ не пташечка, то жъ моя дочка. 
Ой то жъ моя дочка, сива голубочка*. 

(Д. Колюшна, Миргороде*, у.). 

639. 

То-то мені изнуда, 
Зостала-мъ ся молода, 

А безъ мого сокола. 
Вже не буду весела. 
Повій, повій, вітроньку, 
Съ побережа въ листвоньку, 

Занеси віеть милому, 

Що я тужу по нёму. 

Колибъ я крила мала, 

То бъ я ва нпмъ літала; 
Аде жъ криль не маю, 

Що би-ѵъ ва нимъ літала. 

Колись вінъ самъ прилетитъ, 
Туту еерцю своротить. 

(Ушицкій уѣадг). 
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640. 

А. 

1 Говорятъ вороженьи, що сирота пьяна, 

2 А сирота зъ туги, зъ ну жди на воротихъ плаха. 

3 — Ой чого вн, люде добрі, иене питаете? 

4 Меві на серці трудно, а вн не ваяете. 

5 Котилпся В08Н зъ гори, на долпні стали; 

в Любплпгя, кохалися — теперь перестали. 

7 Котилися вози зъ горя, полапали спиці; 

8 А вже мені не ходей иа ти вечерниці. 
9 Ой посію я конопельи краёвъ доріженьи, 

10 А я тш конопелькп низенько шдкошу, 

11 Най я свого миленького зъ людьми перепрошу. , 

12 Просить отецъ, просить мати, просить вся родина,— 

13 Видно ёго перепросить лихая година. 

14 Конецъ греблі ростуть верби, я іхъ посадила; 

15 Нема мого миленького, що-мъ вірно любила. 

16 — Повій, новій, буйний вітре, зъ глнбоког.о яру, 

17 Прибудь, ній миленькій, въ далекого краю. 

18 „Ой радъ би я повівати, коли яръ глпбокій; 

19 Ой радъ би я прибуватп, коли край далекій1*. 
(Улнцгій уѣздъ). 

Б. 

1 Б=Г4 А... шуилять-.. що я...; 2 Б=15 А... ёго... 3 Б=16 А; 4 Б== 

17 А. 5 Б=18 А. Якъ же мені повіяти...; 6 Б=19 А. Якъ же мені... 
7 Ой засвітила моя мила восковую свічу, 

8 Нехай же я перейду Дунай-бистру річку. 

9 Не поможѳ, нощннй Боже, восковая свічка,— 

10 Розідлявся сильно дуже Дунай-бистра річка. 
(Улицкій уѣздъ). 

641. 

Ой у полі сосна тонкая виросла; 

Вітеръ повівае, сосоньку хитае. 
Не хилися, сосно, бо й такъ мені тошно. 
Ой такъ на чужині, якъ на пожаряні, 
Ніхто не пригорне а въ лихій годині; 

21* 
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Не пригорне отецъ, ні рідная матп, 
Хиба той пригорне, но кпслить узяти. 
Поідемъ до лісу, нарубаемъ хмизу, 
Запалимо сосну зъ верху до низу. 
Й а сосонна горятъ, дівчнна говорить: 
„Хто въ лісі ночуе, нехай голосъ чуе: 

По заході с (ждя нехай не пускав 
Нехай новаченъну вірм не доймае. 

{Дудари, Кане*». у.). 

— Ой гультаю жъ, гультаго, не ходи 
до мене, 

Во тн мене не возьметъ, 
Тілько мене осміешъ! 

Ой вийду я на гору, 
Подивлюся въ долпну, 
А въ долит вншневий садъ, 

Тамъ соловейко щебетавъ. 
— Соловейку сявесенькій, 

Защебечи ти мені, 
Во я бідна въ чужшгі, 
Нема роду при мені', 

Нема роду—родинкі, 
Ні жадноі дружины. 
Ой шду я по-надъ воду, 

642. 

Чн не найду евого рогу. 
Я родннкі не вайшла, 
Тільви найшла батьківъ грібъ... 
— Встаньте, батьву, не лежітъ, 
Візьніть мене одружіть. 

яОй е въ тебе братъ, сестра, 
Нехай тебе одру жать*. 
— Мені правда не скажутъ. 
„Ой радъ би я встати. 
Тобі правду свазати, 
Ой сирая земля 
А все тіло приняла; 
Дубовиі дощечки 
Притиснули рученьки*". 

(Ушвдый уѣмъ). . 

643. 

Хилітеся, густи лози, відки вітеръ віе; 

Днвітеся, чорни очи, відки мвлий іде. 
Хилилися густи лози, та й вже перестали, 
Дивилися чорни очи, та й плакати стали. 

Ой зъ гори на долину дубокъ похилився; 
Зъ Украіни до дівчини козакъ поклонився. 

А вінъ іі поклінъ дав, коня вороного, 
Вона ёму поклінъ дав, хусточку шовкову, 

Нона йму хустку дае, зъ срібла самого, 

Відсилае на Вкраіну до милого свого. 
Козавові при бокові дустки не носити, 
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Лишь про славу козацькую сідельце покритв. 
Покрое козакъ сідельце — «дельце сіае; 
Що погляну на хусточку, дівчину згадаго. 
- Сучи, моя мати, в сковую свічу, 
Най перейду тихій Дунай та й биструю річку. ' 

Не поможе, иоцпнй Боже, восковая свічка, — 
Роиігрався тихій Дунай та й бистрая річка. 

(УшМцсіВ уѣяірь); 

Ѳ44. 

Ой шкода, шкода білого цвіТу, 

Що ся розвивае по всёму світу. 
Бтвайте здорови,. високи пороги, 

Куди прохожалн моі біли ноге. 

Сломипайте мене добрими словами — 

Вувъ ж;е тутъ хіопець меже вами. 

Надлетіли гусн съ чистого броду, 
Змутпли мені студену воду. 
Бодай тиі гуси та й піръямъ пропали, 
Що мене, молодого, въ чужий край загнали. 

(Ушнцкій у. в НоаицвМ). 

<54* 

Ой не шуми, луже, дибровою дуже; 
Не завдавай серцю жалю, що я въ нншнмъ краю. 
Ой я въ чужимъ краю, якъ бнлпна въ полю, 
Ніхто мене не порадеть, головоньку мою.' 
— Ой ти, сивпй орле, восоко літаешъ, 
Ой чи часто, чи не часто й а зъ родомъ буваешъ? 

Ой ти сивий орле, ой ти маешь крнлля, 
Полетъ, полетъ на Вкраіну, де моя родина. 

Ой не кажи, орле, що я тутъ бідую, 

Але скажи, орле, що я тутъ працюю: 
Мое працювання—тяжсііьке здихання, 
Моі люби росвошоньки — дрібненькп слёзоньки. 

«Плини, плипи, руто а зъ водою хутко... 
Шла сирота съ поля, на ворота впала, 
А всі люди кажутъ, що сирота пьяна. 
Бо сирота робить відъ ночп до почи, : 

А всі люди кажутъ, що сирота не хоче. • * 
(Уивдый уія*»). . 
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646. 

— Я до тебе не ходила, 
Ти до мене санъ ходивъ; 

Ти до мене, молодоі, 
Чорну стежечку убивъ, 
Ти до мене, молодоі, 
Медъ, горілочву носивъ. 
Топчи, топчи чорну стежку, 
Я ще й білыпу прополю, 

А тіею стежечкою 
Кленъ-дерево посажу. 
„Роста, роста, кленъ-дерево, 
Роста вгору висово; 
Не журися, моя мила, 
Що я живу далеко. 
Ростілайся, повна рожа, 

Да по нрутенькій горі; 
Не журнся, моя мила, 

Що я въ чужпй сторот*. 

— Ой якъ мет росхілаться, 
Що крутенькая гора? 

Ой якъ мені не журиться, 
Що чужая сторона? 
Нема сіна, ні оброку, 
Нема чого коню дать. 

Шшовъ милвй, чорпобривий 
У лісъ галочки стрелять. 

Да й устрелрвъ чорну галку, 
Пішовъ до корчми гулять. 
Ёго мила, чорнобрпва 
Вечеряти зазивать. 

„Ой вечеряй, моя мила. 
Сю вечероньку сама, 

Сеть у мене враща тебе, 

Повечеряю ще й я“. 
(Дудари, Каяевсж. у.). 

647.} 

А. 

1 Прп зеленій сіножаті добре жито жата; 

2 Зъ холодноі криниченьки добре воду брата. 
3 Пошла дівва по воду, такъ собі думала: 
4 Нема жъ’ мого миленького, що вірне кохала. 
5 Нема жъ мого миленького, нема мого пана, 

6 Уже жъ моя постіль біла пилечкомъ запала?. 
7 Туди, лози, хилітеся, звідки вітсръ віе, 

8 Туди, очи, дивітеся звідки милий іде. 
9 Уже лози хнлилися да вже перестали, 

10 Дивилися чорни очи да й плаката стали. 
11 А жъ мій милий конемъ іде, да й мене нинае, . 
12 Знати ёго по лпченьку, що нншую мае. 

13 Ой мій, милий, милесенысий, жнтній колосочву, 

14 Не познала по походу, якъ по голосочку. 
15 А жъ мій милий вернувся: ходи, серде, до хата, 
16 Ой якъ станутъ, то и станутъ вороги брехата. 
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17 Не такъ тиі далекиі, якъ близысі сусідп, 
18 Визирають, зиглядають, чи не люблю кого? 
19 Ой хоть люблю, хоть не люблю, що кому до того? 

20 Ой въ лузі калинонька, а при ій деревце— 
21 „Чоыъ до мрне не говоришь, дівчинонько серце?“, 
22 — Я до тебе не говорю, тілько мислі зношу. 
23 „Чи знаешь ти, дівчинонько, л хороше нрошу . 

24 Яблучка червоного зъ саду своштолати. 
25 Добра будешь, якъ учинишь, було не займатн4. 

26 — Ой коло бъ я козаченьку те несчастя знала, . 

27 То бъ я тебе,, сивий голубонысу, на вівь не займала. 
28 Чернове яблучко укусишь, да й впкшещъ, 
29 А після мене, молодую, на тки повянешь. 
30 Я перейду сіни, хату, сяду на порозі, 
31 Якъ згадаю миленького, обливаютъ слези. 
32 Ой перейду сіни, хату да стану плаката, 
33 Ой чи буде міО миленький по мні жаловатн. 
34 Ой, Боге мій нилосернпй, чи то твоя воля, 

35 Чн таке мое счастя, чи несчастна доля? 
36 Чи такиі куми брали, що мні счастя жалували? 
37 Ой, Боже мій милосерний, святий Мпколаго! 
38 Не розлучн мене съ томъ, кого я кохаю. 

(И» Рукоп. Сборе. ВуЗпаа). 

1 ВЬзгІ А; 2 Б=2 А. ' ; 

3 Воду беру, воду беру и собі думаю: 
4 Б=4 А... кохаю. 5 Б—20 А, Червоная... а біле... 6 Б=21 А... мо4 

щмре... 

7 Таку жъ бо я, козаченьву, натуроньку маю, 
8 А якъ сяду блнзько тебе, все собі думаю. 

(Им Ру коп. Сбора. Купим). 

648. 

тж, соловей, золоте перо, До мене идучи, одвідуючи, 
не щебечи, въ гору летячи, На мое життя завидуючи. 
не отрусн раннёі роси, Ой якъ я’живу, якъ я горюю, 

завдавай серденьку моему тоски; Я свое життя другимъ дарую. 
Нехай отрусить матінка моя, 

(ВоищкШ). 
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649. 

А. 

1 Ой Украіпо мила, краю памятлпвий! 
2 Такъ а любивъ дівчпву, такъ а бувъ счастливей: 
З.Жввъ собі въ міетечку, кругъ свой родипв, 
4 Такъ то тількя черезъ річку до своій дівчинн. 

5 Въ неі доквкъ біленькій, навкругъ тополі, 
6 Такъ а не разъ дівчннонысу діловавъ доволі. 
7 А теперь а блукаюсь, авъ въ полі бялква, 

8 Давно би къ ся утовпвъ, що бъ не Украіна. 
9 Людямъ дівчнну нокину, останусь безъ паря, 

10 Возьку люльку и тютюнъ та й оіду въ псари. 
(УавцвІІ уѣздъ). 

Б. 

1 Б=1 А, Украіно коя..., 2 Б=2 А... дівчиновьку... 3 Б=3 А... а въ 
каликъ... коло..., 4 Б=4 А... кой... 5 В---5 А, Домичокъ въ неі... вкругъ 
яйго..., 6 Б^б А... дівчнну.. 7 Б--7 А... самъ тиняюсь.,., 8 Б -8 А... якъ 
6а не дівчина. 9 В=Э А... лишу, сусідакъ не забуду, 10 Б -10 А. 

(УшвцкіВ уѣздъ). 

в. 

1 В=^=1 А... киленька..., 2 В—2 А, 3 В—3 Б. Такъ... коій_., 4 ВМ4 Б 
Такъ я ходивъ... 5 В—5 А... двірокъ... наоколо..., 6 В-6 А.~ свою... 7 р= 
7 А... остався сакъ іденъ безъ пари, 8 В—10 А, 

(УвШЦКІВ уѣздъ). 

660. 

Глибокаа криниченька, короткиі ключи, 

А вже жъ меві докучало, миленького ждучи. 
Повій, повій, буйнпй вітеръ, изъ долинп на гору, 

Прибудь, прибудь, кій миленький, изъ Дону до дому. 
Ой якъ мені повівати зъ долпни на гору, 
Ой якъ ыені прибувати изъ Дону до дому? 

Полинула чорна галка на Донъ рпбу іетн, 

Та прпнесла чорная галка одъ милого віети; 
Поляцдо чорна галка та й не барилася, 
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Та й принесла палій зи'стку, щобъ не хурилаея. 

— Не жугЕвся, мои кила, не вдавайся въ туту, 

Тн, колода, зажухъ підешъ, а я возыгу другу. 
— Не заходить ясней ккяць за горную хкару; 
Ой ходікъ, товарищу, ва той вуть по халу, 
яОй якъ нені, товарищу, на той кутъ ходитв; 
Перестала, товаршпу, дівчина любитп. 
Вірно любивъ, вірно любивъ, вірно залицявся, 
Вона хъ кене осудила, я хъ не снодівався*. 

— Не я тебе осудила, судятъ хе пасъ люде, 
Що зъ нашего хенихання нічого не буде. 

(Изъ Рукоіт. С(5орн. Кузни»), 

Якъ ріддая карги: 
Чр нені меняться, 
Ча кеяі журиться. 

Чи писька пясати 
До нилоі слата? 

Напишу перами. 
Та приллю слёзанп, 
Та й пошлю вітраки. 

Я вітру не цірю, 
Санъ сяду, ноіду 
До нилоі въ гості. 
Ой здорова, кила, 
Съ карики очиха. 

Зъ чорпихп бровями, 
Зъ вірннкв словаки. , ' 

(Новаций). 

Ой у полі, ой у полі еачмть три тооолі, 
Ой такъ сидить три коваки у нѳволі; 
Одинъ сидитъ, одинъ сидитъ за отця, ва неиысу, 
Ой плаче вінъ и ридае халібяѳнько; 
Другий СИДИТЪ, ДруГИЙ СИДИТЪ За КОЛОДУ вдову, 11 

Схнливъ, склонивъ головоньку ахъ до долу; 

Третій сидитъ, третій ондить еа колоду діовуѵ 
Ой граевінь, ввгрнвав у сопілку. 

По-надъ Дуааяки 
Вода стоянари, 

Ой такъ козаченько 
Коня напувае, 
А юнъ изъ прииона... 

Сакъ заплакавъ, стол: 
— Головка ноя, 
Чуха сторона; 

Завезено кеве, 

Де родвнн дека. 
Ні роду-родини, 
Ні вірноі друхини. 
Тілъки въ кене й роду, 
Два братіки зъ роду. 

Порадь иене, брате, 
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Одинъ важе, одинъ воде, що я не журуся, 

Зъ ріднимъ отцемъ, въ матерью роспрощ&юся; 

Другой важе, другой важе, що я не журуся, 
Зъ молодою у довою росплачуся; . 
Третій важе, третій важе, що я не боюся, 

Изъ молодою дівчиною извінчаюся. 
(НовжцаіІ). 

653. 

Ой зъ-за гори місяць сходить, 
А за другу заходить, 

Тамъ багачъ до вдовоньви 
На залёти ходить. 
— Ой не ходи, багачъ, горою за мною, 
Во ти багачъ, я убога—не рівня съ тобою. 
Хоць тв багачъ, а я молодзьва дитина, 

- А я важу, переважу багадьвого сина. 

Повій, вітре, дорогою, 

За нашою дівчиною молодою, 
Розвій іі русоньву восоньву 
По чорвонимъ поясоньву. ° 

Ми ся увивал^, та й село звоювалн, 
Звоювали, та й дома ночували. 

(Ушяцкіі укадъ). 
\ * 

654. 

Ой гаю мій, гаю, густпй — не прогляну, 

Що на тебе, гаю, и вітеръ не дншо, листомъ не волише; 
А до мене братівъ білн листа нише: 
„Сестро жъ моя, сестро, сестро увраінсьва, 
Чи привиклі жъ, сестро, на цій увраіні?“ 

— Ой брате жъ мій, брате, треба пршшватн, 
Изъ тавою долею, яку дала мата. 

Ой якъ отдавала, то и вавазала, 
Щобъ чотпрі годи я не прнІ8жала. 
Дочка й не слухала, взяла й приіхала, 
Мати й не шзнала, изъ двора прогнала. 

Сусіди пізнали, матінці сказали: 
— Сусідоньво наша, а то жъ дочка ваша. 

(Д. Калина, Миргороде*. у.). 
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665. 

А. 

1 Ой у полі могила зъ вітромъ говорила: 
2 Повій, вітре буйпесенькій, щоби-мъ не счорніла! 

3 Ой вітеръ не віе, и сонце не гріе, 
4 Тілыо въ степу, край дороги трава зеленіе. 

5 Ой у полю річка, черезъ річку кладка; 
6 Не покидай, козаченьку, рідненького батька; 
7 — Бо якъ батька покинетъ, то й самъ марне згпнешъ, 

8 Річенькою бистренькою за Дунай поплинешъ. 
9 Та бодай тая річка очеретомъ заросла, 

10. Вона жъ мене, молодого, въ чуікий край занесла. 

11 Та бодай тая річка риби не сплодила, 
12 Вона жъ мене, молодого, изъ світа эгубпла. 

13 Летитъ воронъ по-надъ море, та й, летючп, кряче, 
14 Сидитъ козахъ по-надъ моремъ, та і, сидячи, плаче. 
15 Летитъ воровъ по-надъ моремъ—ніжки червоненькв, 
16 Помірае на чужяні козахъ молоденькій. 
17 Летитъ воронъ по-надъ тору, та й, летючи, крикнувъ, 
18 Горе жъ мені на чужпні, що я не привикнувъ. 
19 Летитъ орелъ по-надъ гору, крила підобравпги, 
20 Горе жъ мені на чужині, родинн не жавши. 

(УвхдкШ уѣздъ). ' 

Б. 

1 Б=1 А: 2 Б=2 А. 3 Б—3 А. А ні... ані..., 4 Б—4 А. б Б- б А 
Гей..., 6 Б=6 А... мШ синочку..., 7 Б—7 А, 8 Б~8 А... заплинешъ. 
9 В =9 А, 10 Б=10 А... на віки згубила. 11 Б=19 А... море пади й море 
кпи; 12 Б-—20 А... молодому на чужині жити. 

(Уишдвій уѣздъ). 

666. 

Коли бъ мені орломъ бути, високо літатя, 
Летівъ би я що годный дівчину одвідати. 

Тамъ то дівча, танъ то рибча и брови чорненькн, 
Тамъ то лнчко ружъянее, слова виборненькя. 

Тиха вода бережками вносить, 

Молоденькій коэаченько въ коиенди ся просить: 
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— Пусти жъ йене, коменданте, зъ обозу до дому, 
Лішивъ я дівчняоньку, самъ не знаковому. 

Якъ якому багатому, то суди му, Боже, 
Якъ якому лайдакові,—борони іі, Боже! 

Пусти жъ мене, коменданте, до моі& Марисі, 
Дамъ же тобі, коменданте, коня вороного. 
— Еоби ти знавъ, міб миленькій, мою добру матку, 
Казавъ би тп ноставити черезъ Дунай кладку. 

Якъ я піду, мій миленькій, сорочку прати, 
Щобъ не знали вороженыш, а ні стара мати. 
— Тече вода по жовтимъ пісочку; 
А кто же мені молодому випере сорочку? 

Тече вода по каміню, підъ каменёмъ сухо; 
Чомъ до мене не говоритъ, моя щебетухо? 

— Якъ би-ыъ знатна, мій миленькій, що я твоя буду, 

Внпрала бп-мъ сороченьку съ чорного бруду. 
• УшицкЙ уѣвд%). 

667. 

Ой береза, береза на край ліса вросла, 
На березі гіллячво, 

На гіллячку листочокъ, 
На листячку гніздечко, 
На гніздечку одащечка; 

Вона пісеньку поетъ, 
Та й объ життя говорить: 
УСцггя наше гіркее, 

Б» чужій дальній стороні 
Нона роду при мені; 

Нема роду-родини, 
Ні вірноі дружннн, 

Тілько въ саду круѵнна- 
Молодая дівчнна 
По садочку гуляла. 
Цвітъ-калину ламала, 
Та въ пучечки въязала, 

До личенька рівняла: 
— Коли бъ же я такая. 

Якъ калпнонька сяя. 
(Дудари, Кане»», у.). 

658. 

А. 

1 Ой соколю, соколю. 
2 Не літай но полю, • 
3 Не сідай на вншні, 
4 Не співай самъ собі, 
5 Но заснівай ти мені, 
6 Бо я въ чужий стороні, 

7 Нема роду ори мівні; 
8 А л роду, ні: родмни, 

9 Ні любоі дружная; 
10 Ой на лузі, луп 
11 Цвітв-кпливу ломала 
12 И въ квйотав сжМдала, 
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13 На тораі продавала, 17 Чому хеш гудешъ?" 
14 Соколочка купил» 18 — Я не імъ, ве цъю, 

15 И въ стодолу пустила. 19 Во смутненькій сижу. 

16 „Соколю, не ішъ, нс пьешь, > 
('Ушяцгій уѣздъ). 

В. 

1 Б 1 А, ,2 Б-— 2 А, 3 Б*1 3 А*., на рдлю, 

.4 Не завдавай ми жалю, 
5 Во в бідний въ чужвні, 

в 8=7 А; 7 В-^7 А... родпни, 8 Б=9 А... вірноі... 

9 Ой піду я на базаръ, 

10 Та куплю сі голубдя, 
11 Та пущу ёго въ стодолу, 
12 Наспплю ёму пшениці, 
13 Та иаллю ёму водиці. 

14 В= 16 А. Чомъ не імъ..., 15 Б—17 А. Чомъ до мене не...? 

16 Якъ же мсні гудітп, 
17 Нема пари съ кімъ житв. 

(УшяцеіЗ уѣздъ). 

659. 

08 у городі вишня, коло неі вода. 
08 ввйду я ногуляти, цама молода. 
Ой полети, галко, де мій рідний батько, 

Нехай мене одвідае. коли ёму жалко. . 
Галочки літають, батенька пемае. 
Ой десь ёму ве жаль мене, що не одвідае. 
Колись було жаль, жаль, а тепера 8 ні: 
— Живи, дочко, на чуживі, не жалуйсь меяі. 
Ой полети, утко, до матінки хутко, 
Нехай мене одвідае, бо я умру хутко. 
Уточка літае, матінки ве мае. 
08 десь ій не жаль мепе, що не одвідае. 
Колись було жаль, жаль, а тепера й ні: 
— Живи, дочко, на чужині. не жалуйсь мені. 
08 полети, орле, де мій братікъ оре, 
Нехай мене одвідае, яке мені горе. 
Орлпки літають, братіка немае. 
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Ой десь ёму не жаль мене, що й не одвідае. 

Колись було жаль, жаль, а тепера й т: 
— Живи жъ сестро на чужині, не жалуйсь мені. 
Ой на горі корчма, на горі новая, 
Ой тамъ увесь рідъ гуляв, мене споминае: 

Ой десь наша несчастна, що іінемав? 
А чи іі взято, а чи запродато, 
А чи ій же світъ невіленъ ні въ будень, ні въ свято? 

Ой мене не взято, и не запродато1, 
Тілько жъ мені світъ невіленъ ні въ будень, ні въ свято. 

/ (Д. Кохвшшц Миргороде*. у). 
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вво. 

1 Ой въ поло кирнвчевъка, 
2 Въ ній холодна вода, 
3 Танъ дівчнна воду набирав; 
4 Козакъ кона напувае, 
5 Дівчиноньву підмовляе: 

6 .Мандруй, нандруО, дівча, зъ ванн, 
7 Ліпше буде, якъ у нами: 
8 Въ насъ врпниді ^ублениі, 
9 Въ насъ рікп медянні, 

10 Въ насъ вербн грушки родятъ, 
11 Въ насъ дівкп въ злоті ходятъ*. 
12 Дурна дівча послу хала, 

13 Та й съ Козаковъ манлровала. 

14 Идутъ гору, идутъ другу, 
15 А на третій треба стати, 
16 Козакові постіль стлати. 
17 — Мене жатн не давала, 
18 Шобъ я тобі постіль стлала. 

19 Дала жъ мене н^я воля, 

20 Побила жъ мя ляха доля. 

А. 

21 Ой вийду я на горочку, 
22 Подивлюсл въ долиночву. 
23 Ой тамъ ходятъ дівочки, 

24 Та збирають фіалочки, 
25 На неділю на віночки. 

26 Кличутъ: „дівча, ходи зъ нами*. 

27 — Я до дівокъ не нотрібна, 
28 Я до вінка не способна. 
29 Стала дівча, задумалась. 
30 Жалібненько заплавалась: 
31 Дрібни листи написала. 

32 До батенька відснлала. 
33 НаГі ся батько не турбув, 

34 Най вінка не готув: 
35 Ой вронила я віночокъ, 
36 Безъ *) свій дурной розумочокъ: 
37 Въ чистимъ иолі, безъ неролі. 

38 Підъ яворомъ зелененькимъ, 
39 Съ козаченьвомъ молоденькимъ. 

(Умиія уѣздъ). 

Б. 

1 Въ край дороги ѵирокеі, 
2 Крнниченькн глпбокеі, 

3 В=4 А, 4 Б=5 А. И дівчнну...: 5 Б=6 А. Поідь же «..., 
6 Зъ молоднмн козакамн. 

7 Б=12 А. Дівчинонька..., 
8 Съ козакамн ноіхала. 

>) Чрвѵ 
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9 Идутъ поле и другое,. 
. 10 Ажъ ставъ дощивъ накрапати, 

11 В- ~16 А важе козакъ... • 

12 Не мать мене ввряжала, 
13 Б=18 А... возаку... 

14 Вирядила жене вола, 
15 Все козацькая намова, 
16 Несчастная иоя доля. 

17 А въ неділю пораненьву. 
. 18 Б=21 А... горольку, 

19 Погляну я въ долиноньку. 
20 Рвуть дівочки бервіночки, 

21 Б=25 А. 

22 А я не рву барвиночокъ, 
23 Б—25 А... віночокъ; 

24 Наношу я дрібни листа, 

25 Пошлю до батенька вісти. 
26 Б=33 А. Нехъ батенько..., 

27 МШ він9чокъ не купуе. • 
28 В=35 А. Стратила я свій.,., 

29 У неділю въ порацочокъ, 

30 Б=38 А, 31 Б=39 А Изъ козакомъ... 

(Сбора. П&кат Нар. Твор. стр. 72 -73). 

В. 

- 1 Ой зацвіла валинонька, 4 Що відъ роду відбилась; 
2 Въ вбду похнлплась; 5 Ой відъ роду, відъ роди ни 
3 Заплавала дівчиноньва, 6 За двадцать миль за чотирн. 

7 Б=4 А, 8 В=4 Б: 9 В=6 А... серце зъ нами, 10 В 6 Б. 11 В 
9 А... води..., 12 В—10 А, 13 В—11 А. 

14 Подлетіла зозуленьва: 18 Зъ вербівъ грушокъ не ідала, 
15 „Не слухай, дівчвнонько, 19 Дівовъ въ злот^не впдала“. 
16 Во я весь світъ пролітала, 20 Дівка возулі не слухала, 
17 Золотилъ горівъ не видала. 

21 В -8 Б... помандрувала. 22 В=^14 А... милю..., 23 В -15 А. На 
третёму..., 

24 Коню оброкъ дата. 

25 В—21 А... гору, 26 В=22 А... въ долину: 27 В - 23 А... паняночвм, 

28 В---24 А. 29 В=25 А. 
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30 Ой що жъ бо я учинила, 

31 Що свій віночокъ згубила: 
32 В=38 А, 33 В=31 Б. 

(УшицкМ уѣвдъ). 

Г. 

1 Г=1 Б, 2 Г=2 Б, 3 Г=4 А, 
4 Дівча води наливав. 

5 Г=б А. Козакъ дівча...: 6 Г=5 Б. МандруЙ..., 7 Г—6 Б. 8 Г=12 А, 
3 Г=8 Б. 10 Г=9 А... медовиі, 

11 А въ насъ трави шоввовиі, 
12 Г=10 А, 13 Г=11 А. 

14 Сіла дівка, заплакала, 
15 Г=31 А, 16 Г=35 А. 

17 Най батевько тое чуе, 
18 Сиввхъ коней не турбуе: 

19 Г=35 А. Пропавъ мій..., 20 Г=36 А. Черезъ... 
(УшицкіВ уѣздъ). 

661. 
Ой за гаёмъ, тамъ Дунай тихенькій, 
Па Дунаю явіръ зелененькій, 
Шдъ явороиъ воза къ молоденькій, 

ПЦъ козакоиъ конику вороненькій. 
Сидитъ козахъ та й въ скрипочку грае, 

Струна въ струну та й ся побивав. 
Котра струна кращий голосъ мае? 

Ідна струна тонкій голосъ хае, 
Друга струна тонкій голосъ хае. 
Трети струна за всіхъ голосъ мае. 

Будь здорова, мои черноброва, 
Я парубокъ, а ти бідна вдова. 
А теперь же ти ні жінка, ні дінка, 
А теперь же ти людьска поговірка. 

(Улицкій уѣздъ). 

662. 
Ой зрадивъ ковавъ молодо дівча 
На славнихъ вечорницяхъ; ■ 
Та завівъ іі въ густий лісокъ 
Підъ явіръ зелененькій. ' 
Де жъ ти будепгь ночувати, хлопчино?" 
— Бъ темнимъ лдсі, при орісі, холода дівчино. 

„Ой чихъ ввриешся?" — Съ клиння листочкомъ. 
аОй чихъ ся вмиемъ?" — Ой я росою, а ти слезою. 
„Ой чихъ ся втеремъ? “ — Ой я врайвою, а ти нагайкою. 

„Що поснідаемъ, хлопчино?" 
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— Ой я буханцівъ, а тн стуханцівъ. 
„Ой коби я нала орлові врпла, 
Соловейкови очи, 
Я бъ полетіла до свого батька 
Тенненькоі ночи. 
Лісомъ летіла — гилля ланала, 
Лугомъ летіла — луги топила 
Дрібншш слёзани! 
Якъ прилетіла до свого батенька, 

Та й сіла на калину, 
А съ калини, та й сіла на норозі. 
Якъ погадаю батькову щірность, 

Обливаютъ нене слези. 
Я въ батька росла, въ иатінки ся кохала, 

Таки жъ бо я лихій доленыц зостала*. 

(Ушндьій уѣздъ |. 

ввз. 

А. 

1 Ой зацвіла калинонька на степу, 
2 Гей породила нене натн на біду— 
3 Порозсипала кораликі на лёду. 
4 Обізвався мій миленькій самъ іденъ: 
5 „Повибираю коралики до зеренъ*. 
6 Ой е въ мене садъ виноградъ, ще й теренъ; 
7 Гей любивъ мене жвавий хлопецъ, ще й Семенъ. 

8 Я казала, що вінъ буде любити, 
9 А вінъ зачавъ до трохъ разомъ ходити; 

10 Я зачала штирохъ разомъ любити. 
11 Ой е въ мене коноронька новая, 
12 Гей въ тій коморенці постілонька тісовая, 
13 На постелі перинонька шовковая, 
14 Гей на тий перині подушечка пуховая, 

15 На нодушечці лежитъ Маша молодая; 
16 Свое дитятко рученьками обняла, 
17 Гей Семенові-подлецёві лаяла: 

18 „Я казала, що Семенъ чоловівъ, 
19 А Семенъ публіка, ще й негіда на весь світъі 
20 Ой теперь я не дівчина, не вдова, 
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21 Геб теперь я вже на віяи пропала: 
22 Геб теперь я ані дівка, ані жінка, 

23 Зрадила ня Семенова горшка. 
(Ушнцкій уѣздъ). 

В. 

1 Б—6 А. Розсипала горішенькй, ще б...; 2 Б=7 А. 

3 Об Семене, Сененочку, Сенене, 
4 Чомъ не ходишь, не говоришь до мене? 
5 Чомъ до мене не ходишь, 
6 Чомъ миленькою не назвешъ? 

7 Б=11 А. А въ Машеньки..., 8 Б=12 А... нериночка пухова, 
9 Тамъ Машенька лежала, 

10 Б=16 А. Правою ручкою мале дитя... 
11 Не слухала ыі матінки, ні отця, 
12 Послухала кавалера-подлеця. 
13 Я думала, що ті жарти минуться, 

14 Теперь зъ мене а всі люди сміються. 
(УшвцкіВ уѣздъ). 

664. 

Запорожецъ, моя нанцю, запорожецъ 
Вивівъ мене, моя мамцю, на морозецъ, 
Ставъ вінъ мене пригортати, 
Стали моі біли ніжки примерзать. 
„Мандруб, молода дівчино, мандруб 8ъ нами, 
Дамо тобі чобіточки сапъянни; 

•Мандруб, молода дівчино, мандруб зъ нами, 
Дано тобі черевички зъ застёжками; 
Мандруб, молода дівчино, мандруб зъ нами, 
Дамо тобі колисочку зъ воросками; 
Мандруб, молода дівчино, мандруб зъ нами, 

Дамо тобі иаленьке дитятко съ пелёнками". 
— Якъ ми будемъ, молодив козаче, мандрувати, 

Хто жъ буде наше дитятко колисати? 
„Примандруемъ, молода дівчино, підъ лісочокъ, 
Та почепимъ колисочку на липочку: 

Буде вітеръ повівати, 
Буде наше дитя колисати". 
— Якъ ми будемъ, молодив козаче, мандрувати, 

22* 
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Хто жъ наше двтя буде годувати? 
„01 есть въ жене, молода дівчино, рідная жатн, 
Буде наше дитя годувати". 

„На що жъ ти, моя доню, вважала, 
Що ти того запорожца сподобала?" 
— На жупапня, жоя жатн, на жупання, 
Я думала, що я буду за нимъ паня; 

Я жъ думала, що я буду за нимъ попадічва — 
Не вилізе біла ніжка въ черевичка. 

(Уыцыі у Ѣздѣ). 

ев5. 

Ой піду я въ ліскн по орішки, 

Не найду жъ бо я ні стежки, ні доріжкн. 
Давъ мені козавъ воронъ-коня держатн, 
Ой самъ шшовъ доріжкн шукатя. 
Держала-мъ коня зъ вечора до швъ-ночи, 
А впала роса на моі чорни очи; 
Не такъ на очи, якъ на русяву косу. 

„Серде козаче, иай віночокъ доношу"! 
— Ой піду жъ я наберу меда, вина, горілки, 
Та запробую, що ва розумъ въ дівки? 
„Горілки не пью, медомъ, виномъ не виъюся, 

Серце-козаче, я тебе не боюся. 
Ой піду жъ я горою, долиною. 
Та найду жъ бо я рожоньву съ калиною. 
Чи рожу рвати, чи калину ломатн, 

Чи заміжъ ити, чи діввою гуляти? 
Дівкою гуляй — людськая обновочка, 
А замужъ піди—бідная головочва. 

(Ушжцжі* уі»*ѵ). 

ООО. 

А. 

1 Ой въ лузі, въ лузі 
2 Штири воли въ шгузі, 
3 Та нівому поганяти. 

4 Ой прийшла дівчина, 

5 Съ чорними очима — 
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6 Вона буде воли поганяти. 

7 Гей хе, волн, въ зелену діброву, 

8 А а, холода, ворнуся до доху. 
9 Прийшла хъ іі хатн, 

10 Та й стала лаяти: 
11 яТи не будешъ воли поганяти". 
12 — Позволь, позволь, наги, 
13 Хоць разъ обігнати. 

14 Нехай буде хоць борозну внати. 
15 Збудуй хеш, кати, кокору новую, 
16 Та эахнкай кене, молодую. 
17 Бохора новая, сторожа стояла, 

18 А я, холода, въ саду ночувала. 
19 Ночувала шчку въ вишневихъ садочку, 

20 А съ тобою, сивий голубочку; 

21 Ночувала другу въ темненькихъ лугу, 
22 Я съ тобою не звінчана буду; 

23 Ночувала третю въ хрещатихъ барвіяку, 
24 А съ тобою не звінчана въ вінку. 

(Уягадыі уѣздъ). 

В. 

1 Б—1 А, 2 В=2 А. Стоять..., 3 Б=*8 А. 4 Б=4 А... внйшла... 
5 Б--=5 А, 6 Б=6 А. Та й почала... 7 Б=9 А. Внйшла..., 8 6=10 А... 
взяла..л 9 Б=11 А. На що було... 10 Б=12 А... хеш, хакцю, 11 Б—"13 А. 

12 Щобъ я знала, якъ хилого звати. 
13 Б=15 А, 14 Б=16 А. 15 Б=17 А... густая, 16 В =18 А... дів- 

чина... 
17 яБо я, хакцю, стелю .проривала". 
18 — На що хъ ти, доню, стелю проривала. 
19 яБо я, хакцю, хлопця сподобала. 

20—19 А, 21 Б=20 А. 22 Б=21 А... вишневомъ... 
23 Черезъ тебе не віддана буду". 

(Ушиций уѣздъ). 

667. 

Въ недіію рано, рано, до східъ сонця 
Випускае сяротонька годубця зъ рукавця. 

Вона хъ випускае, ёму проиовляе: 
— Лети ясъ, лети, голубъ, въ далеку краіну, 
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Де жъ маю родину; якую родину—вірную дружину. 

Десь моя дружина сидитъ у засаді, 
Сидитъ у засаді, въ великій досаді. 
А вже жъ та засада безъ дверей, безъ віконъ, 
Туильки одна труба, да й та димовая, 
А зъ тиеі труби диино подихае, 
Тамъ же муий миленький тяжело вдихае. ' 
—Ой ти жъ тамъ плачетъ, а я тугъ горюю, 

Покину жъ синочка, сама помандрую. 
Пудъ дощъ мандрувала, пудъ рокитою спала. 
Бодай же ти, ненько, на світъ не пускала! 

(Борисомъ, Цѳреясіавск. у.). 

668. 
Ходила дівчина у лісъ по орішки, 

Не найшла ні стежки, ні дорожки; 
Изнайшла вона козака молодого. 
„Козаче, серце, виведи зъ гаю, 
Бо далебо доруиженьки не знаю". 

— Ой якъ би ти дороги не знала, 

До ти бъ мене козакомъ не звала, 
Да обняла да й поцілувала. 
Сміетьтя козакъ, коника сідлаючи, 
Плаче дівчина, дитину гойдаючи. 
„Ой на тобі, козаче, дитину, 
Бо далебо нудъ коника пудкину". 

— Умііа дівчина подарочки брати, 
Умій дитину колихати. 

яОй які жъ я подарочки брала, 
Туильки вуисінъ паръ черевуичкивъ 

стоптала, 

А девятая въ коморі на просі, 
Возьми, козаче, повісь собі на носі. 
А десятая въ коморі, на скрині, 
Возьми, козаче, повісь собі на шиі. 
Стояла дівка зъ вечора до пуивъ-но- 

чи — 

Упала роса на Ц карі очи, 
А дрібни слізки на моі біли нуижки. 

Ой горе, горе калит при долит, 
До такъ сироті на чужій украіні: 
Вітеръ повіе — калину обламае, 

Хто не схоче — сироту не лае. 
Керезъ Дунай, керезъ тихиі води... 

Серце-дівчино, намъ любитися годі! 
Керезъ Дунай, керезъ бистриі ріки... 
Пропала дівчина тепера на віки. 

(Ьорисподь, Перелславсв. у.) 

669. 

Тихо, тихо Дунай воду несе, 
Ще й тихіше дівка косу чеше. 
Що начете, то й на Дунай несе: 

Пливи, косо, підъ теиний лугъ просто. 
Въ темнимъ лузі явіръ зелененькій, 

Підъ яворомъ коникъ вороненькій, 
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На конику козакъ молоденький. 

Сидитъ, на скрипочку грае, 
Струна струні стиха промовляе: 

Нема краю тихому Дунаю, 
Нема впину вдовиному спну, 
Що звівъ зъ ума чужую дитипу. 
А извівшн, на коника сівши: 
„Прощай, шельмо, вже я не боюся, — 
Покаюся, та ще й оженюся; 
Оженюся, возьму собі дівку, 
А на тебе, шельмо, надінуть намітку“. 
— Добре тобі, козаченьку, шельмою називати, 

Що звівъ зъ ума, та не хочешъ взяти. 
Въ темнимъ лузі червона калина; 
Теперь же я въ батька не дитина. 
Теперь же я ні дівка, ні жінка, 
Теперь же я людьська поговірка. 

Якъ би дівка, зъ дівками бъ гуляла, 
Якъ би жінка, мужа бъ собі мала. 

(Веівкіе-Свитввки, Васнльвовев. 7.). 

670. 

А. 

1 — Червона калино, чого въ лузі стоііпъ, 

2 Чомъ не зацвітаешъ? 

3 Молода дівчино, чомъ не засніваешъ? 
4 Чи головка болить, чи въ світі невольна? 
5 „И головка не болить, и я въ світі вольна: 

6 Три нічки не спала, 
7 Дрібний листъ писала 
8 До того козака, що вірне кохала“. 
9 Козакъ листи взявшн, 

10 Та й перечитавши, 

11 Тяжко здихнувъ, 
12 Дівчину спомявувъ. 
13 Бистра вода, бистра берегами носить, 

14 Козакъ свого пана до дому ся просить: 
15 „Пусти жъ мене, пане, съ Польщи на Волияне, 

16 Пише дівча листн, що вже мае сина“, 

17 — Мігъ би ти, козаче, тее занихати. 
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18 „Не кожу я, пане, на инчихъ казатн, 
19 Бо моя причина, буде Богъ карата*. 
20 — Озьми жъ собі коня вороного, 
21 Ще й для охота товарища свого. 
22 Іде коэакъ, іде въ подвіръя въізжае, 
23 Вся ёго родина козава витае. 
24 Прийшовъ козакъ до світлоньви—дівчина хоруе, 
25 Припавъ до лиженька, дівчину щлуе. 
26 — Ціловала бъ тебе лихая година, 
27 Цураеться мене вся моя родина; 
28 Цураеться мене ще й отець, я мати, 
29 Ще й тая дружина, що мала мя взяты. 

(УшнциВ уѣздъ). 

Б. 

1 Сонце низенько, вже вечіръ близенько, 
2 Ой приідь, приідь та, мое серденько! 
3 Гей хто хоче роскоши зажиты, 

4 Гей нехай иде до двора служита. 

5 А въ нашимъ двору гірше, якъ въ неволі: 
6 Вийди за браму, наолачся до волі. 
7 Не плачъ, дівчино, не журнся, 

8 Ти вже віддаешся, я ще не женився. 
Женила бъ тобою..., 10 Б=27 А... моя вся..., 11 Б—28 Аг 

(УшицкіК уѣздъ). 

г- 
Тиха вода береженьки вносить — 
Молодъ козакъ свого пана просить: 
„Пусти мене эвідси до дому на Вкраіну, 
Пише довгі листа, що мае дитину*. 
— Молодий козаче, дурний разумъ маешь, 
Що й того не догадаешь: 

Можно, листа взявши та перечитавши, 
Назадъ одослати, ' 

А тую причину на иншого свласти: 

Не моя причина,с'не моя діьчина, 
Бодай же я упавъ въ землю по коліна! 
Присягаю Богу, не моя причина! 

9 Б=26 А. 
12 Б=29 А. 
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„Сідлай, хлонче, коня, коня вороного, 

Поіду, одвідаю кохання свого. 
Козакъ приізжае—родина витав. 

• Козакъ у світелву—дівчижа хоруе, 
Дівча въ окошечку зъ жалю омлівае. 

Козакъ за рученьку сердешне жалуе. 
„Не журись, дівчино, Господь Богъ въ тобою! 
Якъ ти видужаешъ, візьму шлюбъ зъ тобою!" 
— Щобъ тебе шлюбовала лихая година! 
Цураеться жене вся моя родина! 
Не такъ родина, якъ отець и кати — 

Черезъ тебе, козаче, мушу погибати. 

(Изъ Рукоп. Сборн. Н. И. Костомарова г. 

Ой у лузі калинонька 
Та на море схилалася; 

А молода журилася, 
Що одъ роду одбилася, 

Одъ' роду, одъ родини, 
Одъ вірненькоі дружини. 
Ходить дівка по-надъ моремъ, 
Сіе долю изъ приполу. 

— Пливи, доле, за водою, 
А я услідъ за тобою. 

671. 

Допливемо до вущика, 

Та й вирвемо по листочку, 
Та спишемо по письмечку, 
Пошлемо до отця, неньки, 
Нехай мною не турбують, 
И віночва не готують. 
Потеряла я віночовъ 
Черезъ дурний розумочовъ, 

Підъ яворомъ зелененькимъ, 
Зъ козаченьвожъ молоденькимъ. 

(Полтаве*, губ.). 

672. 

Ой у полі сіно, підъ сіножъ вода; 
Плавала дівчина молода. 

„Ой не плачъ, дівчино, зъ личеньва змарніешъ, 
Ой де сь ти, дівчино, віночка жаліешъ". 
— Не жаль мені вінка, жаль дивноі речи, 

Роспустила косу — устелила плечи. 
Косу роспустила, поясомъ прикрила; 
За нелюба пішла, жалю наробпла. 

Об жалю мій, жалю, великий печалю! 

Війшовъ нелюбъ въ хату, засівъ усю лаву, 
Засівъ усю лаву, що не можу звести, 
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Ой виснпавъ на стілъ карбованцівъ двісті. 
„Оде жъ тобі, кила, дорога спідниця, 

Вчора була дівка, теперь молодиця. 

Вчора була дівка, теперь молодиця, 

Вчора гуляла, теперь не годиться. 

(В. Снятии и, Василькове к. уѣ8д.). 

673. 

Дівчянояъва по гриби ходила, 

Въ зеленому ліеі заблудила. 

Приблудила къ зеленому дубу: 

— Ой тутъ же я ночувати буду. 

Вона думала, що дубъ зелененькій, 

Ажъ тамъ стоявъ козакъ моло¬ 

денькій. 

— Тн, козаче, великій гультаю, 

Виведи мене па дорогу зъ гаю. 

„Содасися, дівчино, въ подмову, 

То виведу зъ гаю на дорогу". 

Козакъ зъ гаю дівчнну виводить, 

На рученькахъ дитину виносить. 

— Люлі, люлі, муй синку, 
Дадуть мені сто палокъ на спинку. 

Люлі, люлі, днтино малая, 

А де жъ твоя мати молодая? 

Ой дамъ тобі корову рябую, 

Годуй, годуй дитину малую; 

Ой дамъ тобі штнри фаски масла,— 

Очеппся на кого напрасно; 

Ой дамъ тобі штпри булка хліба, — 

Очепися на стараго діда; 

Ой дамъ тобі оровпчого (?) сира, — 

Годуй, годуй маленького сипа. 

(Сбор. Пам. Нар. Твор., стр. 131). 

Ой ходжу я, ходжу, не находжуся; 

Да кого кірне люблю, не надивлюся. 

Ой виджу я, впджу милую свою, 

Що ходит ь-гуляе въ зеленомъ саду, 

Щипае-.іамае зелений виноградъ, 

674. 

Кидае на милого кровать. 

— Чи, милий, спишь, чи такъ лежишь, 

Чомъ мого серденька не роззеселишъ? 

„Ані я сплю, ані не лежу, 

Туги на серденьку не розвеселю... 

(Ушицкій уѣздъ). 

Звівъ зъ р уму дівчнну, 

Тетянпну калину. 

Ой хто то звівъ? 

Той Кланъ молоденькій. 

Дс жъ вінъ звівъ? Де явіръ зелененькій, 

675. 

Тамъ червона валина, 

Тамъ заручена молода дівчина. 

Вчора була дівчина, якъ калина, 

А ейгодня біла, якъ глина. 

(Ушнцкій уѣздъ). 
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676. 

По-підъ гору камъяную, та по-підъ глотаву, 
А звівъ козакъ дівча, та ввівъ въ неславу. 
Сака ти, дівчинонько, въ неславу ся вводишь, 

Бо ти нізно, ще б не рано зъ гуляния приходишь... 

За горою вітеръ віе, 
Чий тамъ козакъ ншаниченьку сіе? 

Гей сіе, сіе, засівае. 
Ахъ виходить дівчина зъ гаю. 

.Помагай бі, козаче-гультяю, 
Виведь иене зъ зеленого гаю!*1 
— Щобъ ти, дівчино, дороги не 

знала, 
Щобъ ти иене гультяеиъ не звала. 
Гей поставлю я вватирочву иеду, 
Таки тебе зъ розумевьку зведу; 

Гей я поставлю вватирочву, другую, 
Таки тебе зведу, молодую, 
в Бодай же ш день и ночъ блудити, 
То не дайся зъ розуиу зводити“. 
Ще й дівчина меду не допила, 

Підъ березу головку склонила. 
„Ой береза зелена, береза, 
Я вже пьяна, а ти твереза1*. 

Дівчина зъ олыпини виходнть, 
И на рукахъ дитину виносить. 

„Ой на тобі, козаче, дитину, — 

(Ушицкіі уѣздъ). 

677. 

Явъ не возьмешь, на межі покину. 

Я дитину въ кропиву укину, 
Сама піду у світъ на Вкраіну, 
Та не будутъ мене люде знати, 
Будутъ мене дівчиною звати“. 

— Ой на тобі коня вороного, 
Скажи, скажи на брата моёго. 
„Я не хочу коня вороного, 

И не скажу на брата твоёго“. 
— Ой на тобі пару волівъ лисихъ. — 
Скажи, скажи на ввраіньскихъ шш- 

. совъ (?). 
„Я не хочу пару волівъ лисихъ, 
И не скажу на вкраіньскихъ тисовъ* • 

— Ой на тобі штири копи снровъ, 
Скажи, скажи на поповихъ синовъ. 

„Я не хочу штири копи сировъ, 
И не скажу на поповихъ синовъ 
Ой тамъ козакъ дрібни листа пицц 
И ногою дитину колише: 

Люляб, .іюляй, козацькій синашку. 

Здийняла мати останню рубашку. 
(Полоски, Бѣльск. у.). 

678. 

Щобъ я була матусеньки слухала, 
Була би я дівонькою гуляла. 

Не слухала-мъ ні матінки, ні отця, 

Послухала козаченька-подлеця. 
Сеть въ батенька комороньва рублена, 
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Въ кохоронці кроватонька тісова, 
На вроватоньці периночка пухова, 
На перяночці дівчявоныеа молода, 

Білой ручкой дитя нале взяла. 
Ой гляпу я въ новую кватнрку— 
Десь хій мидий на конику виграе, 
До мене ані окомъ не вигляне. 

,Що жъ ти, мидий, гадаешь, думаешь, 
Що до моій кватирочки и не поглядаешъ“Ѵ 
— Ой я тебе гадаю, думаю, 

Що до тебе окомъ не вгляну. 
«Теперь мені хоць зъ мосту та въ воду, 
А вже жъ мені не признаться до роду11. 

(У падкій уѣздъ). 

Ще сопечко не сходило, 

Якъ до мене щось приходило. 

Приходила моя матінка, 
Приходила Ё моя рідная. 
Не сыідала 8 не обідала, 

Тілько мене та й отвідала. 
Проведу жъ я свою матінку, 

Проведу жъ я свою рідную 
За два гаі зелененькиі, 
За два лісп да темненькиі. 
Сама сіда, та 8 заплавала. 

679. 

Оглянеться моя матінка, 

Огллнеться жъ моя рідная: 

„Чого сіла, моя доненька? 
Чи попалась у неволеньву, 

Чи хміль, дочво, чи хмилнночка, 

Чи малая та дитипочка?“ 

— Не хміль, мамо, не хмилнночка, 

А малая та дитиночка; 
А малая та дитиночка, 
Невірная та дружиночка. 

(Д. Воджшва, Миргороде», у.). 

680. 
„Спдить голубъ надъ водою, тамъ днюе, ночуе, 

' Не будемъ ми, серце, въ парі, душа моя чуе. 
Та не будемъ ми въ парі, ти мое серденьво, 
Черезъ тиі сусідоньки, що сидятъ близенько". 
— Та сама жъ ти, дівчпнонько, винна, 

Що сь пізненько, не раненько зъ коршомви ходила. 

„А якъ же, козаченьку, не ходити, 
Взявши мене за рученьку, кажешь говорим “. 

— Та не радуйся, дівчинонько, моій розмовоньці, 
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Май ти разумъ, иаб ти паиъять въ св 'ій головоньді. 
Було кати калинонъку, та й не колихати, 

Було кати розумъ, паиъять, та й ся не квапити. 
Ой іла я калинонъку та й покопала, 
Мала-мъ розумъ, мала-мъ паиъять, танъ ся поввапила. 

(Ушнцкій уѣзди. 

681. 

Мені водонька забрала". 
— Не турбуйся, ноя дівчино, 
О своій пригоді; 
Маю я пару лебедівъ — 
Попливуть протівъ води. 
Лебеді пливуть, віночки тонуть, 
Віночки потопаютъ, 

Моій дівчині, ноему серденьву, 

Більшъ жалю завдавають. 

(Изъ Рук. Сбора. Кулоа). 

682. 

А. 

1 Ой горе, горе, що чужа сторона, 
2 А ще гірше три дні милого йена. 

3 „Де сь ти въ пене вчора зъ вечора не бувъ, 

4 Де сь ти пене, роздушеньво-другъ, забувъ*. 
& — Я ясъ не забувъ, три поклона передавъ: 
6 Первий поклонъ—не гуляй, нила, за другимъ; 
7 Другий поклонъ—жаль розстаться намъ съ тобою; 

8 Третій поклонъ — розспроклята шипа любовь. 
9 „До чого жъ насъ вірна любовь довела? 

10 До слёзоныен, до великого стида. 
11 Й а въ матушки люба дочка я була, 

12 А въ батенька но садочку гуляла, 
13 Гребінчекомъ русу косу чесала, 

14 Та все свого миленького питала: 
15 Ой чи будешь сю ніченью брести, 

16 Хочешь нене зъ уночва ввести, 
17 Не такъ зъ ума, якъ зъ кого розуна". 

(Новицків). 

Заржали ворони коні, 
Да одъ водиці йдучи; 

Загула молода дівчина, 
Зъ рути вінки въючи. 

Якъ загула, такъ вискочила, 
На бережку стала: 

„Мій Ивасенько, мое серденьво, 

Мені пригодонька стала, 

Мала жъ бо я да два віночки, 
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„ 11 Проводила бъ твого батька 
12 Та лихая година. 

13 Черезъ тебе, сукинъ сину, 
14 Мене мати била. 
15 Вала мене мати, бала, 

16 Ще 5 казала бу де бита; 

17 Об перестань, вражій сину, 
18 Да до мене ходите*. 

19 — Ні, не перестану, 
20 Покиль не достану 
21 Чорынхъ брівъ, вірнихъ слівъ, 

22 Хорошого стану. 
(Изъ Рукоп. Сбора. Кухню а). 

Б. 

6 И въ хаті не всижу, 

7 Ой прибдеться підкопаться 
8 До дівчнни въ хижу. 
9 „Бодай тебе коналася 

1 „Ой ни міб, чи не міб, 

2 Об не ходи мимо двіръ, 

3 Мимо моі ворота, 
4 Да не суши жнвота*. 

5 — На шпцю не піду, 
10 Б=12 А, 11 А=13 А... вражий..., 12 Б=14 А. 13 Б—15 А, 14 Б= 

16 А, 15 Б=17 А, 16 Б=г18 А. 17 Б=18 А, Такн буду..., 18 Б=20 А, 
Иоки...; 19 Б=21 А,... гарнихъ..., 20 Б=22 А. 

(Изъ Рук. Сборе. Куши). 

689. 
Чорвоная калннонька безъ вітра хитаеться; 
Молодая дівчинонька 8а козакомъ вбиваеться, 

— Дівчпнонько, мое серде, хотятъ мене ожените, 
А зъ тобою, моя любко, на вівъ розлучита. 
Не покину жъ тебе, серцѳ, хоть и оженюся 
И въ любови я 8ь тобою довго наяшвуся. I 

Козаченько на кроваті, дівчинонька край кроваті. 

„Ой суоди—пань-маточки, навчайте своі дочки, 
Навчайте своі дочки, щобъ по ночамъ не ходили. 
Щобъ по ночамъ не ходили, козаченьківъ не любили... 
И віроньки не доймали, и правдоньки не казали... 

У козава віра, якъ на морі ніна; 
У козака стільки ласки, якъ ва морі ряски. 

(Ивъ Харькове*, губ.). 

690. 
Край дороги широкоі Дівча воду шдливае, 
КроаиченьЕи глибокні; Козакъ дівку підмовляе: 

Козакъ коня наповае, Ідъ изъ нами, дівча, зъ нами, 
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3ъ молодили козаками! 
А дівчина послухала, 

Зъ козаками поіхала. 
Ідуть поле и другее, 
А на трете на нота стали. 

Та ставъ дощикъ накрапатн, 
Козакъ каже постіль стлати. 

— Мене кати не давала, 

Щобъ я тобі постіль стлала; 
Взяла мене охотонька — 

Бідиа моя головонька! 

02 вийду я на гороньку, 
Та гляну я въ долиноньку, 

Ажъ тамъ додать паняночки 
Та зривалиъ рунъяночки 
На неділю на аіночки. | 

Білі руке залапала, я 
Друбнв лиети написала, | 
До батенька переслала: | 
— Нехай батько не турбуе І 
И віночка не готуе; | 
Потеряла свій віночокъ | 
Черезъ дурнпй розумочокъ; •] 

Подъ білою березою. 3 

Не пъяною—тверезою! | 

681. 

(Волынск. губ). 

„Ой ти паробокъ, а а дівчина красна; 
Ти ніченьку спавъ, а я твоі воли пасла. 
Упала роса на біле личко, 
Не такъ на личко, якъ на русую косу: 

Ей-богу, мамцю, вінчика не доношу®. 
— Куроньки піють, а я въ дйучини сижу; 
Прпйшовъ до-дому: самъ себе ненавижу! 

Свариться батько, а мати ще й гірше: 
— Не ходи, синку, на вечерниці білыпе! 

(Волынск, губ.). 

692. 

Іхавъ козакъ, іхавъ та зъ дороги збився; 
Надибавъ дівчину,- ідну сиротину. 
Ставъ коника гладить, ставъ дівчину зрадигь. 

„Молодий козаче! не зражай дівчхнн; 
Бо тая дівчина бідна сиротина! “ 
— Ой коню жъ муй, коню, коню вороненъ кий, 

А я за ту зраду сто червонихъ кладу. 

Дивчино-серденько! уставай раненько!— • 
„Ой я уставала вчора изъ вечора, 

А теперъ не буду, яка була вчора! 

Вчора була, якъ у лузі калина, 
А тепера стала, якъ білая глвна! 
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Вчора була, якъ роженьна въ городі, 
А тепера стала, якъ рутонька въ воді"! 

Іхавъ козахъ, іхавъ, головонька змнта, 

Головонька змита, кошуленька біла, 

А молода дівчина нзъ жалю зомліла. 

(Волынск, туб.). 

Зібшла зоря, війшла зоря 
Та й не вазорілася; 

Прийшовъ милий изъ похода — 

Я й не надивидася! 

„Переночуй, мій миленький, 

Сю нічку зо мною“! 

— Ой радъ би я ночовати 
И другую зъ тобою, 

Та боюсл, моя мила, 

Щобъ походъ не втерять. 

„Ти думаетъ, мий миленький, 

Що я рано не встаю; 

А я тебе, мій миленький, 

Чуть на зорі избужу. 
Устань, устань, мій миленький, 

Вже жъ на дворі білий день; 

А вже жъ твоі ворот коні 
Поосідлані стоять; 

693. 

А вже жъ твоі молоді слуги 
Поубірані стоять". 

Ой, гиля, сіри гуси, 

Та на жовтий пісокъ... 

Завъязала головоньку — 

Я жъ думала на часокъ! 

Ой гіля, сірі гуси... 

Ой гіля на ріку; 

Завъязала головоньку — 

Не розвъяжу до віку! 

Ой гіля, сірі гуси, 

Ой гіля на Дунай... 

Завъязала головоньку — 

Теперь сиди та й думай! 

Ой гіля, сірі гуси, 

Ой гіля на море... 

Завъязала головоньку — 

Горе жъ мині, горе! 

(Волынск, губ-.), 

694 *). 

Тамъ у лузі при долині, 
Болихала дівчина дві дитини, 

Колихала и плакала: 

„Чого я, моцний Боже, дождала?" 

А вінъ стоіть, нічого не мовать, 

Осідлавши коня, смішкн строіть: 

— Бувай, бувай, Касю, здорова, 

*і Пѣсни отъ 689 хо 694 записаны Н. И. Костомаровымъ, 
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Я іду каваліръ, а та вдова! 
Ти, дівчино, та подобна; 

Не вдавайся на підмову, будетъ добра. 
Во дворянинъ—то поганий: 
Якъ издрадивъ дівчину, а 

695. 
Дастъ мене моя мата, 

Сама бачншъ,— 
Не разъ, не два та помені 
Да й заплачешь. 
Якъ чужиі да садочки 
Да цвістимуть; 

Якъ чужиі да дівочки 
Вінки нестнмуть; 

самъ далій! 
(Волывск. губ.). 

Мимо твоі ворітечка 
Да втнмуть, 
На головки да віночки 
Нестимуть: 
Тоді то тобі, мря мата, 
Да жаль буде, 

Якъ твоеі да донечки 
Тамъ не буде. 

(Изъ Рухоп. Сборе. Кулиша). 

% 

23* 

Оідііігесі Ьу ѵ^оодіе 



1 

— 348 - 

Въ воморонці вроватонька тісова, 
На кроватоньці периночва пухова, 

На пержночщ дівчиноныса молода, 
Білой ручкой дитя нале взяла. 
Ой гляну я въ новую кватнрку— 
Десь мій милий на конику виграв, 
До мене ані окомъ не вигляне. 

„Що жъ ти, милий, гадаешь, думаешь, 
Що до моій вватирочки и не поглядаешъ"? 

— Ой я тебе гадаю, думаю, 
Що до тебе окомъ не вгляну. 
.Теперь мені хоць зъ мосту та въ воду, 
А вже жъ мені не признаться до роду". 

(Ушицкій уѣздъ). 

Ще сонечко не сходило, 
Якъ до мене щось приходило. 
Приходила моя матінка, 

Приходила й моя рідная. 
Не снідала й не обідала, 
Тілько мене та й о гвідала. 
Проведу жъ я свою матінку, 

Проведу жъ я свою рідную 
За два гаі зелененьвиі, 
За два ліси да темненькиі. 
Сама сіла, та й заплавала. 

679. 

Оглянеться моя матінва, 
Оглянеться жъ моя рідная: 

„Чого сіла, моя доненька? 

Чи попалась у неволеньву, 
Чи хміль, дочво, чи хмнляночка, 

Чи малая та дитиночка?" 

— Не хміль, мамо, не хмилиночка. 
А малая та дитиночка; 
А малая та дитиночка, 
Невірная та дружиночка. 

(Д. Колюшва, Миргороде*, у.). 

680. 

„Сидитъ голубъ надъ водою, тамъ днюе, почте, 

* Не будемъ ми, серце, въ парі, душа моя чуе. 
Та не будемъ ми въ парі, ти мое серденьво, 

Черезъ тиі сусідоньви, що сидятъ близенько". 
— Та сама жъ ти, дівчннонько, виниа, 

Що сь пізненько, не раненько зъ воршомки ходила. 

„А якъ же, возаченьку, не ходити, 

Взявши мене за рученьку, кажешь говорити". 

— Та не радуйся, дівчннонько, моій розмовоньці, 
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Май ти разумъ, май тв памъять въ свій головоньді. 
Було мати калиноньку, та й не колихати, 

Було мати розумъ, памъять, та й ся не кванити. 
Ой іла я калиноньку та й покопала, 

Мала-мъ розумъ, мала-мъ памъять, тамъ ся поквапила. 
(Уигадкій уѣздъ). 

Заржали ворони коні, 
Да одъ водиці йдучи; 
Загула молода дівчина, 

Зъ рути вінки въючи. 
Якъ загула, такъ выскочила, 
За бережку стала: 

„Мій Ивасенько, мое серденько, 

Меш нригодонька стала, 
Мала жъ бо я да два віночки, 

681. 

Мені водонька забрала". 
— Не турбуйся, моя дівчино, 
О своій пригоді; 
Маю я пару лебедівъ — 
Попливуть протівъ води. 
Лебеді пливуть, віночки той уть, 
Віночки потопаютъ, 

Моій дівчині, моему серденьку, 

Більшъ жалю завдавають. 

(Изъ Рук. Сбора. Кулиша). 

682. 

А. 

1 Ой горе, горе, що чужа сторона, 
2 А ще гірше три дні милого нема. 
3 „Де сь ти въ мене вчора зъ вечора не бувъ, 

4 Де сь ти мене, роздушенько-другъ, забувъ*. 
& — Я жъ не забувъ, три поклони передавъ: 

6 Первий поклонъ—не гуляй, мила, за другимъ; 
7 Друг ий поклонъ—жаль розстаться намъ съ тобою; 
8 Третій поклонъ — розспроклята ваша любовь. 
9 „До чого жъ насъ вірна любовь довела? 

10 До слёзоныеи, до великого стида. 
11 Й а въ матушки люба дочка я була, 
12 А въ батенька по садочку гуляла, 
13 Гребшчекомъ русу косу чесала, 

14 Та все свого миленького питала: 

15 Ой чи будешь сю ніченьк} брести, 

16 Хочешь мене въ умочка ввести, 
17 Не такъ зъ ума, якъ зъ мого розума*. 

(Нотаций). 

Оідііігесі Ьу ѵ^.оооіе 



— 350 — 

Б. 

1 Б=1 А, 2 Б =2 А... при мені... 3 Б=3 А, Ой вінъ..., 
4 Вінъ про мене, роздушеньку, позабувъ, 

5 Б^5 А, Позабувшп... написавъ: 6 Б=6 А 7 Б=7 А... меш..., 8 Б= 

8 А... любовъ ваша дорога, 
9 ОЗ до чого любовъ же насъ привела? 

10 Б=10 А Довела насъ... 

11 Я въ батюшки любимая дочъ була, 

12 Б—12 А, А въ матушки..., 13 Б=13 А, Гребішкомъ..., 

14 Об чесавшись, свое серде втішала. 
(Новицкій). 

683. 

Самъ же я днвуюся, я кій же я дурний ставъ, 

Свою милу покидаю, съ чужою жити ставъ. 
Любовъ ваша прекрасная, яка въ мене охота, 
Стоіть коникъ привъязаний цілу нічку до плота. 
Любовъ паша прекрасная! Черезъ наши любощи, 
Стоявъ коникъ привъязаний цілу ничку на дощі. 
Любовъ наша прекрасная, до,, чого насъ привела, 

До людського поговору, до великого сорому. 
(Ушнцкій уѣздъ). 

684. 

Зашуміли густи лози 
Козакові при дорозі; 
Сюди блудить, туди блудить, 

Підъ собою коня нудить. 

Приблудився ажъ до гаю, 
До широкого лиману; 
Ставъ плакати и ридати, 
Стала зозуля кувати. 
Зозуленько, моя ненько, 

Закуй мені жа.тібненько. 

Якъ у саду соловейко; 
СоловеЗко малесендкий, 

Скажи мені сю дорогу — 

Куда іхати до роду, 

Ой до роду, до роднив, 
До вірненькоі дружини? 

Викличъ мені дівку съ хоти, 

Щось я маю ій казати: 
Чи не била іі мати? 

Била же іі матусенька, 
За ко8&ка Андрусеньва; 
Щобъ съ козакомъ не стояла, 
Ёму віри не доймала. 

А въ козака стільки віри, 
Якъ на синімъ морі піни; 
А въ дівчини стільки ласки, 

Якъ на синімъ морі ряски. 

(Игъ Руков. Сборе. Куіиша и Новицкій). 
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685. 

„Ой заграй мені, Иване, 
Пехай кати не гляне, 
Нехай віри пойме, • 
Що ти любишъ мене. 

А то бъе, та все лае, 

Та тобою докоряе: 
Що ти, серце мое, 
Та не любишъ мене. 

Ой Иванку, Иванку, 
Лае мати що ранку; 

Лае, лае, буде й бить, 
Перестань же й ходить “. 

—Ой не перестану, локи не достану 
Чорнихъ брівъ, вірнихъ слівъ, 

Хорошего стану. 
(Д. Коіюпша, Миргороде*. 7.). 

686. 

Куроньки піють, я въ дівчини сиджу, 
ЧЗрийду до дому, самъ себе ненавиджу. 
Бате та о лае, матіпка гірше: 

Не ходи, сину, на вечернидяхъ більше. 

Впрягай воли та йди въ поле орати, 

Та й забудешь за дівчину думати. 

Ой якъ прийшла до серденька туга 
Випрягай, хлопче, воронъ-коня съ плуга. 
Якъ же можна коня випрягати, 
Буде іднпми до дівчини іхати. 

/ (Ушвцкій уѣззт.'. 

„Дівчинонько, сіра утко, 

Вийди на улицю, хоть не хутко*. 
„Ой рада бъ я виходити — 

Матуся лихая — буде бити; 
И не внйду, и не встану, 
Вишлю меиьшу сестру на підставу. 
Яка сестра, така й моей, 
Тільки не такая чорноброва; 
Я) а сестра, така млява, 

Тільки не такая кучерява. 

1 „И шуме, и гуде, 
2 Дрібенъ дощикъ иде, 

3 А хто жъ мене, молодую, 
4 Да до дому проведе"? 
5 Обізвався козакъ 

687. 

„Дівчинонько дворовая, 
Сватавъ би тебе, такъ малая". 
—Козаченьку Степаночку, 

Підросту я, серце, въ серпаночку. 

„Дівчинонько чарівничко, 
Сподобалось мені твое личко; 
Нѳ такъ личко, якъ ти сама, 
На >білий бумазі написана; 

На бумазі, на папері, 
Щобъ любили хлопці охвицерн. 

(Новицкій). 

688. 
А. 

6 На солодкімъ меду: 
7 —Гуляй, гуляй, чорнобрива. 
8 Я до дому проведу. 
9 Хочъ не я проведу, 

10 Проведе дубина; 
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,11 Проводила бъ твого батька 
12 Та лихая година. 

13 Черезъ тебе, сукинъ сину, 
14 Мене кати била. 
15 Била йене иати, била, 
16 Ще & казала буде битв; 

17 Ой перестань, вражій сину, 
18 Да до йене ходити*. 

19 — Ш, не перестану, 
20 Повилъ не достану 
21 Чорыихъ брівъ, вірнихъ слівъ, 
22 Хорошого стану. 

(Ивъ Рукоп. Сбора. Кулиша). 

Б. 

1 „Ой чи мій, чи не иій, 6 И въ хаті не всижу, 

2 Ой не ходи кино двіръ, 7 Ой прийдеться шдкопаться 
3 Мимо моі ворота, 8 До дівчини въ хижу. 
4 Да не суши живота". 9 .Бодай тебе копалася 
5 — На юлнцю не піду, 

10 Б=12 А, 11 А=13 А... вражий..., 12 Б=14 А. 13 Б—15 А, 14 Б= 
16 А, 15 Б=17 А, 16 Б=18 А. 17 Б=18 А, Таки буду..., 18 Б=20 А, 

Покн...; 19 Б=21 А,... гарнихъ..., 20 Б=22 А. 
(И» Рун. Сбора. Кулвла). 

689. 

Чорвоная валиноньва безъ вітра хнтаеться; 
Молодая дівчиноньха 8а воэавоиъ вбнваеться, 
— Дівчиноньво, мое серде, хотятъ мене оженити, 
А зъ тобою, моя любко, на вікъ розлучити. 
Не покину жъ тебе, серде, хоть и оженюся 
И въ любови я въ тобою довго наживуся. I 

Козаченько на кроваті, дівчинонька край вроваті. 

„Ой сусіди—пань-маточки, навчайте своі дочки, 

Навчайте своі дочки, щобъ но ночамъ не ходили. 
Щобъ по ночамъ не ходили, возаченьківъ не любили... 
И віроньви не доймали, и нравдоньви не казали... 

У козава віра, якъ на морі ніна; 
У козава стільви ласки, явь на морі ряски. 

(Изъ Харьковец, губ.). 

690. 
Край дороги широкоі Дівча воду шдливав, 
Криничѳньки гдибокиі; Козакъ дівку підмовляе: 

Козакъ коня наповав, Ідъ изъ нами, дівча, зъ нами, 

Оідііігесі Ьу ѵ^оодіе 



358 

3ъ молодили козаками! 
А дівчина послухала, 

Зъ козаками иоіхала. 
Дуть поле и другее, 
А на трете на ночъ стали. 

Та ставъ дощикъ накрапатв, 
Козакъ каже ностіль стлати. 

— Мене мати не давала, 
Щобъ я тобі ностіль стлала; 
Взяла мене охотонька — 

Бідна моя головонька! 

03 вивду я на гороньку, 
Та гляну я въ долиноньву, 

Ахъ тамъ ходить наняночкп 
Та зриваюдъ румъянрчки 
Ба неділю на діночки. 
Білі руки заламала, 

Друбнв листи написала, 

До батенька переслала: 
— Нехай батько не турбуе 
И віночка не готуе; 
Потеряла свій віночокъ 
Черезъ дурнпй розумочокъ; 

Подъ білою березою. 
Не пъяною—тверезою! 

(Воднисв. губ). 

691. 

„Ой тп неробокъ, а я дівчина красна; 
Ти ніченьву спавъ, а я твоі воли пасла. 
Упала роса на біле лнчко, 
Не такъ на лнчко, якъ на русую косу: 
Ей-богу, мамцю, вінчика не доношу®. 
— Куроньки піють, а я въ дйучини сижу; 
Прийшовъ до-дому: самъ себе ненавижу! 

Свариться батько, а мати ще й гірше: 
— Не ходи, синку, на вечерниці білыпе! 

(Воіынск. губ.). 

692. 

Іхавъ козакъ, іхавъ та зъ дороги збввся; 
Надибавъ дівчину,- ідну сиротину. 

Ставъ коника гладить, ставъ дівчину зрадиіъ. 
„Молодиб козаче! не зражай дівчинн; 
Во тая дівчина бідна чшротина!® 

— Ой коню жъ муй, коню, коню вороненькнй, 
А я за ту зраду сто червонихъ кладу. 

Дивчино-серденько! уставай раненько!— 
„Ой я уставала вчора изъ вечора, 
А теперъ не буду, яка була вчора! 

Вчора була, якъ у лузі калина, 
.А тепера стала, якъ білая глвна! 

23 
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Вчора була, якъ роженька въ городі, 
А тепера стала, яхъ рутонька въ вод"! 
Іхавъ возахъ, іхавъ, головонька зннта, 
Головонька зннта, кошуленька біла, 

А молода дівчвяа изъ жалю зомліла. 

(Волынск. губ.). 

Зійшла зоря, зійшла зоря 
Та й не назорілася; 
Прийшовъ милий изъ похода — 
Я й не надивидася! 

„Переночуй, мій миленький, 

Сю нічву зо мною"! 
— Ой радъ би я ночовати 
И другую зъ тобою, 
Та боюся, моя мяла, 

Щобъ походъ не втерять. 
„Ти думаетъ, мий миленький, 

Що я рано не встаю; 
А а тебе, мій миленький, 

Чуть на зорі избужу. 
Устань, устань, мій миленький, 

Вже жъ на дворі білий день; 
А вже жъ твоі вороні воні 
Поосідлані стоять; 

693. 

А вже жъ твоі молоді слуги 
Поубірані стоять 
Ой, гиля, сіри гуси, 
Та на жовтий пісокъ... 
Завъязала головоньку — 

Я жъ думала на часокъ! 
Ой гіля, сірі гуси... 

Ой гіля на ріку; 
Завъязала головоньку — 
Не розвъяжу до віку! 
Ой гіля, сірі гуси, 
Ой гіля на Дунай... 
Завъязала головоньку — 
Теперь сиди та й думай! 
Ой гіля, сірі гуси, 

Ой гіля на море... 
Завъязала головоньку — 
Горе жъ мині, горе! 

(Волынск. губ. )_ 

694 *). 

Тамъ у лузі при долині, 
Колихала дівчнна дві дитини, 
Колыхала и плавала: 

яЧого я, моцний Боже, дождала?1* 
А вінъ стоіть, нічого не мовать, 
Осідлавши коня, смішки строіть: 
— Бувай, бувай, Касю, здорова, 

*! Пѣсни отъ 689 хо 694 записаны Н. И. Костомаровымъ. 
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Я іду каваліръ, а ти вдова! 
Те, дівчино, ти подобна; 
Не здавайся на підмову, будетъ добра. 
Во дворанинъ—то поганий: 
Якъ издрадввъ дівчину, а 

695. 

Дастъ иене иоа кати, 
Сана бачишъ,— 

Не разъ, не два ти понені 
Да й заплачешь. 
Якъ чужиі да садочки 
Да цвістинуть; 

Якъ чужиі да дівочки 
Вінки иестннуть; 

санъ далій! 
(Воінвсв. губ.). 

Мимо твоі ворітечка 
Да втянуть, 
На головки да віночки 
Нестинуть: 

Тоді то тобі, мря нати, 
Да жаль буде, 

Якъ твоеі да донечки 
Танъ не буде. 

(Изъ Рукоп. Сборн. Кулиша). 

23* 

/ 
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696. 

Ввйду на прле, гляну на море, 
Сама я бачу, що иені горе. 
Сама я знаю, чого я плачу: 
Ой що милого нігде не бачу. 
Буду стояти на тамъ каміню, 

Ой чи не скаже: дай руку мені; 
Буду стояти, терпіти муку, 
Ой чи не скаже: дай мені руку? 

Тенеръ закажу світѵ цілому, 

Нехай не вірить ніхто нікому. 
Бо я то сама добре дознала, 
Ой що мъ ідного добре кохала. 
Ой Боже, Боже, давъ ся пізнати, 
Коли не судишь намъ ся побрата. 
Ой коли судишь, чомъ же не злучишь, 
На що жъ насъ, Боже, даремне мучишь? 

(УшндыВ уѣздъ). 

697. 

Ой гоя, гоя, 
Пропала моя доля! 
Прокляла ненька, 
Якъ була маленька. 
Ой на Дунаю пелёнки полоскала: 
„Бодай та, доню, счастя-долі не нала!“ 

— Ой мата, мата, 
На що такъ проклинати. 

Якъ въ Світі жити, 
Счастя-долі не мати. 
Було мя мата малою утопитя, 

Піжъ я маю, молода, безъ счастя жити. 

(Ушнцкіі уѣздъ). 

698. 

Ой чи жъ бо я сама на світі едная, 
За що жъ бо я така несчастная. 
Несчастлива мъ вродилася, несчастлива згину, 
Породила мене мати въ лихую годину. 
— Чи та мене, моя мати, въ деркву не носила, 

Чи та мені, моя мата, долі не впросила? 
„И въ деркву тебе носила, Богу молилася, 

Така тобі, моя доню, доля,судилася“. 
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— Чи ти мене, моя мати, въ любцю не купала, 
Що тн мені, моя мати, долі не вгадала. 
Лучче було, зноя мати, въ купшгі втопити, 
Ніжъ такую несчасную на світі лішити. 
Ов ти, Боже миаостпйй, чи то твоя воля, 

Щоби мене на сімъ світі побила ела доля. 
Об, Боже милостивей, чи то твоя сила, 
Чи есть же де друга така, якъ я несчастлива, 
Бже жъ я бачу на сімъ світі, що все мені горе, 
Ирийдеть ся утопити въ тлибокее море. 
Об, Боже мнлостивиб, ‘свлтиб Николаю, 

Не розлучаб мене съ темъ, котрого кохаю! 

■ (Новицкій,). 

699. 

„Об вийду я, :вийду на Юру крутую, 
Об стану я, подивлюся на воду биструю; 

Щука рибка ръ морі гуляв доволі, 
А я, бідний, на чужині, та б не маю волі! 
Сиві очи маю, та й не оженюея, 
Ой піду я до річенькн зъ жалю утоплговя!* 

— Не топися, милий, марне душу згубншъ, 
Ой ходімо звінчаймося, коли вірио любишъ. 
По садочку ходю та й вбираю вишні, 
Суди, Боже, дружиночку, що до моій мислі. 
Ой Боже мій, Боже, въ високого неба, 
Не дай лиху долю, бо мені не треба. 

(Уптцкі& уѣздъ). 

тоо; 

Но за садомъ-виноградомъ бистра річенька біжить, 
Надъ річкою, надъ бистрою моя милая стоіть. 
Сильно плаче и ридае, слёзмн «море доповняе, 

Слёзки море доповняе, розлушницю проклинав: 
— Побий, Боже, розлушнйдю, а хто иене розлучае! • 
Надъ річкою, надъ бистрою тамъ мій миленькій стоить, 

Подъ полою, подъ правою чужу милу держитъ, 
Да 8 самъ собі дивуеться: „яйиі же я дуракъ ставъ, 
Свою милу покидаю, и чужую любить ставъ". 
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Ой я съ тоски да съ печалі пойду, млада, въ текний лісъ; 
А я пійду въ тенний лісъ,—пехай мене звіръ изъість. 
Еоло мене звіри граютъ, вони меде не займають. 
— Ой вн, звіри, ви лютиі, не займаете вц мене, 

Розорвіте тіло мое, а по міленьвимъ частямъ, 
Рознесіте моі кості по роЕитовимъ кустамъ, 
Наберіте крові моей близьво серденька мого, 
Понесіте душу мою а до милого мого, 
Нехай будутъ люди знати, що я милая ёго. 
А ще сонце не заходить, милий по дворочку ходить, 

Вінъ самъ себе розважае: „якій же я дуракъ ставъ, 

Свою милу покидаю, а чужую любить ставъ". 

(Ив» Рук. Сборе. Купша). 

701. 

Хто бувъ причиною розстаннн мого, 
Щобъ мій весь ему токъ упавъ на нёго! 
Щобъ моі слёзи упали на нёго, 
Щобъ вінъ не бачивъ сонця ясного! 
Зсохла-мъ, зівъяла-мъ, заплакала-иъ очи, 
Не.збуду смутку а ні въ день, ні въ ночи, 

Во я тебе люблю и любити буду, 
Я жъ бо о тобі нігди не забуду. 
Куди я піду, не бачу жадного, 
Охъ я тамъ не бачу тебе, милого, 
Во ти сь мені забравъ серде и душу. 
Охъ я несчастна, що жиги мушу! 
На ще ти, Боже, такъ кажипгь любити, 
Коли не судишъ, щобъ ся злучити. 
Охъ коли судишь, то чому не злучишъ, 

На що такъ тяжко сердя наши мучпшъ? 

(Уопций уѣздъ). 

702. 

Безъ перестанку я о тімъ думаю, 
Чи будешь ти моя? Я о тімъ не знаю. 

Идутъ моі літа, літа 
Марне зъ сёго світа. 

Піду въ край пустий, де й плугъ не оре, 
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И буду волати: горе жъ мені, горе! 
Де слези падаютъ на канінь леей, 

Хоть би найтвержший — пороблять знаки. 

Тужу л, тужу, самъ не знаю чого, 
Бо котру я люблю, не знаю для кого. 
Тужу жъ я, тужу, що день, що година, 

Бо вотру я люблю, теі тільви нема. 
(Изъ Рук. Сборн. Кулиша). 

По-підъ гаемъ зелененькимъ 
Брала дівка лёнъ дрібненьвиВ. 

Брала жъ вона, брала жъ вона, ви- 

бірала, 
Къ сирій землі припадала. 
— Земля жъ ноя, земля сиренькая, 

Мати жъ моя рідненькая, 

Шумитъ, гуде дібровонька, 

Плаче, тужить дівчинонька, 
Вона плаче и ридае, 
Свою долю проклинав: 
— Доле жъ моя несчастлива, 
Чомъ ти меие не втопида? 

Лучче було не знатися, 
Чинъ теперь намъ розстатися; 
Лучче бъ було не любиться, 

Ой зійду я на гору високу, 

Та подивлюсь въ долину пшроку. 
На долині трава зеленіе, 
А мое серденько дуже мліе, 
Та що милий въ гості пе іде. 
Ой пойду я до попа, 
Хай напише два пісьма: 

703. 

Приняла жъ ти отця й неньку, 
Прийми й мене, молоденьку. 
„Не хочу я тебе приймати, 

Треба тобі пару дати, 

Треба'тобі долю дати, 
, Щобъ ти уміла пановати*. 

(Изъ Рукоп. Сбора. Кулиш) 

704. 

Чнмъ тепера розлучиться. 
Хіба піду утоплюся, 
Хоть объ камень розібъюся, 
Нехай люди будутъ знати, 

Якъ зъ кохання помірати! 
Боже, одврнй свою волю! 
Яку маешь дати долю: 
Чи счастливу, чи несчастну, 
Чи дівчиноньку преврасну? 

(Новицкій). 

705. 

Одно пісьмо — хай приіде, 

А друге — хай не бариться. 
Ой піду я до річки до Десни, 

Та нехай вона мене скрве, 
Бо вже мені та эъ мили къ не бачпться, 

Ажъ до тоі весни. 

(Новицкій). 

і 
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Да боровая зозуленьва, 
Чоку ти рано не вувала, 
Чому правды не казала? 

Чужі дівви рано встали, 
Счастя-долю розобрали. 
Да ноя матка, що ти учинила,. 
Чону рано не збудила? 
Усі дівви рано встали, 

706. 

Счастя-долю розобрали. 
Я, молода, спізнилася, 
Лиха доля зустрілася; 
Да не такъ лиха, явь ледащо,. 
Прошли літа за нінащо; 
Прошли літа, якъ мавовъ цвітъ, 
Що въ день цвіте, въ ночі пада. 

(Изъ Рукоп. Сборн. Кулша). 

707. 

Вийду на поле, гляну на море 
Сама я знаю, що мені горе, 
Сама я знаю, чого я плачу: 

Бо. вже милого по вікъ не зобачу. 
Ой піду я въ луги темниі, 
Бо теперь часи дуже тяжкш. 

Буду ходвхн, Бога просйтп, 
Щобъ Господь не давъ па світі жиги.. 
Буду казати світу цілому, 
Щоби не віривъ нігди нікому. 

Бо то есть згуба цілого світа — 
.Пропали моі марне літа! 

(Ушндкій уѣздъ).; 

708. 

А. 

1 Кажутъ люди, що мъ счастлива, я съ того тіпгуся,.. 
2 Пай не ввають, якъ я не разъ слезами з&ллюся. 
8 Плииуть моі дні 8а днями, літа за літами, 
4 А я счастя не зазнала, жаль мені ва вами. 
5 Літа моі молодиі, жаль мені за вами! 

Ѳ Літа моі молодиі, літа молоденьви, 

7 Маю жъ бути несчастная, будьте воротеньки. 
8 Прийшли літа, минулиея —я іхъ не лічила, 
9 Бо каждая годиноньва була мені не мила. 

10 Боже зъ неба високого, своротъ життя мого, 
11 Хто відъ мене счастливійщнй, причини для нёго. 
12 Половина літъ минае, я счастя не маю, 

13 Тавъ то мені Богъ призначивъ, що жъ чинити маю. 
14 Чн в въ світі тава друга, а та я едная, 

15 Що я за всіхъ найбіднійща, за всіхъ несчастная. 

16 Ходжу, блуджу по долнні, якъ сосонка въ лузіг 
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17 А вже три дні, три неділи, якъ серденько въ тузі — 
18 Щ съ кімъ істи, пі съ кіыъ пити, ні съ вімъ погуляти, 
19 А иде думка за думкою, якъ на світі житц. 
20 — Чи ти мене, моя мати, въ церковь не носила, 
21 Що ти мені въ Господа долі не випросила?. 

22 „Носила-мъ тя, моя долю, Богу мъ ся мод ила, 
23 Така жъ тобі, моя долю, доля ся судила". 

(ГшицкіЛ уѣздъ). 

Б- 

1 Б=1 А, 2 Б=2 А. Бо... часто... ' ’ 

3 Перше літа пролетілн, якъ дощова хмара, 
4 А тенера надо мною лкась Божа кара. 

5 Б=19 А. Нащо сь... не водила? 

■ 6 Лучше було мене, моя мати, въ купелі эалляти, 
7 Ніжъ такую несчастную на світъ видавати. 

8 Б=9 А, 9 Б=10 А... то отдай за ёго. 
(Новицкій). 

709. 

Тече вода зъ огорода, съ-підъ коріння дуба, 

Не маю я відрадности відъ свого нелюба. . 

Я думала, моя маты, що вівця пасеться, 
А то лила моя доля за мною волочиться. 
— Піди, ігіди, лиха доля, та въ яръ утопися, 
Та за мною молодою та не волочися. 
„Хоць я піду, моя мила, та въ яръ утоплюся, , 
Якъ ти прийдешъ воду брати, я за тебе учиплюся". ^ 

— Чи ти мене, моя мати, въ куплі не купала, 
Що ти мені счастя-долі не вгадала. 
„Ой купала мъ тя, моя доню, купала-мъ, -' 
Та вже твоя лиха доля въ головахъ стояла". 
— Де сь ти мене, моя мати, въ церкву не носила, 
Що ти мені счастя-долі въ Бога не впросила. й 
„Носила мъ тя, моя доню, Богу мъ я молила, 
Така тобі, моя доню, доля ся судила". . 

— Возьми, мати, чорну хустку завъяжи мні очи, 
Заведи мене, моя мати, та темненькоі ночи. 

(УоицкіА уѣздъ). 
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Ой сакъ же'я да не знаю, 
Що робити стати: 

Запряжу чотирі воли, 
Да пойду орати. 
— Воли моі половиі, 
Чему не орете? 

Літа ноі холодиі, 
Чому карие идете? 
я Якъ би ви насъ поганяли, 
Такъ би ии й орали; 
Якъ би ви насъ шанували, 

Такъ би васъ слухали". 

-Летівъ орелъ по-надъ море, 

Та й летячи, крикнувъ: 

Горе жити на чужииі, 
Я тутъ не привикнувъ. 
Летівъ орелъ по-надъ море, 
Та й ставъ голосити: 

Ой якъ тяжко убогому 

710. 

Запряжу чотирі коні, 
Кош ворониі; 
Да поіду доганяти 
Літа молодиі. 
Ой догнавъ же літа своі 
Въ калиновимъ мості. 
— Вернітеся, літа моі, 
Хочъ до мене въ гості. 
Літа жъ моі, літа моі, 
Літа молоденькі, 
Коли доля несчастлива, 

Вудьте коротенысі! 
(Изъ Ру коп. Сбора. Кулиша). 

711. 

Багату любити. 
Змилуйсь, Боже, надо мною, 

Зъ високого неба, 
Возьми собі життя мое, 
Мені жить не треба. 
Коли мені те, що миле, 
Не велять любити... 

(Ивъ Рукоп. Сборн. Кулиша). 
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712. 

— Да не вій, вітре, да тихенький, 
Да повій, вітре, да буйненьвий! 
Да нажени хмару чорнесеньку, 
Да спусти дощикъ дрібнесенький: 

Та замий стежки и дорожки, 

Щобъ туди люди не ходили, 
Зъ колодязя води не носили, 
Щобъ кого сина не ворушили, 
Щобъ кого .серди не сушили. 

(Ивъ Рус. Сборн. Купли) 

713. 

Ой у полі крнниченьва диллёмъ диллёвана — 

Ой у вдови единиця та ще не віддана. 

Нехай тая вриниченька води набирав, 

Нехай вдови единиця ще рівъ погуляв. 
Ой гуляла единица рівъ, якъ годину, 
Вигуляла единица маленьву дитину. 

Сидитъ ковавъ конецъ стола, дрібни листи пише, 
А вдовина единиця дитину ко лише ^ 
Иде козавъ до воршнонъви нити, 
А вдовина единиця дитину топити. 
Об данъ тобі, единице, корову рябую, 

Годуй, годуй, единице, дитину малую. 
Дамъ тобі, единице, червонця на страву,— 
Годуй, годуй, еднницё, возацькую славу. 

(Ушжцвіб уѣвдъ). 

Ой ти, ковалю, воваленьку, 
Чомъ ти не куешъ рано-пораненько. 
Чомъ ти челядоньви жаліешъ, 
Чомъ ти заліза да не гріешъ? 
Ковалева дочка Катерина 
Вона собі сина породила, 
Въ глибокімъ колодязі потопила, 

За ворота виходила, 
Зъ вітромъ бубнимъ говорила: 
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714. 

Вилітала зозулснька, 

Да кривнула — куку! 
Дай же кені, моя миленькая, 

Свою білю руку“. 
— Якъ же-жъ мѳні, мШ миленький, 
Рученьку подати? 

Болить мені голівонька — 

Не можиа шдняти. 
„Приложи жъ ти, мол шла, 
До голов» рутн, 
Клади рано и ввечері, . 
Щобъ здоровій бути“. 

(ИзъРукоа- Сборе. Будшсшо). 

716. 

Завезено туди, де роду немае, 
Ш роду, родини, ні вірноі дружинн. 
Та летіла зозуля черезъ садъ, куючи, 
Плакавъ козаченько, одъ дівчпни йдучпг 
Та чиі то воли по горахъ ходили? 

Того козаЧенька, що ми въ трёхъ любили. 
Первая любила — подарочки шила; 

Другая любила — сестра розлучила; 
Третя любила :— та й причарувала. 
Прийшовъ до домочку, склонивъ головочку, 

Склонилъ головочку йпзько до долочку. 
Прийшовъ братъ до брата кликати орати. 
„Не здужаю, брйте, на воли гукати.* 

Прийшовъ браТъ до брата кликати косити. 

„Не здужаю, брате, коей волочити“. 
Прийшовъ братъ до брата кликать молотйти. 
„Не здужаю, браіге, 'ціііа поднімаіи". 
Прийшовъ брат^ь до брата кликати гуляти. 

„Не 8дукаю, брате, съ постелоньки встати*. 

— Треба жъ тобі, брате, людей старихъ ськати. 
А матн почула изъ вовоі хати: 
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„Якнхъ тобі, синку, людей стартаъ ськатн?" 

— На що жъ мені, мате, людей: старта» сьнати. 

Треба жъ мені, матнѵ заступа, лопата. 

Заступа, лопати, дубовоі хати, 

Дубовоі хати, глибокоі ями. 

Возьми, моя мати, коая вороного, 
Та продай, моя мата, вопя вороного, 

Та купн жъ, моя. мети, сукна голубого, . 

покривить,- моя мата, 

Оравъ мій милий три дні, три годпни 
Та доорався до сухого лану, 

Пустивъ волівъ въ зелену діброву, 

Сідла коня и гайда до дому. 

Якъ пршхавъ мій милвй до дому, 

Привъявавшіі коня къ частоколу, 

Сигъ пішовъ у нову кокору, 

А зъ коморн у нову світлицю — 

Лежитъ мнлр на усю скаипицю. 

— Чи ти, мила, справді уміравшъ, 

Чи ти въ мене ума нивідаеяіъ? 

„Ой умру я, мій миленький, умру— 

Зробп мені кедровую труну!“ 

— Нігде, мила, кедринн узяти, 

Будешь, мила, въ тісовій лехатн. 

„Надінь мені ильняну сорочку, 

Сювай мене въ ввшневжмь садочку 

— Нігде, мила,' льнявоі узятн, 

Будешь, мила, въ плосконній лехатн. 

мене, молодого. 
(Новаций). 

716. 

„Насипъ мені високу могилу, 

Та посади червону калину. 

На калині зозуля кувала, 

Вона мені всю правду казала. 

Я хъ думала, що сонечво сходить, 

То хъ мій милий по садочку ходить, 

Дитиночху на рученькахъ носятъ, 

Свою милу покірненько просить: 

„Устань, мила, михесѳнька моя! 

Росплакалась дитиночка твоя!** 

— Нехай плаче, воно перебуде, 

Вхе матінки до віку не буде; 

Нехай плаче, воно перестане, 

Вхе матінька до віку не вега не. 

Деталь, устань, кудрявая мьятоі* 

— Ой не встану, бо ти гірше ката. 

„Устань, устань, хрещатий барвінку!“ 

— Ой не встану, ти жъ мій недовірку. 

' (Новицкій). 

717. 

Поіхавъ дворянеиько на поливание, 

Пустивъ кониченька на попасанна, 

А самъ впавъ къ сирій зем.іі на отдихавдя. 

Приснився дворяченькові предивненькій сонъ: 

Що вилетшъ зъ лівоі ручки соколъ. 

Ставъ дворяченько да ставъ на поміетъ, 
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Приліт&е до дворява вість. 

— Здоровъ, здоровъ, пане зятю, чужиб та не нашъ, 
Бо вже твоій жиленыеоі на світі не нашъ: 
Зъ вечора Марисенька сина родила, 
О нівночи сана померла. 

Пршхавъ дворяченьво въ новую світлицю, 
Лежить миленька на всю світлицю. 

— Шжки жъ ыоі біленькиі, чомъ не ходите? 
У рта моі ниленькиі, чонъ не говорите? 
Ручки моі біленькиі, чонъ не робите? 
Горе жъ тобі, міб синочку, безъ натінкн жити, 

А ще гірше мені, молодому, безъ Марнсенькі, 
(Упшцкій уѣздъ). 

718. 

Зі&шовъ шсяць изъ вечора рано, 

Ходить козакъ до дівчини тайно. 
Ди, козаче, не ходи до мене, 

Та ве роби слави на себе б на мене“. 
— А я тоій слави но вікъ не боюся, 
Зъ кімъ люблюся, то й поцілуюся, 
Якъ зійдуся, не наговоруся, 

Зъ кімъ люблюся, то б поцілуюся, 
Кого ненавижу, то всякій часъ бачу. 
Дівчинонька слабенька лежала, 

Зеленого зіллячка бажала: 

„Ой хто жъ мені царъ-зілля достане, 
То той мені дружиною стане “. 
Обізвався козакъ молоденькій: 

— Не журися, дівчинонько, серденько, 
бетъ у мене три коні на стані: 
Одинъ коникъ, якъ воронъ чорненький, 

Другий коникъ, якъ голубъ сивенькибг 
Третій коннкъ, якъ лебідь біленькиб. 
На чорного сяду — до моря доіду, 

На сивого сяду — море переіду. 
На білого сяду—царъ-зілля достану. 
Ой ставъ козахъ зіллячко копати, 
Стала ёму зозуля кувати: 

— Ой не копай, козаченьку, зілля, 
'Та поспішаб до дівчини на весілля. 
Війшовъ козакъ въ новую світлицю, 
Ажъ лежить дівчина на всю скамницю. 

(Д. Кыювша, МіргородсЕ. у.). 

719. 

Об ходила молода дівчина по-надъ берегами, 

Поливала та роменъ-эілля дрібнимн слёзами. 

„Ой чи будешъ, та роменъ-зілля, безъ вітру хплнться. 
Об чи будешъ, молода дівчино, за мною журиться?11 
— Ой не буду, козаченьку, дале-бі не буду, 
Якъ виідешъ за нові ворота, я тебе забуду. 
Не виіхавъ козаченько за нові ворота, 
Та не взяла дівчиноньки ні сонъ, ні робота; 
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Не виіхавъ козаченько за густиі лози, 

Якъ обляли дівчиноньку дрібвенькиі слёзи; 
Не виіхавъ козаченько за жовтиі пісвн, 

Оглянеться зъ- коня вороного, ажъ иде сестра пішки. 
в Ой вернися, козаченьку, батенько вмірае". 

— Не вернуся, бо й такъ вабарюся, нехай ожидав; 
я Ой вернися, козаченьку, дівчина вмірае“. 
— Ой нукъ, братця, коники гнати 
Щобъ живеньку застати. 
Не доіхавъ козаченько до новоі хати, 
Несутъ ёго дівчиноньку до гробу ховатн. 
Дубовая та труночва, а чорная яма, 
Лежитъ ноя дівчинонька, якъ рибонька въяла. 

(Д. Кодюшна, Миргороде*, у.). 

720. 

Сховай пене въ вишневіиъ садочку, 
Та вивопай глибову могилу, 

Та посади червону калину. 
Тамъ виростуть червониі квітки. 
Остаються маленькиі дітки, 
Вони будутъ тиі квітки рватн, 

Мені буде легенько лежати. 
Що мій милий по садочку ходить, 

Мале дитя на рученькахъ носить. 
А другее за рученьку водить, 
А третее само за нимъ ходить". 

(Д. Кодюшна, Миргороде*, у.). 

721. 

А. . 

1 Ой пішла дівчина до броду по воду 
2 И сподобала возаченька на вроду. 
3 я Ой ти, козаченьку, возьми мя зъ собою, 

4 Я за рікъ, за два буду ті слугою". 
5 — Ти, моя дівчнно, сивая голубко, 
6 Ступай же, мила, на той човенъ хутко 
7 Ой скоро дівчина на човенъ ступила, 

8 Тихая вода човенъ підтопила. 

Ой приіхавъ мій миленький зъ поля, 

Та привълзавъ коня до порога. 
— Чогось моя мила нездорова? 

Та й заплакавъ, край коника стоя: 
— Чи я іі по личеньку вдаривъ, 
Чи я іі здоровъячка вналпвъ? 

„Оі умру я, мій миленькій, умру. 
Зроби мені зъ кленъ дерева труну." 
— Шгде, мила, кленъ-дерева достати, 
Будетъ, мила, въ дубовій лежати. 
„Пошиб мені лянную сорочку, 
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9 Ой крикнувъ козакъ на спою дружину, 
10 Най виратуе милую дівчинѵ. 

11 „Ой ратуй, козаченьку, будетъ мати 
12 Відъ, батька заплату". 

13 — Ой не хочу я відъ батька заплати, 
14 Ино тя хочу ва милу взяти! 

15 „Ой щобъ я тонула въ тімъ Дунаю, 

16 То я не хочу тобі ва милую бутн„. 
17 Ой крикнувъ козакъ на свою дружину: 
18 Подайте мені ще довгу тичину, 
19 Най потручу на Дунай дівчину. 
20 Ой втонула дівчина, втонула,; 
21 Ино хусточка Катаева на веріхъ силинула. 

22 Ой червовая китаёчка за рікъ, за два буде, 
23 А иилоі дівчиноньки вже нігди не буде. 

.. \' 

Б. 

1 Б=А, 2 В—2 Б... козака... 
3 Прянлинь, приплинь, козаче, до броду, 
4 Стану на човенъ поіду зъ тобою. 

5 Стала на човенъ, Ровенъ затопила, 
6 Бистрая річка човенъ затопила. 

7 Б—11 А... мя... ратуй, 8 Б=12 А. Будешь же мавъ велику... 9 Б 
13 А... великоі плати, 10 Б=14 А. Я хочу тебе... 

11 Воліла бъ я горе покупати, 

12 Якъ съ тобою та до шлюбу стати; 

13 Воліла бъ я гіркий полинь гризти, 
14 Якъ съ тобою на посазі сісти. 

• * 

15 Ой випью, випью коновоньку меду, 
16 Таки я тебе зъ розуму зведу; 
17 Ой випью дві коновонькп пива, 

18 Таки ти будетъ моя чорнобрива. 
(Ракояупн). 

В. 

1 Ой коли бъ я мавъ орлові крила, 
2 Полетівъ би я, де дівчина мила; 

3 Гей сяду, паду підъ воротами,— , . > . 

4 Вийшла дівчина съ чорннми бровами; 
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5 Ой сяду-паду орломъ на воротахъ— 

6 Внйшла дівчина краща відъ злота; 

^ В 1 А. Внйшла..., 8 В=2 А... собі дяківськую... 

9 Охъ принлннь, дяче, зъ водою, • 
10 Візыси мене на човенъ зъ собою 

11 В=7 А, 

12 Десь ся взяла Дністровая филя, 

13 Ой вивернула дівчиноньку съ човна. 
14 Нема кому дати до матері знати. 

15 В=7 В... дяченьку... 16 В=12 А. Будешь мати... неньки... 17 В= 
•13 А... ненькн..., 18 В=10 Б. 

19 Бодай-емъ мала въ Дністрі втонути, 
20 А вае не хочу за милую бути. 

21 В=18 А. Гей подай, хлопче..., 22 В=19 А. Нехай прострдао пра¬ 
вую... 23 В=20 А. Скоро дівчина въ Дністрі..., 24 В=21 А. Тілько чер- 
ша хустойка... 

(Ушицкій уѣздъ). 

г. 

1 Г=1 А, 2 Г=2 А. Задивилась на козацьку... 

3 Ой ти, козаче, ти, сивий орле, 

4 Г=10 В. 5 Г=5 А. Ой ти..., 6 Г=6 А... ступай на мій... 7 Г—7 А, 
Ашъ..., 8 Г=12 В, 

9 Перевернула дівчину. 
10 Г=21 В... довгу..., 

11 Най витягну молоду дівчину. 
12 Ой ратуй, ратуй, молодий козаче, 

13 Г=16 Б... батенька... 14 Г=13 А... батенька..., 
15 Хотівъ би мъ тя за миленькую взяти. 

(Ушицкій уѣздъ). 

Д. 

1 Д=1 А. Ой піду я..., 2 Д=2 Г. Ой подивлюся... 
3 Ой ще дівчина води не набрала, 
4 А вже зъ козакомъ у ровмову стала: 

-5 Д=3 Г... а тя, мій соболю, 6 Д=10 В. 7 Д=7 А... ще... не сіла, 
8 Ой вше дівчину щука ряба зъіла. 

(И» Рукой. Сбора Кулан»), 
24 
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Росчесавъ кудрі, росчесавъ мудрі 
И сакъ до квлоі пішовъ. 
Моя кила чорнобрива 
Десь за річаою живе. 
Мостятъ мости-мостовиночки 
За для вірного дружка. 
Мостоввночка полокилася, 

Вірний дружокъ затонувъ. 
— Я тебе, бистра річечка, 

Та на віки заклену: 

722. 

Бодай же ти, бистра річечко, 
Сюю зіку ввкерала, 
Літокъ внсохла, очеретомъ заросла, 

Якъ ти кого вірного дружка 
Та на той світъ занесла! 
Худо жъ тобі, бистрая річечко, 
Безъ крутого бережка; 
До такъ кені, молоденькій, 

Безъ вірного дружка. 

(Новаций). 

То не випгая-черешня розцвітае, 

Ой тамъ сива зозуленька й вилітав, 
Та на синев коре поглядае: 

Становилося коре все лёдами, 

Накрилося коре все снігаки. 

Ой танъ козаченько розгулявся, 

Підъ никъ кінь вороний розігрався, 

Та на синее коре розігнавса, 
На синёку корі завалився, 

723. 

Та до вороного коня прихилився. 
— Бийся жъ, коню, байся, вибивайся, 

До батька й до неньки поспішайся, 

Та батькові й неныц поклоняйся, 

Та ноікъ же братіианъ-порадничнанъ, 
Та ноікъ же сестрицямъ-жалібницямъ, 
Та коій же жіночці-удівоныц, 

Та коімъ же діточкамъ-сиріточкамъ. 

(Д. Хоісвна, Мвргородс». у.). 

724. 

Ой ходивъ чумакъ сімъ годъ по Дону, 
Та не було. пригодонькн ніколи ёку. 
Якъ упавъ чумакъ, упавъ та й лежитъ, 

Ніхто жъ ёго не спитае, що въ ёго болитъ. 
Болитъ голова, та ще й не сана: 

Кругомъ ёго головоньку журба обняла. 
Прийшовъ до ёго товаршъ ёго, 

Вере ёго за рученьку, жалуе ёго. 
— Товарищу мій, жалуешь мене, 
Бери коі воли й вози, поховай мене. 
Товарищу кій, жалуешь мене, 
Бери кое срібло, злото, поминай мене. 
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Ой скинувъ чумакъ голубий жупанъ; 

— Воли жъ моі, половиі, хто жъ вамъ буде панъ? 
Ой скинувъ чумакъ смушевнй кожухъ, 

Къ сирій землі припадав, тільки вводиться духъ. 
Ревнули воли, стоячи въ ярмі; 
Умеръ, умеръ козаченько въ чужій стороні. 
Ой тамъ на Дону та вдарили въ дзвінъ, 

Це жъ то тому чумакові, що ходивъ на Дінъ. 
Ой тамъ на Дону всі дзвонн ревутъ; 

Уже жъ того козаченька ховати несутъ. 

• Десъ узялася гЪлубка сива, 
Та підняла китаечву й заголосила, 
Десъ не взялася сизокрила пава, 
Та підняла китавчку, на груди впала: 
— Усі чумаки изъ Дону идутъ, 

Тілько мого чумаченька волики женуть! 

(Д. Колошва, Миргороде*. у), 

725. 

Черезъ гору та въ долину орелъ воду носить, 

Тамъ дівчина Василечка вечеряти проситъ: 
— Якъ не прийдешъ вечерятн, прийди обідати; 

Якъ не прийдешъ обідати, прийди одвідати; 

Якъ не прийдешъ одвідати, то гріхъ тобі буде, 
Утопится въ бистрий річці и гріха не буде. 
Утопився Василечко, а хусточка тоне, 

Ходитъ мила по бережку, білі руки ломе. 
Не жаль иені хустиночки, що я вишивала, 
А жаль мені Василечка, що я сподобала. 
— Ой скиньте золотив перстень изъ мизиндя пальця, 
Нехай же я не забуду Василя коханця. 
Якъ витягли Василечка, вода яъ рота ллеться, 
Ходить мила по бережку, якъ орлиця бъеться. 

(Д. Коіюшна, Миргороде::, у.). 

726. 

Та умеръ козакъ, та умеръ молоденькій, 
Та осталася ясная зброя, ще й кінь вороненькій 
Та лежитъ козакъ відъ нічки до нічви, 
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Та неха кому козакові засвітнтя свічки; 

Та лежитъ кованъ відъ линьки до линьки, (?) 
Та нема кому козакові зробити домовннки; 
Та лежитъ козакъ відъ ранку до ранку, 
Та нема кому козакові викопати ямку. 
Та найшлася такая дівчвна,— 

Та засвітила свічку, та й заголосила. 
(Ушицей уѣздъ). 

727. 

А. 

1 Внйду на поле білнми ноженьками, 
2 Гляну на дуба чорними оченьками: 
З-На дубові два голубочки въеться, 
4 Чог ) жъ мое серденько такъ сильно бъеться. 
5 Ой любнлося двое дітей серделгае, 
6 Присудивъ Господь розійтися коненше. 

7 Ой рікъ любилися, а рікъ не виділися, 
Ѳ Ой якъ ся узріли, обое поболіли: 

9 Дівчина лежвть у батенька въ коморі, 

10 Молодий козакъ при зелений діброві. 
11 Дівчиноньці та е що й істи, й лити, 

12 Молодий козакъ зімноі води просить: 

13 — Ой мати, мати, пожалуй свою дочку,— 
14'Зашли козакові пива коновочку. 

15 Задзвонили въ дзвони — пішла луна въ діброви. 
16 — Слухай, батеньку, чи не по козакові? 
17 Якъ усі дзвони, то до церкви идіте, 
18 Якъ но козакові, то й мня нарадіте. 

19 Зрубай, батеньку, високу яворину, 
20 Збудуй, батеньку, широку домовину, 

21 Положить насъ та докупи головками, 

22 Щобъ на тимъ світі була розмова зъ нами. 
23 Надъ дівчиною воскова свіча горитъ, 
24 А надъ козакомъ біла береза шумитъ; 
25 Надъ дівчиною отецъ и мати плаче, 

26 А надъ козакомъ чорний воронъ кряче; 
27 За дівчиною плачутъ брати й сестриці, 
28 А ва козакомъ—дівчата й молодиці. 

(Изъ Рума. Сбора. Рудзясмго). 
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Б. 

1 Б=5 А... діточокъ..., 2 Б=6 А... розстатися... 3 Б=7 А... ся любили, 

два ся не видіяи, 4 Б=8 А. А скоро ся..., заразъ ся... 5 Б=9 А... въ ма- 
тівки въ коморонці, 

6 А козакъ лежитъ въ зелений дібровоньці. 
7 Б=25 А, 8 Б=26 А... орелъ... 

9 Коло дівчини меду-вина заносить, 
10 Б=12 А. А козаченько... 11 В—13 А... вчини жъ ною волю,— 

12 Передай козаку білую кошулю; 
13 Б=13 А... вчини жъ нені ласку: 

14 Передай козаку неду-вина фляжку. 
15 А по дівчині дзвони задзвопили, 

16 А надъ козаконъ луга зашуміли; 
17 Бг=23А... пони, дяки співають, 

18 А надъ козаченьконъ ворони літають. 

19 По смерти дівчини пони, дяки за калитку дѳржалися, 

20 А по смерти ковака люди смідлися. 
(Ушнцкій уѣздъ). 

В. 

1 В=5 А, 2 В=6 А. 3 В—3 Б, 
4 На третій зійшлися—зъ жалю поболіли. 

5 В=9 А... на перині, 6 В=10 А... дибровині. 
7 В=9 Б, 8 В=10 А. 

9 У неділю рано всі дзвони дзвонять, 

10 В=18 А... козаченьку..., 
11 Ідною дорогою до гробу спровадіте. 

12 В=25 А, 13 В^26 А... орелъ... 
(Новвцый). 

728. 

Ой задумавъ козакъ-серденько 
Въ чисте поле мандрувати: 
Коника не мае, 
Дороги не знав, 
Нікому показатн. 

Ой тамъ дівчина жито жала, 
Дороженьку показала: 
— Ой маешь, козаче, три дороженьки вкупі: 
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бдву доріженьку въ Ренъ, 
Другу доріженьку въ Кримъ, 
А третюю въ чисте поле. 
Ой захворавъ козакъ въ чистинъ полі, 
Брав ногили. 
— Ой шануй дівчииу, шануй небогу, 

Та й нолись Богу... 
(УшицвК уѣздъ). 

729. 

Боли хто хоче на світи жити, 
Най перестане дівчатъ любити, 

Бо то есть згуба цілого світа — 
. Стративъ я счастя и своі літа; 

Стративъ я счастя, ще й літа трачу, 
Якъ погадаю, гірво заплачу. 
Плававъ я, плававъ, плаката буду, 

Бого я люблю, вівъ не забуду. • 
— Ти, дівчиноньво, чарівниченьво, 
Причарувала-сь пене, серденьво, 

Причарувала-сь серце и душу, —' 
Теперь до тебе ходити пушу. 
Ой дівчвно чорнобривая, 
Чого жъ та ходишь заснученая? 
Чого жъ ти ходишь, словаки блудишь, 

.Чонъ ти не кажешь, кого ти любишь? 

„Ой знаю, знаю, кого вохаю, 
Тільви не знаю съ віиъ жита наю. 

Святая присяга передъ тобою, 
Що-сь прнсягався передо мною. 

Ой судишь, Боже, налъ ся вохати, 
Чонъ не присудишь, щобъ ся звінчатж. 

Ой судишь, судишь, чонъ же пе звучишь, 

Чого такъ тяжко дві души нучишъ? 

Буду писата надпись на гробі, 
Що ній ииленьвій лежитъ у гробі. 
Буду писата що-нь го любила, 
Не злучивъ Господь, злучить ногила“. 

(Ушдсій уѣздъ). 
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730. 

А. 

1 Ой тамъ въ полю, полю вода протікае, 
2 Тамъ молода дівчинонька воли напувае; 
3 Воли напувае, козакъ доглядае. 

4 — Ой запекай, дівчинонько, роэмовся зо мною. 
5 в Якъ меш ставати съ тобою розмовляти, 
6 Обступили сусідоньки на-около хати; 
7 Не такъ сусідоньки, якъ сусідськв діти... 
8 Не дай, Боже, козакові, въ полі сидітн. 
9 Не дай, Боже, козакові, на чужині вмертн, 

10 А хто жъ буде доглядати козацькоі смерти? 
11 Козакъ доізъжае, смерти доглядае, 

12 Воронъ тіло роздзюбавъ, кості розкидае. 
13 Ой на горі просо, на долині жито; 
14 Шдъ білою березою козаченька вбито; 

15 Ой вбито, вбито, затягнено въ жито, 
16 Червоною китаечкою личенько покрито. 
17 Ой вибшла дівчина съ чорнпмв очима, 
18 Відийняла китаечку та й заголосила. 

19 Ой вийшла друга, друга не такая... 
20 Ой вибшла третя та зъ новоі хати — 
21 Було жъ.тобі, козаченьку, насъ трохъ не кохати. 

(Ушнцкій уѣздъ). 

Б. 

1 Б=13 А... жито...; 2 Б=14 А, Край дороги щирокоі...; 3 Б=15 А, 4 

Б=16 А... китайкою... 5 Б=17 А... прийшла..., 6 В=18 А; 7 Б=19 А... 

прибшла... а вже...,—8 Б=18 А... заплакала; 9 Б=19 А... прийшла,—10 Б 
19 А... стала плаката: 

11 Ой встань, козаче, ходить по толоці 
12 Твій кіиь вороненькій". 
13 — Ой най же вінъ блудить вінъ же перестане; 
14 А хто вмре па стороні, той зъ роду не встане. 

(Ушицкій уѣздъ). 

В. 

1 В=14 А, 
2 И заволочено въ жито, 

3 В=16 А. 4 В=17 А... съ першоі хати, 5 В=18 А; 6 В=17 А... изъ 

■ 
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другоі хати,—7 В=8 Б. 8 В=20 А,—9 В—18 А... заговорила: 10 В=21. 

А, Ото асъ тобі, сучий сину..., 
11 Лучче будешь, вражий сину, въ сирий землі гнити. 

(УшнцшВ уѣздъ). 

731. 

Ой нідъ вишнею, та підъ черешнею 
Мій мидий лежитъ, 

Ой сваржитьсн, та говорить, 

Що головка болитъ. 
Ой болитъ, та видно же я умру, 
Ой для косо жъ я любую дівчину оставлю? 
Оставлю свону товарищу, 

То такъ, якъ самому мені; 
А якъ якому негідному, 
То пожаль, Боже, іі. 

(УшвдкіІ уѣздъ). 

732. 

Хоць би такъ було, якъ ти судила, 
Щось мя зъ другою въ любви обачила, 
Ти би-сь воліла ня занихати, 

Нежели нолодий вікъ перервати. 
Бо коли-сь годна смертью карата, 
Бону трафиться въ двохъ кохати. 
Вздумай, дівчино, хоць ідна въ світі 
Та чи могла би-сь безъ ввив жиги? 

(Уяицвій уѣздъ). 

Якъ приіхавъ до Дунаю, 
До широкого гаю, 
Ой якъ ставъ килий коня напувати. 

Та й зачавъ мидий съ конемъ потопатн- 
— Та ратуй мене, мила, 
Що съ мя вірне любила! 

— Та ратуйте го люде, 
Чи жъ не жалъ же вамъ буде. 

(У индий уѣздъ И НоіИЦВІ&Ѵ 

Якъ зійдешъ, дівчино, зъ ноеі могили, 
Слухай, що мертви уста, безъ сили, 
До серця твого будутъ казати 
И жалъ правдивий оповідати. 

Я Гридь несчастний, сприявъ-емъ тобі 
И вірность мою зложивъ-емъ въ гробі 
Предъ Богомъ стою и кажу правдиво, 

Щось мя згубнла зъ світа, алослива. 

По садочку ходила, 
Цвітъ-калииу ломила, (2) 
До серденька ирикладала 
И людей питала: 

— Та коли мій милей буде? 
За неділеньку за дві іде мидий, 

Бо ледве коней жене, 

А на пятимъ самъ іде. 
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тчг 

734. 

Ой въ воло гай—чисто метено, 

Зеленою рутою густо плетено. 
Ніхто въ тимъ гаю нігди не бувавъ, 
Тамъ іі мидий коня напувавъ, 
Листоньки писавъ, 

Що неділі до дівчинн товарища носилавъ. 
Ой що жъ то за вдень, що жъ то ва панъ, 

Шо пне лисп товаришомъ, не нрибдѳ санъ. 
Іхавъ безъ село, ніхто не чувавъ, 
Якъ нриіхавъ въ чисто поле, кінь ся розігравъ, 

Зъ високого беріжва на Дунай скакавъ. 
Оттутъ мені смерть, тутъ иені печаль, 
Тутъ мені біле|ложе—нічку вочувати. 

(УшЕЦКІЙ уѣздъ). 

736. 

Ой въ полю вриниченька, вода протікав, 
. Тамъ дівчина чорнявая воли напувае. 

„Напій, напій, чорнявая, сірні воли, 
Най я стану подивлюся на чорниі брови*. 

— Вчора була суботонька, а дзіся неділя, 

Чомъ на тобі, кавалеру, сорочка не (Яла? 

„Ой чи біла, чи не біла—то тобі не діло; 
Стара ненька не випрала, сестра не ехотіла". 
— Ой виперу, вихачаю козацьку сорочку. 
Ой летіла зовуленька тай стала кувати: 

— Годі, годі, чорнявая, сорочку прати,— 
Возьми серди, іди въ степи пшениченьку жатн. 

(Ушицпй уѣздъ), 

736. 

Прийшовъ я до сіней, 

Трохи мене собаки не ззіли. 
А дівчині русу косу чешутъ, 

Козакові домовину тешутъ; 
А дівчині косу русу рядятъ, 
А кота до гробу проводятъ. 

(Ушецкій уѣздъ). ѵ 

Ой зацвіла калинонька въ лузі, 
Вломилася поличенъка въ плузі. 
Ой чи мені поличеньку ладитн, 

до дівчини на залёти ити? 
нриіхавъ я до дівчинн, 

іъ дівчинн на залети сіли. 
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737. 

08 поіхавъ «талиб за лісъ 
Та 8 чорниі брови занісъ; 
Не такъ мені за бровами, 
Якъ за вірнини словаки. 

Іхавъ милиВ краб Дунаю, 

Та до родимого краю; 
08 ставъ Дунав проізджати, 

Стали коні потопати. 
— РатуВ мене, моя мила! 

Колись мя вірне любила. 
„08 хиба бъ я ошаліла, 
Щобъ я тебе не любила8. 

Якъ тілыси тее сказала, 

Якъ стояла, та и впала, 
Заплутал ася въ нлахтину, 

Та 8 крикнула: „гину! гину!“ 
— Ой рату8те жъ еі, люде! 
Бо де моя мила буде. 

(Жегота Пауи). 

1 738. 

Летівъ орелъ по-надъ моремъ, та 8, летючи, кряче. 

Не едная дівчинонька за мною заплаче! 
Степъ широкий, всюди видно, милоі не бачу; 
Якъ згадаю яке слово, то 8 гірко заплачу. 
Очи моі чорненькиі, біда жъ мині въ вами! 

Не хочете ночовати жадну иічку сами! 
Прививайте, чорні очи, сами ночовати: 
Нема ноіВ миленькоі, ні зъ килъ розмовлятн! 

Хожу-блужу, хожу-блужу, якъ те сонце въ крузі; 
Чи я стану, чи що роблю—мое серце въ тузі. 
Хожу-блужу, хожу-блужу, свой вінъ коротаю; 
08 такъ мині Богъ назначивъ, що жъ діяти маю? 
Боже жъ ти мій, милостивий! Явий же ти сильнйй! 
Чи е въ чівіті тавий другий, якъ я несчастливий? 
08 безъ счастя я вродився, и безъ счастя гину; 
Породила мене мати въ лихую годину. 
Розступися сине море, въ своій широкости; 

НехаВ же життя свончу, въ твоій глибокости. 
(Рук. Сборн. Н. И. Костомарова). 
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739. 

По горосі, чсониві, но горосі. 
Кого люблю, пізнаю по голосі. 
Спутавъ коні, сакъ не ножу заснути, 
Кого любивъ, то й не ножу Забути. 
„Ти, дівчино, тв, запашнее зілля, 

Я жъ тебе любивъ, прошу тя на весілля8. 

— Женися, женися, щобъ ся люди дивили, 
Женися, женися, щобъ за тобою всі дзвонн дзвонили; 
Женися, женися, щобъ ся люди зглядали, 
Щобъ за тобою нсалтиръ прочитали. 

(Ушицы! уѣвдъ). 

740. 

А. 

1 „Коли бъ нені човничоеъ надеваний та веселечво, 
2 Сівъ би поіхавъ на той бережечовъ, де дівчина-сердечко*. 
3 — На що жъ тобі човничокъ надеваний та веселечво? 

4 Стань на гірочву, та глянь въ долиночву, возаче-сердечво. 

5 Ой у полі дві тополі—одна другу перехитуе; 
6 А въ возава та дві дівоньви—одна другу перепвтуе: 

7 — Чи була ти, подруженьво, чи була ти на улиці, 
8 Чи бачила подруженьво, на улиці жениха ного? 
9 „Ой бачила, не бачила, тільви трошки та постояла, 

10 Вінъ важко здвхавъ, та про тебе питавъ, чонъ дівчина не виходила?8 
11 — Бодай тобі, подруженьво, та виіли ^онарі очи, 
12 Щобъ ти не стояла изъ ноінъ ниленьвинъ ивъ вечора допівъ-ночи. 

13 Ой на жъ тобі, подруженьво, на рувава нолотенечва, 
14 Ой не стій изъ ноінъ ниленьвинъ, не суши ного сердечка. 

15 Лучше нені, подруженьво, та срібного нъятава дата, 
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16 А чімъ кеш та у двохъ съ тобою ідного козака знати. 
17 Ой у полі криниченька очоретокъ перетикана; 

18 Що чорнявая та одъ білявоі усіхъ иолодцівъ перекликала. 
(Д. Колшшц Миргороде», у.). 

Б. 

1 Б=7 А, Подружечко голубочке..., 2 Б=8 А, Чи була жъ ти, чи ба- 

чила...? 8 Б=9 А, Ой де жъ тобі... що я зъ никъ..., 4 Б=10 А... отогнавъ... 

5 Ой дакъ тобі, подружечко, на станочокъ да полотенца, 

6 Б=14 А... же ти... ниликъ, не край кого сердя. 
(Ивъ Рук. Сборн. Кулша). 

В. 

1 В=5 А; 2 В=6 А... дівчини..: 3 В= 11 А... товарищи», видзёбали..., 

4 В=12 А... килимъ та до... 5 В=13 А... товаришко,... 
6 Лишъ не въяли и не суши кого сердечка. 

(УшицкіД уѣвдъ). 

741. 
Шелестъ, шелестъ по долині, 
Широкий листъ на калині, 
Ще жъ то ширший на дубочку — 
Кличе голубъ голубочку, 
Хочъ не свою, та чужую: 
„Ходи, серце, пощлую“. 

— На що чужу ціловати. 
Жалю серцю завдавати! 

Сестра твоя чарівннця, 
Матн твоя розлучниця, 

Розлучили насъ съ тобою, 

Якъ рибоньку изъ водою. 

Ой у полі огонь горитъ, 
А въ козака живітъ болитъ. 
Нехай болитъ н кіеть ломитъ, 

Що зо иною не говорить. 
Ой у полі огонь горитъ, 
А въ козака серце болитъ. 
Нехай болитъ, нехай внае, 
Нехай другу не вохае. 
Дівчинонька муку сіе, 

Въ віконечко вітерь віе, 
Вітеръ віе, повівае, 
Козакъ дівку покидав. 

(Новицкіб).. 

742. 

„Діброва зеленая, чокъ не горишъ, але курится, 
Ти, дівчвно безумная, чохъ не робишъ, але журится? “ 
— Якъ би я суха була, я бъ горіла, не курнлася, 
Якъ би я безумна, я бъ робила, не журилася. 
По тіиъ боці ншѳниченьха, но тімъ боці ноловннченька.. 

Пішовъ милнй на Вкраіну, а я иіду въ черниченъкж. 
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Бо въ черницахъ добре жити, тількн треба підстригатиея — 

Пішовъ шилиЗ на Ввраіну, треба ёго дожидатнса. 
Ой въ полю дві топоді—ідна другу перехитуе, 
А въ дівчини два козава—іденъ другого та й вшгатуе 
Ой на тобі, товарищу, на рувавиці полотенца, 
Та й не суши, та й не въяли кого сердя. 

— Бодай тобі, товарищу, видзёбали воиарі очи, 
Аби ти зъ моею килою не стоивъ до швъ-ночи. 

(Ушицкій уѣздъ). 

743. 
Туга жъ нені за тугою, 
Шшовъ иилий за другою. 
— Що ти, нилий, та гадаешь, 

Що ти иене повидаешь? 
Повидаешь кя на Вкраіні, 
А я бідна на чужині. 
Соловейку біловрилий, 

744. 
„Сусіда кила, сусіда блнзеньва, 
Красна, хороша н невеличенька. 
Ш ровъ очииа, ні... 
Ой чи любишь кого иншого?“ 
— Люблю, не люблю, що жъ тобі питати, 
Твоя річъ иене вірно вохати. 
„Що жъ я пропиливъ, що тя питаю, 
Вшавъ же ти добре знаешь, що я тя кохаю*. 

— Я тобі не віру, хоць би-сь прнсягався, 
Бо ти надъ иене въ инший завохався. 

Въ той часъ увіру, ой якъ намъ скажутъ 
Клянути у престолі и ручерьви звъяжуть. 

(Новицкій). 

Скажи хеш, де кій лилий? 
Соловейку на ялині, 
Десь ній иилий на Вкраіні, 
На вониву проізжае. 
На иншую поглядае. 
Чи висово сонце сходить? 
Чогось мила сиутна ходить. 

(УшіЦКІІ уѣздъ). 

746. 
— Ой вуди ти полинешъ, сивий соволоньву, 
Чи на всхідъ, чи на заходъ, чи на Ввраіночву? 

Ой вуди жъ ти полинешъ, ти ній сивий орле? 

А хто жъ тебе на чужині, сердечко, приторно? 
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Коли бъ же я знала, що мені таке буде, 
Шшда бн я втопитяся, де вода нрибуде. 
Спомни жъ собі, мнлий, якъ я тебе любила, 

Об явь підешъ, не барися, щобъ я не тужила. 

Об якъ ти повернется, я раденька буду, 

Об якъ сяду близько тебе, та б смутку забуду. 
„По садочку я ходжу, по веленому броджу — 
Внбди, вийдн, серце мое, щось я тобі скажу. 
Об скажу жъ я тобі, скажу, що відъ людей чую: 

Що у тебе, серце мое, иншиі ночуютъ". 
— Неправдонька, мій милий, неправдонька тому, 

Ночувала стороженька коло мого дрму. 
„Стороженька спала, того не чувала; 

А съ кімъ же ти, серце, сю нічъ ночувала?" 
— А спала жъ я, спала сама изъ собою, 
А шдклала білу ручку підъ головку свою. 

(Улицкій уѣздъ).. 

74в. 

А. 

1 Об въ полі билпнонька нею вітеръ віе; 
2 Здаеться не журуся — само серце мліе. 
3 Напою я кониченька зъ повного відерця, 
4 Не стіб, мила, изъ инчими, не краб мого серця. 
5 Во ти стоішъ зъ инчиыъ та й думку думаешь, 
6 Та безъ ножа, безъ тарілки мое серце краешъ. 
7 Летитъ голубъ коло хати сивий, пелехатий, 

8 Якъ загуде жалібненько, на серцю тяженько. 

9 Ой не гуди, .голубочку, не гуди, небоже, 
10 Кого жъ бо я вірно люблю, суди мені, Боже. 
11 Не тамъ счастя, не тамъ доля, де багаті.люди, 
12 Лишь тамъ счастя прибувае, де кохання любе. 

(Уплцкіб уѣздъ).. 

Б. 

1 Оженився сіромаха та й думку гадав, 
2 Оженився, отратився, та б счастя не мае. 
3 Утративъ я счастя й долю черезъ свою волю; 

4 Самъ зоставсл на чужині, якъ билина въ полі. 
5 А на тую билиночку буйииб вітеръ віе. 
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6 Б=2 А. 
7 Ой шду я до криниці, напьюсь води зъ денця; 

8 Б==4 А. 9 Б=5 А... стиха розмовляешъ, 10 Б=6 А. 
11 Ой шду я въ бистру річву та возьму втоплюся, 

12 Нехай асе,я на сю біду, живши, не дивлюся. 
(Изъ Ру*. Сборв. Рудмсіаго). 

И по горахъ, по долинахъ 
Сизъ голубонько літае. 
Вінъ літае, вінъ літае, 

Собі пароньви шукае, 
Товарища викликае: 

— Товарищу, рідний брате, 
Викличъ мені дівву съ хати, 
Чогось маю я питати: 
Ой чи буде двохъ прийыати? 

747. 
А якъ буде вона двохъ прийматя, 

Буде іі Богъ карате; 
А явъ буде двохъ любите, 

Буде іі Богъ судити. 
Коли любншъ, люби гараздъ, 

А не любишь, видай заразъ; 
Коли любишь, люби дуже, 
А не любишь, не жартуй же. 

(Иэъ Ру*. Сборн. Кулиша' 

748. 
Банно, мій миленькій, банно, 

А вже жъ мое біле лично ціловане давно. 

Перше було напитися, та й поговорите, 
Теперь мені на милого не можна ся дивите. 

Ой поіхавъ мій миленьвій за бувовиною, 

Ой чую жъ я черезъ люде — жалуе - за мною; 
Та й жалуе, жалуе та й перевазуе: 

„Нехай, мила, лнчва твого ніхто не цілуе“. 
— Я не знала, мій миленькій, що те ся забавишь, 
Ніхто личка не ціловавъ, тілько твій товарищъ. 

— Ате мене, пане брате, дівчиноньви збавишъ. 
Тече вода берегами, тече вода зъ луга; 

Мала жъ бо я миленкого — відрадила друга. 

Бодай такъ виділа світа біленьвого, 
Якъ я тобі подарую свого миленького. 

(УшхдкіІ уѣздъ). 

749. 
Летівъ орелъ по-надъ море, та й, летючи, крикнувъ: 

Горе жъ мені на чужині, ще я не привикнувъ. 

Летівъ орелъ по-надъ море, та й въ морі свупався; 

Оідііігесі Ьу ѵ^оодіе 



— 384 — 

Горе жъ иені на чужині, що я закохався. 
Не танъ счастя, не танъ доля, де багати яюде, 
Якъ зійдуться погуляти, то счастя не буде. 
Шине човенъ води повенъ, колибъ не схилився; 
Десь ній нилнй въ дорозі, колибъ не барився. 
Приіхавъ же ній ниленькій въ неділю раненько, 

Злізъ эъ коника, нривитався: „день добрей, серденько! 

Чи ти жива, чи здорова, якъ ся собі наешь? 
Чувъ я черезъ люде, що нншнхъ кохаешъ*. 
Передъ Богонъ присягаюсь, що нншнхъ не 8наю, 
Тільки тебе, ній ниленькій, надъ життя кохаю. 

(Ушнцыі уѣздъ). 

1' Ой ще вчора изъ вечора 
2 Зійшовъ нісяць и зора. 

3 Ой часъ нені, нолодону, 
4 Мандровати изъ двора. 

5 Ой ввійшовъ штирн нилі поля, 
6 Стала дівчина тужитв: 
7 „Ой верннся, любе закохання, 

8 Перестаньно ся любити*. 
9 — Не вернуся, любе закохання, 

10 Бо йена до кого; 

11 Ой бувъ я въ тебе підъ в.конценъ, 
12 А ти нала инчого. 

750. 
A. 

13 „Ой не нала, любе закохання, 

14 Я инчого не нала: 
15 Просивъ нене корчикъ рознарину, 

16 Я вінонценъ подала. 
17 „Ой ти кажешь, любе закохання, 
18 Що инчого не нала, 

19 Ой бувъ я въ тебе підъ віконценъ, 
20 Ти за ручку трінала*. 

21 — Чого жъ тобі, любе закохання, 
22 Підъ віконценъ стояти, 
23 Най іхъ буде двадцать штнри, 

24 А ти иди до хатн. 
(Упгецый уѣздъ). 

B. 
1=1 А, 2 Б=2 А... високо, 

3 Днвилася любая дівчина, 

4 Чи зайшовъ я далеко. 
5 Б=5 А... дві тонн..., 

6 Вона стала плакати: 
7 Б=7 А... кохання, 

8 Перестань гнівати, 
9 Б=9 А, 10 Б=10 А: 11 Б=11 А... вчора..., 12 Б=12 А. 13 Б=13 

А, 14 Б=12 А. Не...: 15 Б=15 А, 16 Б=16 А. 17 Б=21 А. На що... 
ниле..., 18 Б—22 А, 19 Б=23 А, 20 Б=24 А. 

(Ушщкіѣ уѣзда). 
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В. 

1 В=1 А, 2 В=2 Б. 3 В=3 Б, 4 В=4 Б. 5 В=5 Б... двое гоией..., 
6 В=б А... плаката: 7 В=7 А, 8 В=8 Б. Перестаньмо ся... 9 В^-Э А, 

10 В=10 А: 11 В=11 А. Ой стоявъ я..., 12 В=12 А. Тоді... 13 В—13 

А, 14 В=14 А: 15 В=15 А, 16 В=16 А... дала. 
. (У шицкій уѣздъ). 

751. 
А. 

1 „Вже жъ бо я поглядаю та на ту норну шару; 
2 Ходімо, пане брате, на той кутъ помалу". 

3 — Годьмо ся, пане брате, годьмо, 
4 До ідноі дівчини на залёта ходьмо. 
5 — А якъ же ми, пане брате, будемъ ся годити, 
6 Скажи жъ собі, пане брате, домовину зробити. 
7 Або тобі, або мені домовина новая, 

8 Або тобі, або мені дівчина молодая; 
9 Або тобі, або мені на село виряжата, 

10 Або тобі, або мені аллилуя співати. 
(Ушицкій уѣздъ). 

Б. 

1 Хвалилися три ляшеньки козаченъка вбита, 
2 Щобъ переставъ козаченько до дівчини ходита. 
3 Іденъ каже: пане брате, убиймо; 
4 Другій каже: пане брате, жупану здирімо; 
5 Третій каже: пане брате, охъ зходімся за одно, 

6 До ідноі дівчиноньки на вечорннці ходьмо. 
7 — Якъ ми будемъ, пане брате, до ідноі ходита, 

8 Б=6 А. 9 Б=7 А, 10 Б=8 А. Альбо..., альбо... 
(Ушицкій уѣздъ). 

762. 
„Ступай, ступай, сивий коню, зъ гори на долину, 
Доганяймо підъ яворомъ молоду дівчину". 
— Да що жъ вона, пане брате, підъ яворомъ робить? 
„Ой съ тамъ розлучникомъ на спацеру ходить". 
— Дспоможи мені, моцний Боже, розлучника вбита, 

Най не ходить, де я дівчину ходжу любити. 
Най не ходить, най не носить сопілки въ кешені. 
Сопілочка яворгва, денце ясинове, 

Любилися, кохалися—теперь перестали. 
(Ушицкій уѣздъ). 

- 25 
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Покинь даремну думку думати. 

Покинь нещире мене кохати. 

Возьми си тую, що вірно любишь, 
Що передъ Богомъ и людьми не 

губишь. 

Доти-мъ я тебе вірно кохала, 
Доки-мъ нещіристь твою дознала. 

Теперь иншого буду кохати, 
О тобі завше запоминати. 

768. 

Свята присяга передо мною, 
Заприсягавъ-есь бути слугою. 

Але нещира присяга твоя, 

А вже жъ ти не мій и я не твоя. 
Не мамъ нікому теперь вірити, 
Ліпше на світі, охъ, самий жити. 
Теперь я того сама дознала, 

Що-мъ нещнрого вірне кохала. 

(Уплцкій уѣздъ) - 

754. 

А. 

1 Ой у полі берева стояла, 

2 На березі зовулька кувала: 
3 „Ой березо, номъ ти не 8елена?“ 
4 — Якъ же мені веленою бути, 
5 Підо мною татари стояли, 
6 Шабельками гилля обсікали, 
7 Кринишноі води добувяли, 
8 Воронй коні напували, 
9 Золоти сідла обливали, 

10 Кришталёви шклянки набирали. 

11 Й а въ Марусі хата на помості; 
12 Приіхахи три ковакі въ гості: 
13 Іденъ каже: я Марусю возьму, 
14 Другій каже: я Марусю люблю, 
15 Третій каже: я до шлюбу стану. 
16 аКотрий мені трой-зілля достане, 
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17 Той зо иною до шлюбу стане". 

18 — Ѳсть у нене трн коні на стані: 
19 Іденъ коникъ, якъ воронъ чорненькій, 
20 Другій коникъ, якъ лебідь биленькій, 
21 Третій конякъ, якъ голубъ сивенысій. 
22 Я тинъ чорнииъ до норя до іду, 
23 Тимъ білимъ норе переіду, 
24 Тинъ сивинъ трой-зілля достану. 
25 Ой ставъ козакъ трой-зілля копати, 
26 Стала ёму зозуля кувати: 

27 — Ой стій, козаче, не конай трой-зілля, 
28 Вже Маруся въ воротахъ зъ весіллянъ. 
29 Ой іде козакъ до дону зъ трой-зілляиъ, 
30 А Маруся иде зъ весіллянъ. 

31 Ой ставъ козакъ трой-зілля давати, 
32 Правою ручкою шабельку вийиати. 
33 А въ городі наківка брвніла, 
34 А вже Марусі головка злетіла. 

(Ушжцвій уѣздъ). 

Б. 

1 Б=11 А, 2 Б=12 А: 3 Б=13 А... люблю, 4 Б=14 А... г одну, 5 В= 
15 А... до шлюбоньку.. 

6 А Маруся въ недузі лежала, 
7 Чорнинъ шовконъ головку звъязала 
8 И козаченьканъ такее казала: 

9 В—18 А, Ой 10 Б—19 А, 11 Б=20 А... голубъ сивенькій, 12 В= 
21 А... лебідь біленькій. 13 Б=16 А, 14 Б=17 А... до шлюбоньку..." 

15 Перший и другий за головку взявся, 
16 А санъ послідній такъ обшвався. 

17 Б=22 А, 18 Б=23 А... сивинъ..., 19 Б=24 А... білимъ..., 

20 Такъ съ тобою до шлюбоньку стану. 
21 Б=25 А, 22 Б—26 А... надъ нинъ...: 23 Б=27 А. покидай копати... 

24 Бо въ твоій Марусі вже весілля. 

25 Б=29 А, 26 Б=30 А, Та й стрічае Марусю... 

27 Правою ручкою Марусю витав, 

28 В=32 А, Лівою... 
29 Ото тобі, Марусю, трой-вілля, 

30 Не зачинай безъ нене весілля. 
31 Якъ у полі пчілка забреніла, 

25* 
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32 Б=34 А, Такъ у...; 
33 Об у лузі калина зацвіла, 
34 Вже Марусі головка загнила. 

(Изъ Рук. Сбора. Руданскаго). 

В. 

I В—11 А... Ганнусі..., 2 В=12 А... трогъ козаківъ... 3 В=3 В... Ган- 

нусю..., 4 В=4 Б... Ганнусю..., 5 В=15 А. 6 В—16 А... козахъ..., 7 В= 
17 А. 8 Б—18 А: 

9 Я Ганнусі трой-зілля достану, 

10 Зъ Ганнуською до шлюбоньку стану. 
II В=19 А... сокілъ сввенькіб, 12 В=20 А... воронъ чорненькій, 13 В— 

12 А. 14 В=22 А .. сивимъ..., 15 В=23 А... чорвимъ..., 16 В=19 А, 
17 Таки жъ бо я зъ Ганнусёю до шлюбу стану. 

18 В=25 А, Пішовъ..., 19 В—22 Б; 20 В=29 А, Тілько..., 21 В—30 
А, А Ганнуся до церкви... 22 В—27 Б, Козакъ... Ганнусю..., 23 В —28 Б... 
рученькою... 24 В—33 А... полі..., 25 В—32 Б... Ганнусі... 

(Увицкіі уѣздъ). 

Г. 

I Г=6 Б, Марусенька въ болесті..., 
2 Да зъ-за нора трой-зілля бажала. 

3 Г=16 А, Ой хто..., 
4 То той ней дружиною стане. 

5 Г=16 А, Ой кто... добуде, 
6 То той мені дружиною буде. 
7 Ой озветься козахъ молоденький: 

8 Ѳсть у мене коні вороненькп. 
9 Однимъ скочу — до моря до скочу, 

10 Другимъ скочу — море перескочу, 

II Г=24 А, Третімъ стану... 12 Г=25 А, 
13 Коли іде Марусина мати. 

14 Г=27 А, Ой козаченьку..., 15 Г-—24 Б, Бо Марусенька робить вже... 
(Иваньковъ, Иерея славск. у.). 

755. 

„Ой тужу жъ, я тужу, ще й тужийг буду, 
Инчого, окрімъ тебе, любити не буду11. 
— Я не не зарікався инчоі любити, 

Хлопецъ молоденькій — не буду такъ жвтн. 
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„Перше сь пене любивъ, теперь покидаешь, 
Теперь покидаешь, на стороні наешь. 
А а о тинъ кислю, що а твоя нида, 

А я несчастлива, що нъ тя полюбила*. 
— Я тону не виненъ, ані ноя нати, 

Де нені Господь судивъ, танъ а наю взяти. 

(Ушицкій уѣздъ). 

766. 

А. 

1 „Ой израда чорні брови, зрада, 
2 всть у тебе, козаче, неправда. 

3 Пустивъ це жъ ти славоньку такую, 
4 Що будешь ти сватать пене, молодую. 

5 А тепера думаешъ-гадаешъ, 
6 Любонь йене покинута наешь. 
7 Об не кидай йене, нолодоі, 
8 Во не знайдешъ такоі другой 
9 Ой хоть знайдешъ съ кіньми та волами, 

10 Такъ не знайдешъ съ такими бровами; 
11 Ой хоть знайдешъ въ -червонімъ намисті, 
12 Такъ не знайдешъ такоі підъ нислі; 
13 Ой хоть внайдешъ на личку білійшу, 
14 Такъ не знайдешъ на серці вірнійшу. 
15 Ой не ходи жъ, козаченьку, низомъ, 
16 Во вакидаю доріженьку хнизомъ*. 

17 — А я жъ тую хмизину одкину, 
18 Таки тебе дівчину покину. 
19 „На що жъ, милий, мене покидаешь, 

20 На що жъ собі другоі шукаешъ? 
21 Покинь, милий, коня вороного, 
22 Щобъ я не забула тебе, молодого". 
23 — На що жъ, кила, коника теряти? 

24 Боли вірно любишь, то й такъ не забудетъ. 
25 „Покинь, милий, черкеське сідельце. 
26 Щобъ я не забула, яке въ тебе серце*. 
26 — На що жъ, мила, сідельце теряти? 
28 Боли вірно любишь, то й такъ не забудешь. 
29 „Покінь, милий, та свій жупаночокъ, 
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30 Щоби я не забула, який твій станочокъ". 

31 —На що, мила, жупанокъ теряти? 

32 Боли вірно любитъ, то й такъ не забудешь. 

33 „Покинь, индий, золоті удила, 

34 Щобъ я твого коня до води водила". 
(Д. Коіюива, Миргороде*. у.). 

Б. 

1 Казавъ мидий, що свататв буде. 

2 Теперь же я бачу, що его не буде. < 

3 Б=21 А. Лиши..., 4 Б—22 А. 5 Б=25 А. Лиши..., 6 Б=26 А. 

7 Б=33. А. Зроби..,, 8 Б=34 А. 9 Б^-31 А... золото...? 10 Б—32 А. 

11 Б=1 А... очи..., 

12 Чоку, мидий, не вся щира правда. 
(Увшдчій уѣедъ). 

757. 

Загуділи голуби на дубі, 
Що за неслава на козаченька буде. 

Якъ на возава, козавъ буде отвічати, 

Якъ на коня, вінь буде отвічатн. 

„По тімъ боці... передайся до иене, 

Серце-ииленьвій, чи не зрадншъ иене?" 

— Ходъ тя не зражду, зрадять чорни очи, 

Що стоішъ зо иною зъ вечора до ііівъ-ночи. 

„Якъ же мені съ тобою не стояти, 

Бізьиешъ за рученьку, важешъ разковляти". 

— Якъ би ти добра, ти бъ зо иною не розиовляла, 

Ой вирвала би сь рученьку, та й би сь не стояла. 

Пришовъ до доку, взявъ-ся роззуватн, 

Почула жъ ёго старенькая кати: 

„Ой годі, годі, синву, нічки не досипляти, 

Кого жъ ти любишь — позволю взята". 

— Не хочу іі за милую взята, 

Тільво ся хочу та й зъ неі посміяти. 

„Ой гріхъ, снночву, въ неділеньку снідати; 

А ще гіршій гріхъ зъ сироти ся сміяти". 

— И ходъ сирота, воли добра цнота — 

Вяли віночовъ зъ чистого злота. 

А ходъ не злотий, то злотомъ надуваний, 
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Ти, вражий сину, кадукомъ підвіяний. 

Въ мене стіжочокъ — на головді віночокъ, 

Въ мене приововъ — на городі барвінокъ. 

Вибирай, дурню, межъ багацькихъ дівокъ. 

— Черезъ греблю ишовъ, чобітъ замочивъ, 

Знали вороги, до котроі я ходивъ. 

Я до річеньки — річенька загачена, 

Я до дівчини — дівчина заручена. 

(Улицкій уѣздъ). 

758. 

Та б на милу подивився. 

Кобъ ти, мила, знала, що я гадаю, 

Що я тебе покинута маю. 

— Ой та, милий, 

Голубе сивий, , 

Якъ мене покинешь, 

Самъ марне згинепгь. 

(Улицкій уѣздъ). 

759. 

Ой на добра-ничъ, ноя мила, добра-ничъ! 

Забравъ коника та б поіхавъ наничъ. 

Спутавъ коники та й не можу заснути — 

Люблю дівчину, не можу забути. 

Гайда! коникн, по зелениб росі, 
Кого я люблю, нізнаю по голосі. 
Ой розігрався воронъ кінь, розігрався, 

Та б до дівчини на нодвіръячко виався. 

„Чомъ та, козаче, поводівъ не маешь, 

Чокъ сн коника въ рукахъ трімаешъ? 

Об якъ не маешъ, я жъ би та посукала, 

Коби моя матінька не дізнала. 

Во якъ моя матінка дізнае, 

То заразъ мене за нелюба віддае. 

яОй та, дівчино, та, пахнющее зілля, 
Я жъ тебе люблю, просю тя на весілля. 

Женися, женнся, щобъ тебе оженило, 

Щоби по тобі всі дзвони дзвонили; 

— Кінь вороний 
Я самъ молодий, 

Не но мвслі жінку маешъ. 

— Кобъ я бувъ знавъ, 

То по мислі взявіь, 

То бъ я бувъ, молодъ, не журився. 

Вітки нриіхавъ, за рученьку взявъ 
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Женися, якъ вітеръ по дорозі, 
Мені Господь дасть, дівчині-небозі. 
Женися, женися, щоби сь не доробився, 
Ти же мене любивъ, изъ виною оженився. 

(Упшцкій уѣздъ). 

760. 

А. 

1 Ой ти, дубе кучерявей, широкий листъ на тобі; 
2 Бозаченьку молоденький, дурний розумъ у тобі. 
3 Ой ти дубе зелененький, а листъ кучерявий; 

4 Козаченько молоденький, на слова ласкавий. 
5 Слова твоі ласкавиі, а чортова думка; 
6 Локи тебе не любила, гула, якъ голубка. 

7 Гула, гула голубочка, полетіла въ ноле, 
8 Якъ летіла, говорила: горе жъ мені, горе! 
9 Утопила головоньку у синее море. 

10 Зъ кімъ не зналась, повінчалась—треба привикати; 
11 Зъ кімъ любилась, разлучилась—треба забувати, 
12 Изъ всякою доленькою треба привикати. 
13 Ой видрала вубелечко, де качка нѳсеться; 
14 Перечула черезъ люде, ледащо сміеться. < 

(Д. Кошпва, Миргороде*, у.). 

Б. 

1 Б^=1 А... пора тобі рости. 
2 Ти, козаче молоденькій, словами прекрасней, 

3 Б=5 А... нрекрасний..., 4 Б=6 А. Доки мъ... була жъ... 5 Б=7 А-- 

Була мъ, якъ..., 6 Б=8 А, Сіла мъ собі на калит... 7 Б<=14 А. Ой чу» 

жъ я меже... 
8 Смійся, смійся, вражий сину, на сміхъ тобі буде, 

9 Трясла тебе сінъ літъ трястя, та й трусити буде. 
(Ушдіій уѣздъ). 

761. 

Ой на горі сосна, на долині сосна, 
Чогось моя головочка, чогось вона тошна. 

Радила-мъ ся людей, нічого не буде; 

Та радили ще й другиі, сусіди близькиі. 
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А я тую раду сама перераджу, 
Постелю білу постіль, сана спати лажу. 
Та встану раненько, та вмию личенько, 
Сяду собі край віконця, 

Та б до сходу сонця. 
Та й иде кій милий тихою водою 
Та за инчою милою. 

Вінъ іі ділуе, вінъ іі любуе, 

А на мене, молоду, нагайку готуе. 
Нагайка-дротянка тонкимъ дротомъ вита, 

А я молодая ще й зъ роду не бита. 
(Упгацгіі уѣздъ). 

762. 

Ой есть въ саду кірннченька—видно дно. , 

Ой десь мого миленького не видно. 
А я тую криннченьку прнгачу, 
Таки свого миленького побачу. 

„Ой десь ти сл, мій миленькій, забаривъ, 

Що ти мене вечероньки збавивъ". 
— Вечеряй же ти, моя мила, сама, 

Була въ мене вечеронька луччая. 
Я не буду вечеряти съ тобою, 
Во я вечерявъ зъ иншою. 
Ой якъ би ти, серце, знала съ вотрою, 

Була бъ вечеронька зъ бідою. 
(Ушхцвій уѣздъ). 

763. 

А. 

1 Об въ полю сосна, підъ сосною коршма, 
2 А въ тиб коршмі два чужоземці. 
3 Ой іденъ чужоземець вино-медъ кружляе, 
4 А другнб чужоземець дівку підмовляе. 
5 — Мандруй, мандруй, дівко, зъ нами, 
6 Лішпе тобі буде, якъ въ рідноі мами. 
7 Ти въ мами ходишь въ грубиб ряднині, 
8 А въ насъ будешь ходити въ синімъ кармазині;. 
9 Дурна дівча того послухала, 
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10 Сіла съ козаками, ой та & поіхала. 

11 Ведутъ дівчиноньку густимн лісами, 
12 Густыми дісами, темными соснами! 

13 Привъязали іі до сосни косами, 
14 Запалили сосну відъ верха до долу — 

15 Вернися, дідчино безумия, до дому! 
16 Сосонька горитъ, 

17 Дівчина говорить; 
18 Сосна догорае, 
19 Дівчина умірае. 

20 Хто въ полі яочуе, 

21 Пехай голосъ чуе, 
22 Хто дитя мае, 

23 На й ся научае, 

24 Похай на гуляния нігди не пускав. 
(Ушнцкій уѣздъ). 

Б. 

1 Б=1 А. На горі..., на долині..., 2 Б=2 А... коршомці пъють... 3 Б= 
3 А... пъе горілку, 4 Б=4 А... підмовляе дівку. 

5 Иди, дівко, зъ нами молодцями, 
6 Б=6 А. 7 Б=9 А, 

8 Зъ ними поманжала. 
9 Завели дівчину въ чистее поле. 

10 Б=15 А... дівко блудна... 11 Б=13 А... дівчину косами до сосни, 
12 Шдиалили сосну відъ споду до верха. 

13 Б=16 А, 14 Б-=17 А. 15 Б=20 А, 16 Б=21 А. 17 Б=22 А... 
дшву..., 18 Б—23 А. Нехай...: 19 Б=24 А. На пізний вечері, нехай... 

(Ушнцкій уѣздъ). 

764. 

„Ой не стій, не стій, ти, вербо, надъ водою; 

Не плачъ, не тужи, ти, дівчино, за мною". 
— Ой якъ же мені за тобою не тужити? 

Я замужъ не йшла,.ти хочетъ женитися. 
Жепнся, женися, поможи тобі, Боже, 
За мою щирість покарай тебе, Боже. 

Не карай, Боже, ні огнемъ, пі водою, 
Но карай, Боже, лихою дружиною. 
Бо вогонь та вода на часъ, на годину, 
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Лиха дружина посмутить всю родину. 

По-підъ обози зродили полуниці; 
Я замужъ не йшла, то піду въ черниці. 

(Ушицый уѣздъ). 

765. 

Зрада, града чорни очи, а все жъ то зрада, 
Ой що ся говорило, то все жъ то неправда. 
Чоку ся не гробило, якъ ся говорило, 
Чоку ся кое серце відиінило. 
Ой очи жъ коі чорненькиі, що жъ зъ вами гадати? 

Трудно кені що вечора дока вамъ шукати! 
Очи моі чорненькиі, що зъ вами гадати? 
Ой треба жъ ванъ, очи чорни, зъ тикъ привикати. 
Очи жъ коі чорненькиі, я жъ ся вамъ дивую — 

Хоць на мене люди брешутъ, я ся не противлю. 
Ой стану я нідъ ринвою, зъ ринви вода ллеться; 

— Любивъ-ись мя, зрадивъ-ись мя, а теперь сміешся. 
„Любивъ я тя, здрадивъ я тя, я й самъ то знаю, 
Хоць я тебе ідну здражу, то я десять маю. 
Ідна шие, друга кие, третя понивае, 
А четверта миломъ нилить, пъята помиляе. 

Шосту, сёку вірно люблю, зъ восьмою жартую, 

А девяту въ танецъ прошу, зъ десятою танцюю1*. 
(Уппцкій уѣздъ). 

766. 

А. 

1 А въ чистому полі стоіть два дубочки, 

2 Ой схилися верхи до купочки. 
3 Ой тамъ сиділо и два голубочки. 
4 Ой вони сиділи не пили, не іли, 

5 Изнялися, вгору полетіла, 
6 Сизими крилями круту гору вкрили, 

7 Жовтики ногами траву зтолочили, 
8 Довгимн носами воду сколотили. 
9 А въ нѳділю рано, та ще й пораненъ во 

10 Умивалася дівушва росою, 

11 Утиралась русою косою. 
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12 Узяли, взяли козака въ неволю, 
13 Засадили у теину темницю, 

14 А за тую дівку-красавицю. 
15 — Ой ти, дівчино, израднще моя, 
16 Израдила иене, молодого, 
17 Що й я втерявъ коня вороного, 

18 И сідельце съ-підъ злота самого, 
19 А поводи зъ зеленого шовву, 

20 Ой самъ парень зъ аршавсьваго полку. 
21 Ой хто въ нені ой из мне головку? 

22 Змие мені дощичокъ дрібненький, 

23 Охъ а розмае вітрець буйиесеньвий, 
24 А росчеше а теренъ густенький. 
25 Ой пригортае, якъ мати днтнну, 
26 Ой сушить-въялить якъ вітеръ билину. 

(Новицкій). 

Б. 

1 Б =1 А, 2 Б=2 А. 3 Б=3 А, 4 Б=4 А... звялись, полетіли. 
5 Полетіли' у чистее поле, 

6 Сіли въ полі воин на роздоллі. 
7 Іли вони ярую пшенидю, 
8 Шли вони холодну й водицю. 

9 Б=8 А. Крилечками..., 
10 Сами межъ собою говорили: 
11 — Горе тому й неженатому, 
12 А ще гірше а хто кого любить, 
13 Любить, любить, словами голубить: 
14 Та голубка моя сизокри.іа, 

15 Та дівчино моя чорнобрива. 
16 Б=16 А. Порядила..., 17 Б=17 А. Потерявъ..., 18 Б=18 А. 

19 А стремена зъ білого золота, 
20 Б=19 А. А попруги съ червоного... 21 Б=20 А... Черкаського 

полку. 
(Новицкій). 

767. 

Ой та на горі пгаениченька, а въ долині овесъ. 
— Не по правді, молодей возаче, зо мною живешь, 

До багатшоі, та поганыпоі що вечера йдешъ, 
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А до пене, молодоі, голосъ подаешь. 

„Ой обсади, дівчиноньво, вишеньважи двіръ, 
Щобъ не заходивъ ні рано, ні пізно голосочокъ ыій“. 

— Уже жъ я садила, уже й поливала—не прийиаються, 
Кого я любила, кого кохала—той цураеться. 

„Ой обсади, молода дівчино, виноградомъ двіръ, 
Щобъ не заходивъ ні рано, ні пізно голосочовъ мій“. 

— Уже я садила, уже й поливала—приймаеться вінъ, 
Кого я любила, вого я кохала, не загляне й у двіръ. 
„Ой устели, молода дівчино, рушничвами двіръ, 
Щобъ не повалявъ червонихъ чобітовъ, золотихъ подвівъ" 

— Бодай же ти, возаченьву, цёго не діждавъ, 

Щобъ ти моі шитиі рушничви ногами топтавъ. 
(Д. Колюшна,, Миргороде* у.). 

768. 

— Що ся мені зробило? 

Життя мені не мило. 

И нічого не болить, 
Щось мене неволить. 

Поти сь ходивъ, туманивъ, 
Иоки сь життя не збавивъ. 

Теперь съ твоій причини 
Немила ми година. 
Явимъ схочешъ, такимъ будь, 

Меже людьми мя н.е судъ. 

Смерть не такъ страшная, 
Явъ осуда людськая. 

Сама бачу що сь милий, 
Всі дівчата любили, 
Я жъ не хочу, такъ явъ ти, 

По двохъ разомъ любити. 

Люби жъ мене ідную, 

Кажи жъ, тебе шаную. 
Сусіда ми повідала, 

Що відъ тебе перстень мала. 

Вже жъ ти мене не кохаешъ, 

Коли инчи зачипаешъ. 
Ой не ходи по-надъ воду, 

Бо въ полонву впадешь; 
Ой не люби чужихъ жінокъ, 

Бо вайданъ не ввійдешъ. 

Ой не ходи по-надъ воду, 

Нехай тебе инчи люблять, 

Я тебе не буду. 
(Ушидыб уѣад I '. 

769. 

— Фортуна несчастная, що ти впробляешъ? 

Далась на часъ пізнатися — теперь розлучаешъ. 
Дозволь же мені, ходь прннайнній, нехай я милую, 
Щире стисну за рученьву, въ личво поцілую, 
А стиснувши ій, до себе въ серденьку милому, 
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Вірно плачу відъіх&вши, не скажу нікоиу. 

Коню сивий, будь счастливий, а не спотикайсл, 
Якъ найскорій до милоі зо мной постигайся. 
Сндить голубъ на березі, голубка на воді; 
„А вже жъ бо намъ, мій миленькій, любитися годі. 
Во я тебе вірно люблю, тн ия не кохаешъ, 
На серденьку туту маю, тн о темъ не знаешь. 
Жий же собі а вже съ тою, котору кохаешъ, 

А надъ мене вірнійшоі для себе не знайдешъ. 
Жий собі а вже съ тою, я плаката буду, 
Тебе, мій миленькій, нігди не забуду. 

(Увнцкіі уѣздъ). 

770. 

Полюбила баламута та й за него пошла, 

Якъ тая повна рожа на зерні обвисла. 
Ой лихо, зле мъ зробнла,— 
Баламута мъ полюбила. 
Ще мъ добре ся не пізнала, 
Заразъ и шлюбъ веяла; 
Скоро мъ тілько взяла, 

. ся закляла. 
Въ три неділи по весіллю — 
Заразъ мя покинувъ; 

А я завше прошу Бога, 
Щобъ вінъ не загинувъ. 

А вже пятий рікъ минае, 

Якъ я ёго не бачу; 

Якъ вспомну, що мужа маю, 

То не разъ заплачу. 
Полюбила-мъ въ скорнмъ часі 
Я жъ ёму жичлива; 
То за тое зосталася 
Сама несчастлива. 
Не разъ собі подумаю 
И не разъ заплачу: 
— Кажда зъ своімъ мужомъ гуляе, 

А я свого не бачу. 

Ви, дівчата, молодиці, 
Того не чиніте: 

Пройдисвіта, баламута 
Нігди не любите. 

(УшицкН уѣздъ). 

771. 

Ой сама я, сама, якъ билинка въ полю, 

Ніхто не порадить головоньку мою. 

Радять мене люди, радять и другиі, 
Радять и другиі, бо сами такиі. 
А я тую раду сама перераджу, 
Постелю білу постіль, сама спатв ляжу. 
Постілька біленька, стіна шменька, 

Бідна моя головочка — сама молоденька. 
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Відчиню кватирку, подивлюсь по ринку, 

Тамъ кій милий ходить, воронъ-коня водить: 
— Чи ти, милий, впився, чи зъ дороги збився? 
яАиі я, мила, впився, ані зъ дороги збився, 

Я зъ инчою 8акохався, тебе відцурався®. 
(Ушицыв уѣздъ).. 

Козакъ коника сідлае, 

Підъ віконце підъізжае: 

— Дай рученьку, поцілую, 
Во поіду — не жартую. 
Во поіду въ чисте поле, 
Тобі, мила, буде горе. 

Чорна хмара полягае, 
Милий милу покидав, 

Во вясе иншу милу мае. 
Чорна хмара наступила, 

772. 

Либонь лежать моя мвла.- 

Мила не слить, ино плаче, 

Во вже мене не зобачить. 
— Що жъ ти, мила, наробила? 

Серцю жалю доложила. 
„И походпшъ, и повидишъ, 
Мене таки не забудетъ. 
Якъ я стану таки зъ ночи, 

Заговорятъ моі очи — 
Ти прилетишь о півъ-ночи. 

(Упшдкій уѣздъ).. 

778. 

А. 

1 — Розвивайся, суха ліщинонько, 

2 Мандруй зъ нами, молода дівчинонько. 
3 „Я би, козаче, съ тобою мандрувала, 
4 Коби мъ ся родиноньни не бояла“. 

5 — Питайся, дівчино, старого, малого, 
6 Я хлопець-молодъ не здрадивъ нікого; 
7 Не здрадивъ нікого въ волами, коровами, 
8 Не здраджу я тебе съ чорними бровами. 
9 Мандрували поле, мандрували друге, 

10 А на третімъ полю стали спочивати. 
11 Загадавъ козакъ білу постіль слати: 

12 — Ой, дівчино, бідна сирото, 

13 Не стели мені постелі широко, 
14 Постелі мені постель вузеньку, 
15 Та й пригорнися до мене блозенько. . 
16 Де жъ твое, козаче, вчерашнее слово? 

17 Ти жъ говоривъ, що не здрадивъ нікого®. 
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18 — Ой здрадпвъ же я зъ волами, зъ коровами, 
19 Здраджу и тебе зъ чорними бровами. 

20 „Якъ собі погадаю, де була розмовонька, 
21 То заболитъ мені головонька; 

22 Якъ собі погадаю, де були вечерннці, 
23 Біда жъ мені па світі, біднпй несчастпиці*. 

(УшндкіК уѣздъ). 

Б. 

1 Ой нагнівався, ой нагнівався мій милий на мене, 

2 Сідлае коня вороненького, виізджае відъ мене. 

3 Б=2 А. 4 Б=3 А, 5 Б=4 А. 6 Б=5 А. Дівчино, скитайся..., 7 Б- 
■6 А. 

8 Ти жъ мене дуришъ, ти жъ иене губишъ, 
9 Щоби я не тужпла; 

10 Буду тужити, щоби не жити, 

11 Бо мъ тя вірне любила. 
12 Шальвія въяне, валина процвітае; 
13 Десь милий, голубъ сивий, зъ пнчою розиовляе. 

14 Якъ зъ дівчиною, то якъ зо мною самою, 
15 А якъ зъ вдовою, хоцьби явою, то най наложить головою. 

(Ушнцкій уѣздъ). 

Ой въ саду, саду—соловей щебече, 

А за садомъ бистра річка тече. 
Ажъ тамъ ходить руса молодндя, 
Тонкого стану, румъяного лиця. 
Вона ходила та й говорила: 

— Нема того, що мъ я вірне любила. 

774. 

Позаростали тиі стежки й доріжки, 
Куди ходили моі ніжки. 
Звітца гора, звітци гора, 

Тамъ мій милий по рпночву ходить, 

Милу за ручку водить. 

(Ушіцвій уѣздъ). 

776. 

— Ой чия то хата зъ краю, що я іі не знаю? 
Або іі вогнемъ пущу, або розстріляю. 

Ой чия жъ то хата зъ краю, вікномъ до дороги? 

Пішовъ би я до дівчини, дивляться вороги. 

Ишовъ же я до дівчини черезъ іі сіни, 
По-надъ іі воротечка голуби летіли. 
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Сивий голубъ, сгвий голубъ, голубка снвіща, 
Милий иені отець, мати, дівчина ыиліща. 

Зъ отцемъ зъ матіръю поеваруся — гріха наберуся, 
Зъ дівчппою нічку стою — не наговорусл. 

Зъ дівчнною нічку стою, я жъ іі ражу, 

Нічку стою зъ дівчнною на другую важу. 
— Впавъ сніжокъ на обліжокъ, на яру пшенидю; 
Перше шала за нилого, теперь за пъяницю. 
„Впавъ сніжокъ на обліжокъ, на густні. лози, 
Побьетъ тебе, коваченьку, сиротиньські слёзи“. 

— Бодай ти, дівчинонько, тогді віддалася, . 
Якъ въ жлині на камннГ рутка принялася. 
„Бодай же ти, козаченьку, тогді оженився, 
Якъ въ степу, край дороги сухий дубъ ро8вився'\ 
Стали хмари, дощи впали, рутка ся приняла, 
Ще дівча літъ не дійшла, а вже ся віддала. 
Хмарп стали, дощи впали, сухій дубъ розвився, 
Вже козакъ постарвіся та ще не женився. 

(Ушицей уѣвдъ). 

Чогось меві тяжко, важко, 

Чогось мене мій нилий не любить; 
Зъ вечора не знати куди ходить, 
О-півночи до дому приходить, 
Та й на мою постіль лягав, 

Ще й моій матці лав: 

„Відступися, негідна, відъ мене, 

776. 

Во е въ мене краща відъ тебе". 
Нехай Суде двадцять и штири, 
Таки я старша надъ ними: 
Въ едний ми церызі бували, 

На іднимъ ми рушнику стояли, 
Ідному ми Богу присягали. 

(Ушицей уѣздъ). 

777. 

Ой гаю мій, гаю, густий — пе прогляну! 
Да випустила голубонька, теперь не піймаю. 

Ой хоть піймаю, та вже не такого: 
И не до любови, и не до розмови, 
И не до мислоныга моеі. 
Ой эійду жъ я на гірочку, 
Та гляну въ долиночку. 
А въ тій долині, стоіть кущъ калпни, 

Ажъ на землю вітки гнуться; 
2« 
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А підъ тею калиною, стоіть козакъ зъ дівчиною. 

Плаче дівчинонька, плаче молодая, 
Ласъ на землю слези ллються: 
— Ой колибъ я знала свою несчастну долю, 
То пішла бъ я замужъ, не сиділа бъ дома 
Дівчиною молодою. 

I 

778. 

Туманъ, туманъ по долині, 
Широкий листъ на калині, 
А ще ширнгай на дубочку— 
Кличе голубъ голубочку, 
Хоть не свою, такъ чужую: 
„Прийди, серце, поцілую". 
— Та що жъ чужу ціловати, 

Своій жалю завдавати. 
За густиии лозоньками 
Плаче дівка слізоньками. 

779. 

Ой зъ-за гори сонце сходить, а за другу зайде, 

А хто кого вірно любить, той усюди знайде! 
Ой колибъ я зозуленька, колибъ крилля мала, 
То бъ я тую Украіну кругомъ облітала, 
То бъ я свого миленького по шапді пізнала. 
Ой по шанді, не по шапці, такъ по. голосочку — 
Якъ у ёго, такъ и въ мене брови на шнурочку. 
Ой пошлю я чорну галку у море риби істи, 

Чи не принесе чорна галка одъ милого вістн. 
Полетіла чорна чалка та й не барилася, 
Та й принесла таку звістку, щобъ не журилася: 

„Не плачъ, не плачъ, дівчийонько, не вдаряйся въ тугу, 
Велю тобі заміжъ ити, бо я знайшовъ другу". 

— Нехай тобі зозуленька, мені соловеДко, 

Нехай тобі тамъ легенько, мені веселенько; 
Нехай тобі зозуленька, щобъ рано крала, 

Мені буде соловейко, щобъ я не скучала. 
Очи жъ моі каренькиі, горе мені зъ вами, 

Колюшаа, Миргородск. у.). 

„Не плачъ, дівко, не журися, 
Ще я молодъ, не женився; 
Якъ я буду женитися, 
Прийди, серце, дввитися, 
Я дамъ пива напитися". 
— Мені пиво те не въ диво, 
Дивнійщая зрада твоя, 

Що ти не мій, я не твоя. 
Ой хоть болитъ серце дуже, 
Тобі до ёго байдуже. 

(Д. Коіюшна, Миргородск. у.). 
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Не хочете ночувати ні ниченьки сами. 

Хоть хочете, не хочете, то будете спати, 
Бо поіхавъ кій миленький у поле орати. 
Оравъ три дні у ярині, а день у толоці. 
Виплакала карі очи за чотирі ночи. 
Та вже жъ мені ті чотирі та за вісікъ стали, 
Щобъ моему миленькому волики пристали. 

(Д. Колюшна, Миргороде^. у.). 

780. 

Ой вибду я за ворота — 

Все дуги та болота, 
Внйду за новиі — 

Все трава зеленіе. ^ 
Трапа зеленіе, 

Мое серденько мліе, 
Мліе, иомлівае— 
Миленького довго немае. 
Уже світъ біленький 
Та йде мій миленький; 
На порогъ ступае, 
Тяженько здихае. 
„Ой де жъ ти, мій милий, 

Довго забарився?“ 

— Ходивъ я по лугу 
Та найіповъ собі другу: 

Въ червонимъ намисті — 
Вона мені по мислі; 
У полахъ мережка — 
Та до неі утоптана стежка; 

У байковій юбді — 
Бона мені все на думці; 
Бички та телички, 
Ще й червони черевички; 
Воли та корови, 

Ище й чорни брови. 
(Новицкій). 

781. 
Иде козакъ дорогою, па сопілку грае; 

А дівчина на городі цибулю збирае. 
„Ой дай мені, дівчинонько, ходъ одну цибулю, 

А я тебе за цибулю сімъ разъ поцілую". 
— Ой ти, дубе, кучерявий, ой ти верхомъ красний, 
Ой ти мені, мій миленькій, ти мені прекрасний. 
Слова твоі ласковиі, а чортова думка, 

Покимъ тебе не любила, була-мъ якъ голубка. 
03 назирала голубочка, де вутка несеться; 
Ой чую жъ я черезъ люде—вражій с инъ сміеться. 

Смійся, вражий силу, за сміхъ тобі стане. 
Трясла Тебе сімъ літъ трясця, та й не перестане. 
Ой у полі дві тополи докупи зрослися; 
Сидитъ мура зъ моімъ милямъ та й обнялися. 

26* 
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— Ой дамъ тобі, та мурая, локіть полотенца, 

Ой не люби миленького—болитъ коло серця. 
Ой на тобі, мурая, ой ще на рукава, 

Ой не люби миленького, погана, лукава. 
Тече вода, тече руда, не можна іі нити, 
Сидитъ мура зъ моімъ мплимъ—не можна іі бита. 
Ой я руду черебуду, чистоі напъюся, 
А я муру зъ світа зжену, зъ миламъ оженюся. 

(Ушицкіб уѣздъ). 

782. 

А. 

1 Поіхавъ Семенъ 
2 У поле гората, 
3 А приказавъ Катерцне: 
4 — Принось обедата. 

5 Горе Семенъ, горе 
6 Сивими волами. 
7 — Нема-жъ моій Катерпнп 
8 Съ чорними бровами. 
9 Пригорався Семенъ 

10 До межи, до бору, 
11 Пустивъ воли 
12 На дуброву, 
13 Самъ пошовъ до дому. 
14 Ой принтовъ Семенъ 
15 До новоі хата, 
16 Питаеться своіхъ детокъ: 

17 — А де жъ ваша мата? 
18 „Пошла наша мати 
19 У лесъ по телята. 

1 Ой оравъ Семенъ поле, 
2 Приорався до долу; 

3 Пустивъ воливі на отавиці, 
4 А самъ пошовъ до доку. 

29 Только чу ли, якъ зказала: 

21 Я не ваша мати. 
22 Пошла наша матп 
23 У лесъ да й по дрова, 
24 Только чула, якъ зказала: 
25 Бувайте здорови. 
26 Перейшовъ Семенъ 
27 Съ хати у комору — 
28 Нема грошей, нема скрпиі, 
29 Нема й Катерини. 

30 Ударився Семенъ 
31 Въ стіну головою: 
32 — Пропавъ же я, несчастливой 
33 Съ такою жоною. 
34 Ударився Семенъ 
35 Въ стіну рученьками: 
36 — Пропавъ же я несчастливий 
37 Съ такими детками. 

(Сватая Вода, Пввск. у.). 

Б. 

5 — Прнйшовъ Семенъ до дому 
6 Нема милеі въ-дома. 

7 Ой ставъ питати, допитувати; 
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8 Б»=17 А., ваша, діти,...? 9 Б--18 А. Ой нашая..., 10 Б=18 А... 
въ шинокъ гуляти. 

11 Ой казала — переказувала, . 

12 Б=21 А. Що вже... 
13 Пошовъ Семінъ до корчми, 15 Ой, ажъ гуляе Катерину шва 
14 Одчинивъ нові двері, 16 И еще два охвицери. 

17 Б—30 А, 18 Б=31: 19 Б —32 А... бідний..., 20 Б^=33 А. 21 Б-= 
34 А. 01 ударивъ..., 22 Б = 36 А. По полямъ...; 23 Б = 36... бідний..., 
24 Б=37 А... дітоньками. 

25 Не журися, Семене, 28 Вони поматати, 
26 Моіми дітоньками: 29 А я молоденьва 
27 Ти будешь робити, 30 Буду пити-гулятп. 

(Сборн. Памяти. Нар. Твор. 37—68). 

783. 

„Бувай же здорова, та дівчино моя, 

Не забудь за мене, коли ласка твоя. 
Я въ дорогу виізжаю, 
Та на серці тугу маю“. 
— Не вдавайся ти въ дороги, 

Самъ ти бачишъ, що вороги 
На насъ наступили, 
Щобъ насъ розлучили. 
Ой іду я, іду, коня попасаю, 
Чую черезъ люде—дівча заручають. 

Нехай заручають, 
Вони не звінчають, 

Вона моя буде. 
Ой іду я, іду, жену коня прудко. 
Допоможи, Бо ке, до дівчини хутко, 
До дівчини молодоі, 
До розмови солодкоі! 
Ой приіхавъ же я до новоі хати: 

„Дзінь-добрий, дівчино, що въ тебе чу- 
вати?" 

Ой дівчина смутна ходить, 
Та й до мене не говорить, 
Бо иншого мае. 
„Ой чомъ ти, дівчино, зъ раэу не казала, 
Явъ-есь дорогиі подарочки брала". 
— Ой дай мені, мати, золотиі ключи, 
Най я ему кину подарками въ очи. 
Я въ подаркахъ не ходила, 
И я его не любила 
И любити не буду, 
Бо не ёго буду. 
„Ой въяну я, въяну, якъ рутвяна ввіта, 

Безъ тебе, дівчино, що ти баламутка". 
— А ще гірше изовъянешъ, 
Якъ на мене ще разъ глянешь, 
Бо не твоя буду. 

(Изъ Рукой. Сборн. Рудансваго). 

784. 

Изиішався канишъ изъ травою, 
Повінчався старой зъ молодою. 

Ой поіхавъ мидий у поле оратп, 
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А ёго мила — у корчму гуляти. 
08 приіхавъ милий изъ поля зарання, 

А ёго жъ мила изъ корчми, зъ гуляния, 
„Де жъ ти, мила, до иізна ходила, 
Що ти мені істи не зварила?* 
— Ой була жъ я у темному лузі, 
Та болпть моя головонька дуже. 
Та пішовъ милий одъ хати до кати 
Своій милій лікарства шукати. 
Та внісъ милий дубового сала, 
Якъ помазавъ спину, ажъ шкура одстала. 
— Що боюся, милий, твосі наруги, 
Що не притулюся плечима й до груби. 
Не вспівъ милий на коники сісти, 

А ёго мила кличе ёго істи; 
Не вспівъ милий на порозі стати, 
А ёго мила кляче ёго спати. 

(Д. К&іюшна, Миргороде^. у.). 

786. 

Ой вийду я за ворота, 
За ворітьми вишня. 

Ходить козакъ, посвистуе, 
Щ ібъ дівчина вийшла. 
„Вийди, вийди, дівчинонько, 

Изъ новоі кати, 

Порадь мене, серце, 
Якъ рідная мати“. 
— Ой я жъ тебе, козаченьку, 

И раджу и не раджу, 
Я съ тобою вечіръ стою, 

На другого важу. 

(Дудари, Каневск. у.) 

786. 

Ой встань милий, вже день білий, зачало світати, 

А я плачу, а я тужу, що тя не видати. 
Не любила я жодного, хочъ ихъ була сила, 
Щобъ я була тебе нігди въ світі не видала. 
А теперъ я побачила— ти сь любишь иншую, 
Щобъ ти такъ за мною туживъ, якъ я за тобою. 

Або нехай виізжае въ далеки сторона, 
Або нехай иі задзвонять въ голосниі дзвони. 

Нехъ на тебе всі несчастя зъ світа впаде 8 зъ неба; 
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Що я вірне тебе люблю — розстатися треба. 
А я сваху на ногилі ті слова вилитн: 

Уніраю — не хочетъ ня ній мидий любити! 
(Волынск, губ.) 

Ой дівчина козака любила, 
По садочку за ручку водила, 
Всі яблочки оборвала, 
Козаченьва годовала. 
Я жъ думала що ній буде, 
А онъ пойшрвъ нежи люде. 

Ціловала ниловала, 
До серденьва пригортала: 
„Ой возаче, ти отецький сину, 
Ой же тн казавъ, по вікъ не покину, 

А тепера повидаетъ, 
Серию жалю ти завдаешъ 

787. 

И своену, и моему... 
Ой ти, возаче, вернися: 
бетъ у нене медъ-вино напиііея". 
— Ой не буду вертатнея, 
Меду-вина впиватися, 

Ліпше було не знатнея! 
Ой у полі вринпця безодна, 

Тече зъ неі водиця холодна: 
Явь я зхочу, то напьюсл 
Кого люблю, обійнуся 
И никого не боюся! 

(Болшгся ГуЛ,), 

788. 

— Щось нені тяженько, та на серці трудненько 
За тобою, ній инленьвий, що тя не видненько. 
„Не буде тяженько, не буде трудненько, 
Првіду я, мое серце, въ неділю раненько0. 

Въ неділю раненько, що ще не видненько! 
Злізъ зъ коника привітався: „день добрий, сер день іл 
Де жъ ся подівъ румъянець зъ білого лнченька; 
Чого ся знінили чориі оченьки?0 

— €сть у мене румъянець зъ Божія хвали, 
Тількв нені чудно-дивно зъ твоеі присяги. 

Ти божився, присягався, що я твоя буду, 
А я того не забуду, пока жива буду. 

(Волннск. туб.). 

789. 
Сидпть собі козаченько, думе-годае; 
Санъ зостався на чѵжині, дружини не мае. 
Нема въ нене дружиноньки, ні счастя, ні долі; 
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Санъ зостався аа чужині, якъ биіина въ полі. 
Ходить голубъ коло хати, сивий, волохатий. 
Якъ загуде жалібненько — на серцю тяженько! 
Ой не ходи, голубоньку, коло моей хати... 
Принеси мій голосочокъ нилоі до хати! 
Ой пойду жъ я до криниці нити води зъ дненьціг, 
Ой безъ ножа, безъ талірки, не край ного серця! 

Ой ти стоішъ, та все зъ иншинъ стиха проновляешъ, 
И безъ ножа, безъ талірки нов серце краешъ! 

(Воіявсв. губ >- 

„Згадай мене, козаченьку, 
Якъ я тебе любила? 
Взяла тебе за рученьку, 
Взяла тебе за білую, 
У садъ-виноградъ водила, 
Ягідкп рвала, 
Я жъ тебе годувала; 
Медъ-вино куповала, 

Я жъ тобі пиво варила, 
Тебе наповала; 
Я жъ твого коника мила, 
Я жъ твою, серденько, 
Воленьку волила, 
Білу постіль стлала, 

Зъ тобою спать лягала, 

На. добра-нічъ, усімъ на нічъ: 
Уже жъ бо я піду спати; 

За воротами зеленъ явіръ — 
Тамъ я буду та й ночувати. 

Ой чи яворъ, чи не яворъ, 
Чй зелена яворина... 

Міжъ усіма дівоньками 
Одна мені та рдна мила. 
Ой чи мила, чи не мила, 

Такъ мині учинила: 

790. 

Я жъ тобі, серденько, 
Всю правду казяла“. 

‘Не спавъ нічку, 
Не спавъ другую, 
Извивши зъ розум/ 

Діпчпну молодую. 
А теперъ осідлаю 
Коня вороного 
Та й поіду 
Изъ двора нового. 
Теперъ, дівчино, 

Затруби собі въ кулакъ, 
Що звівъ зъ розуму 
Молоденький козакъ. 

(Харькове*, губ.) 

791. 

Кличе матн вечеряти — 
Вечеронька мені не мила! 
— Не дай мені, моя матн, 
Ні снідати, ві обідати, 

А дай мені, кониченька,- 
Дівчиноньки та й одвідати. • 

„Ой дамъ тобі, мій синоньку, 
И снідати, и обідати, 
Ой дамъ тобі й коничевька 
Дівчиноньку та одвідати! 

ч 
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Ой дамъ тобі, мій синоньку, 
Кониченька ще й найліпшого, 

Поідь, поідь на Украйну, 
Чи не знайдешъ кого иншого? 

Іде козакъ дорогою, 

Конекъ ёму спотикаетьея, 

Сидитъ дівка у віконечка 
На вечерю сподіваеться. 
Ой бпй коня по голові, 
То не буде спотикатися; 
Ой не люби дівчиноныеи, 

То не буде сподіватися. 
(Волынск, губ.) 

792. 

Вийду я на двуръ билимн ніженьками, 
Подивлюеь на дубъ чорниня оченьками. 

А на дубоньку сивъ голубонько гуде — 
А на козака вся неславонька буде; 
Чи на козака, чи на коника ёго: 
Якъ на коника — кінь буде одвічати, 
Якъ на козака — дівчина буде знати! 
— Півники піють, я зъ тобою стою; 

На добра-ночъ дівчино, на добра-ночъ, 
Вже я пойду до иніііоі на ночъ. 
Прийшовъ я, ставъ роззуватись; 

Ніхто не ночувъ, якъ старая мати: 
„Гріхъ, синоньку, въ неділоньку пити... 

Во сирітонька, якъ чорвоная рожа; 
Бери, то буде господина гожа!“ 

— Не хотивъ я, мати, сирітоньки брати; 
Хотівъ я, мати, зъ сироти насміяти. 

Зачула тее дівчина въ коморі: 
„Не стуй, багачу, на сиротиномъ дворі; 
Сиротина — вдовина дівчина, 
Зхоче накпитись зъ отецького сина“. 

(Волынск, губ.).- 

793. 

— Лугімъ иду, коня веду — розвивайся, луже! 
Сватай мене, козаченьку, бо я люблю дуже! 
Ой хочъ сватай, хочъ не сватай, абн присилався. 
„Ой я зеннхався, зъ тебе не сміявся, 
Думавъ, думавъ, дівчинонько, що тн моя будешь... 
Розсудили, розраяли недобриі люди...*1 

— Ой піду я, піду, нивою, лучкою, ' 
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Та наберу води въ річці та відъ поговору. 
Та піду я підъ яблоньку — ажъ листъ опадав; 

Жалуй мене, подруженько: женихъ покидав. 
„Ой піду жъ я підъ яблоньку — рута зелененька; 
Не журися, подруженько, ще тн молоденька; 
Хай вінъ тебе покидав — скоро другпй буде; 
Хай вінъ тебе покидав — инший не розлюбить!“ 

(Харькове!, губ.). 

794. 

— Дівчинонько молодая, 
Чого ти такая, 
Якъ земля чорная? 

„Мое тіло почорніло, 
Чорнішъ грязі стало. 

Кого вірне любила— 
Все по ёму тужила. 
У неділю горювала — 

Мало ночки спала... 
Два часа ночки пробило, 
Я сиділа за цвітамн, 

Пролила слізами. 

796. 

За слізами дружка не познала, 
Розбестивй назвала: 
Ти, розбестия дружочокъ! 

На кого ти смотришь,- 
На кого вповаешъ? 
Що ти мене покидаешь, 
А собі шукаешь? 

Коли мене покидаешь, 
Покинь хліба іети! 
Ой щобъ тобі тяжко-важко 
Изъ пншою сісти!“ 

(Ворооежск. губ.). 

Ой рано, рано дівчина встала,1 
Дівчнна встала, личенько вмнвала; 

Та вмивалася дрібними слізами, 
Та втиралася русими косами. 

Що взяли хлопця молоді козаки, 
Та звязали назадъ білі руки, 

Та повели хлопця всюди по ринку, 

Засадили хлопця у темну темницю, 
У темну темницю, за красну дівицю. 
— Охъ ти, дівице, моя зрадннце, 

Зрадила мене молодого: 

Украдено въ мене коня вороного, 
И повода зъ веленого шовку, 

Охъ бідний я козахъ ахтирського повку. 

796. 

ІХе козакъ дорогою підковками креше, 
За нииъ, за нимъ дівчинонька русу косу чеше. 
— Ой перестань, козаченьку, въ підківки вресати, 

Нехай же я перестану косовьву чесати! 

Ой на воді два лебеді — обидва біленькі; 
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Л въ дівчини два козакн — обидва миленькі! 
вдень білий, еденъ білий; а другий біліпшй, 

Ой на воді два лебеді — кралечками бьються; 
вдень козавь любий, милий, а другий милійшій! 
До дівчини два возакн черезъ люде шлються. 
„Хочъ ви шліться, хочь не шліться—не ваша я буду; 

Зъ еднимъ стану на рушничку — о другімъ забуду!* 
(Волынск, губ.). 

797. 

Тихо, тихо Дунай воду несе, • 
А ще тихше дівча косу чеше. 
Що начете на Дунай пускае. 

— Пливи, косо, тамъ Дунаемъ просто. 
Задай туту веленому лугу, 

Задай жалю зеленому гаю; 

А въ тамъ гаю яворъ зелененький; 
Підъ яворомъ коникъ вороненький, 
На конику козакъ молоденький, 

Сидитъ собі и въ скрипочку грае, 
Струна струні вірне розмовляе: 

„Нема краю синёму Дунаю; 
Нема впину вдовиному сану, 
Звівъ зъ розума молоду дівчину. 

Ой извівши, на коника сівши: 
— Ой ти, дівчино, заставайсь здорова: 
Я наваліръ, а ти уже вдова; 

Я каваліръ, то пришиють квітку— 
Тобі, дівчино, наложатъ намітку. 
Я каваліръ, то мині віночокъ — 
А тобі, дівчино, наложатъ рубочокъ! 

(Волынск, губ.). 

— Зелененький мій барвиночокъ, 
Чомъ не рано цвітешъ? 
Ти жъ мій милий чорнобривпй 
Не но правді живешь, 

Прийде вечеръ— до иншоі ідепгь, 
Мимо мій двіръ, мимо моіхъ віконъ 
До иншоі йдешъ, 
А до мене стиха голосъ подаешь. 
.Пересади, моя миленькая, 

Витеньками двіръ, 

798. 

А. 

Щобъ я не заносивъ, щобъ не за¬ 

ходивъ 
Мій голосокъ у твій теремокъ!* 
— Уже жъ я садила, уже й поливала 
Та не принялись; 
Кого я любила, кого я кохала — 

Не ставъ зъ иною жить. 
Прийшло время роставаться — 
Слізоньками умиваться... 

(Харькове*, туб.). 

Б. 

— Ой ти, муй милий, голубонько сивий, 

Не по правді живешь: 

Мимо муй дворъ, мимо воротечка, 
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Та до иншоі йдешъ... 

До иншоі йдучи, танъ медъ & вино нъепіъ, 
А неві, молоденькій, моему серденьку 
Да жалю эавдаешъ. 
Я садъ садила, садъ поливала, 

Не принявся весёлъ... 

Кого я любила, кого вірне кохала — 
Не судивъ мені Богъ! 

Я садъ садила, садомъ-виноградомъ 
Надукола увесь двуръ, 
Ой щобъ не зайшовь, щобъ не завернувъ 
До тебе голосъ муй. 

799. 

— Ой ти, Еармелюкъ, но світу ходитъ, 
Не одну дівчину изъ ума зводишъ, 

Не едну дівчину, не едну вдову 
Білолицю, румьяну.ще й чорноброву. 
,Ой ти, дівчино, ти чорнавая, 

08 десь ти мене причаровала, 
Ой десь тн мені принаду дала?“ 
— Бодай ти такъ знавъ зъ сіней 

до хати, 
А якъ я знаю, чинъ чаровати. 
Ой въ мене чари — оченькп кари; 

А въ мене отрута — въ городі рута. 
Пішовъ Еармелюкъ до куни въ гості, 
Покинувъ плаття въ лісі на ності. 
„Ой кунцю, кумцю, посвоімося, 
Та й горілочки, та й напьемося!“ 
-- Ой раду-раду, ходімъ до саду; 

Нарвемо грушокъ повенъ хвартушокъ; 

Сядемо собі підъ яблонею, 
Будемо нити медъ зъ горілкою, 
Будемо ппти, будемъ співати. 

Прийде чорнява — підемъ гуляти. 
Скажи, дівчино, якъ тебе звати, 
Щобъ я потрапивъ до твоей хати?— 
„А мене звати Магдаленою, 

А моя хата надъ долиною; 
А моя хата линками шита: 

Нрийди, Еармелюкъ, хочъ буду бита. 
Хочъ буду бита — знаю за кого: 

Пристало серденько мое до твого!" 
— Ой самъ я дался зъ світа згубитн^ 

Що я исказивъ кумі світитп. 
Сама жъ ти дала до двора знати, 

Щобъ мене вбили у твоей хаті! 
(Волвпск. губ.). 

Ой журавель та у гуслі гра, 
Журавочка дибле; 
Молодъ возакъ горі.іву пъе — 

Шинварочва сипле; 
Стоіть дівка врай порога — 

800. 

Слизоньками хлипле. 
— Не плачъ, дівво, не плачъ, красна г 
Така твоя доленьва безчастна! 

Не плачъ, дівва чорноброва! 
Така твоя доля: 
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Полюбила козаченька, 
По кісяцю стоя. 

А тімъ боці за рікою 
Козакъ сіно косить, 
На сімъ боці на бережку 
Дівчина голосить, 

Вона свого козаченька 
Вечерятн просить: 

„Прийди, прийди, козаченьву, 
До йене вечерятн; 
Якъ не прийдешъ вечерятп — 
Прийди обідати; 

Якъ не пройдешь обідатп, 
Прийди поснідати; 
Явь не прийдешъ посніати — 

Прийди одвідати*. 
(Харьковск губ). 

801. 

Ой у лісі клинъ-дерево рузно: 

Ходить козакъ до дівчини позно. 
— Ой не ходи, козаче, до мене: 
Вуде слава на тебе й на мене. 
„Я неслави о вікъ не боюся: 
Кого люблю — стану обоймуся!“ 
Удивонька дочку свою била: 

— Де ти, доню, вінчикъ загубила? 
,3а річкою полотно білила, 

Тамъ я, мамцю, вінчикъ загубила". 
— Суди, Боже, неділі діждати: 
Будемъ, доню, громаду збірати! 

„Шкода, мамцю, людей турбовати; 
Волю, мамцю, всю правду сказато: 

По-підъ гаемъ, гаемъ велененькимъ, 
Іхавъ козакъ гожий, молоденький; 
Извявъ зъ мене вінець рттяненькпй! 

Покотивъ вінчикъ по-надъ берегами, 
Оставайся, дівчино, зъ ворогами. 

Покотивъ вінчикъ по-надъ водою: 
Оставайся, дівчино, изъ бідою!“ 
— Ой щобъ той козакъ наклавъ го¬ 

ловою, 
Що изъ дівкн изробнвъ удову! 

(Волынск, губ.). 

80В *). 

У тихому броду — тамъ пъе голубъ воду; 

Тамъ пъе голубъ воду — голубка буркоче: 
— Либонь мене мій миленький покинули хоче. 
Коли хочешь покинута — покинь хліба іста; 
О щобъ тобі тяжко-важко изъ иншою сісти! 
Коли хочешь покинута — покинь води пита! 

О щобъ тббі тяжко-важко изъ иншою жити! 
(Полтаве*, туб.). 

*) Пѣсни отъ 786 хо 802 заимствована ивъ Собран. Н. И. Костомарова. 
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1 Ой на морі, на норі 
2 Гулявъ козавъ до волі; 
3 Ой гуляе, гуляв, 
4 На молодцівъ гукав: 
5 — Ой ви хлопці, молодці, 
6 Накажите дівоньці, 
7 Нехай пене не любить, 

8 Літъ своіхъ не губить. 
9 Бо я парень убогий: 

10 Сімъ сотъ волівъ въ оборі, 
11 Яловика безъ ліка... 

• 12 Гуляй, дівко, до віка. 

13 Дівка тее зачула, 
14 Изъ улиці махнула, 
15 А нрибігла до ворітъ, 
16 Ухватилась за живітъ; 

17 Нрибігла до тину, 
18 Ухватилась за спину; 
19 „Ой Боже мій, Боже мій. 
20 Славний парень, та не мій. 

21 Що жъ я буду робитн, 
. 22 Що не хоче любити?" 

23 —Біжи, дівко, до гаю, 

803. 

А. 

24 Шукай ворінь розжаю. 
25 Ще до гаю не дійшла 
26 Розмай-віллечко знайшла; 

27 Полоскала на річці, ' 

28 Приставляла въ горільці, 
29 Полоскала на меду, 
30 Примовляла до ладу, 

31 Присунула до жару, 
32 Бозакові до жалю. 
33 „Кипи, кипи, корінець, 

34 Поки прийде молодецъ". 
35 Ще корінець не вкшгівъ, 
36 Вже молодецъ прнлетівъ. 

37 „А що жъ тебе принесло, 
38 Чи кінь, чи весло?" 
39 — Принісъ мене сивий кінь 
40 А до тебе на спокій". 
41 „А чого жъ ти прнлетівъ, 

42 Коли любить не хотівъ?" 

43 — Якъ до тебе не літать, 
44 Коли вжіешъ чаровать. 
45 „Які жъ бо въ мене чароньки? 
46 Хиба чорни брівоньки". 

(Изъ Рукоп. Сборе. Кулиша). 

Б. 

1 Ой по річці, по річці 
2 Та плавали молодці. 

3 Б—5 А... молодці..., 4 Б—6 А. (2) 
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5 Що въ червонпй стрічечці; 
6 Б-=7 А... та й не жде, 

7 Нехай вона заніжъ иде, 

8 Б=9 А... молодий, 

9 Та ще къ тому убогий: 

10 Сорокъ тясячъ дойняку, 

11 Яловнику безъ ліку. 

12 Б=13 А, Скоро дівка..., 13 Б=14 А... найнула. 14 Б=15 А, 15 

Б-=16 А, 
16 Ой иатінко, матінко, 

17 Б=21 А... будемо..., 18 Б=22 А? 19 Б=23 А... дівко..., 20 Б= 

24 А, Та вивопай... 21 Б=25 А, 22 Б=26 А; 

23 Накопала коріння 
24 Съ-підъ білого каміння; 

25 Б=27 А, 26 Б=28 А, Приправляла..., 

27 Поставила до печи: 

28 Біжить милой безъ речи. 
(Новицкій). 

В. 

1 По тімъ боці Дунаю, 

2 Недалеко відъ краю, 

3 Ой тамъ чабанъ вівці пасъ, 

4 До молодцівъ промовлявъ: 

5 В=5 А, 6 В=6 А, Перекажить..., 

7 Що въ шовковій еорочці: 
8 В=7 А... ждае, 

9 Най ся вона віддае. 

10 Б=9 А... чабанъ..., 11 Б=10 А... паръ- 

12 Стадо коней на полі. 

13 В=19 А, 14 В=20 А. Гожий Чабанъ...! 15 В=21 А... тутъ, намцю..., 

16 В=22 А. 17 В=19 Б,* 18 В=24 А, Копай зілля... 

19 — Я коренцівъ не знаю, 22 Внкопала но іденъ; 

20 Хиба людей спитаю. 23 Покопала до смерку, 

21 Копала цілий день, 24 Внкопала безъ ліку. 

25 В=27 А, 26 В=28 А, Мочила... 

27 Варила въ молоці, 
28 Все то для молодцівъ. 
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29 В=35 А, А ще корень..., 30 В=36 А... чабанъ.. 31 В=37 У', 32 
33=38 А, Чи човенъ...? 33 В=39 А, 

34 Б о ти моя, а я твій. 
(Изъ Гукоп. Сборн. Руханскаго). 

Г. 

1 Вівчаръ вівці туряе, 

2 Г=4 А... кшіае. 3 Г=5 А, 4 Г=6 А; 5 Г=5 Б... плахтоньці. 6 Г— 
13 А, А дівочка..., 7 Г=14 А... мигнула, 8 Г=15 А, Не добігла... 

9 Заболіла голова; 

10 Не добігла до хати — 
11 Стала сильно плаката: 

12 „Ой матусго, мату сю, 

13 Г=17 Б, 14 Г=22 А... переставъ...? 15 Г=23 А... доню..., 16 Г= 

18 В, 17 Г=1Э Б... розмаю..., 18 Г=23 Б, Накопаю..., 19 Г=24 А. 20 Г— 
29 В, 21 Г=ЗС А... парень... 

22 — Ой дівчнно, дівочко, 25 Що зъ инчнми гуляю; 
23 Яке варишь зілдячко? 26 Таке варю, що чую, 

24 „Таке парю, що знаю, 27 Що зъ инчими ночую". 

28 Г—27 А, 29 Г=28 А; 30 Г=29 А... на лёду, 31 Г=28 А... на 
меду. 

(Новнцкій). 

д. 
1 Ой на горі, на горі, 

2 Д=1 Г, 3 Д=4 А: 4 Д=3 Б, 
* 

5 Ой нате вамъ но вівці, 

6 Д=6 А, 7 Д=5 Г... въ чирчатвй..., 8 Д=7 Б... не гуде, 

9 И слізъ своіхъ на губе, 

» 10 Д=9 А... вівчаръ..., 11 Д=10 А... овець у нолі, 

12 А тисяча у домі. 

13 Д=6 Г, Якъ..., 14 Д=14 А, 15 Д=10 Г... до двора, 16 Д=9 Г; 
17 Д=8 Г, 18 Д= 19 А, 19 Д=20 А, Що хороший... 20 Д=17 Б, 21 Д= 

22 А, Перестае... 22 Д—15 Г, 23 Д=16 Г. 24 Д=17 Г, 25 Д=20 В. 26 

Д=23 Б, 27 Д=24 Б. 28. Д=27 А, Та й намила..., 29 Д=26 В; 

30 Та й намила на лёду, 

31 Д=29 А, Наварила... 
г (Новицкій). 
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Е. 

1 По-підъ лугомъ вода ідв, 
2 А яа лузі немае, 

3 Е=3 А, Тамъ молодчикъ..., 4 Е—4 А... пастушківъ...: 5 Е=б А... 

пастушки..., 6 Е=6 Д, 7 Е=7 В... льняний..., 

8 А въ плахотці синятці. 

9 Е=7 А, 10 Е—-8 А 11 Е=9 А, 12 Е=10 А... на лузі, 

13 А шестерикъ у плузі, 

14 Е=10 Б, А сто овецъ..., 15 Е=11 А. 16 Е=13 А, 17 Е=14 А 18 
Е=15 А. Якъ..., 19 Е=16 А, Вхопилася... 20 Е=19 А, 21 Е=20 А, Хо¬ 
рошъ... 22 Е=15 А., мати..., 23 Е=22 А... покинувъ... 24 Е=15 Г, 25 
Е^24 А... зілля... 26 Е—25 А, 27 Е=26 А. 28 Е=27 А... у броду, 29 
Е=29 А, Приправляла у..., 30 Ё=27 А... въ лотоці, 31 Е=26 Б. 

32 Ой щё зілле не кипитъ, 

33 А вже милий копотить. 
(Новицкій). 

1 Боло клина, млина 
2 Тамъ дівчина ходила, 

3 Ножекъ зілля копала, 
4 Матінки ся питала: 

9 ДБ 29 В, 10 Ж—36 А... хлопецъ.. 

Ж—39 А, 14 Ж=40 А, До дівчини... 

5 „Котре, мати, копати, 
6 И якъ ёго справляти?" 
7 — Копай, донго, корінці, 
8 Мачай, доню, въ горільці. 

11 Ж=37 А, 12 Ж=32 В? 13 

15 До дівчини-душки 
16 На біли подушки. 

(И» Рук. Сборн. Рухавсваго). 

804. 

Не видно тиеі хати, тілько видно душу (?), 
Туди мою поривае, що вечора душу. 
По тікъ боці вогонь горитъ, по тімъ боці видно, 

Тамъ кого миленького будиночки видно. 
Черезъ тиі будиночки орелъ воду носить, 
А матуся свого сила вечеряти просить. 

яОй вечеряй, моя ненько, коли наварила, 
А я піду на той бічокъ, де дівчина моя мила. 

27 
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Ой ти, дівчино моя, що ти наробила: 
Кличе мати вечеряти — вечеря не мила. 

Чи ти мені зілля дала у горільці спити, 
Що я тебе такъ узявся вірненько любити?" 
— Ой я жъ тобі, мій миленький, зілля не давала, 
Слідокъ брала, къ серцю клала, що вірно кохала. 

Сеть у мене таке зілля біля перелазу, 

Якъ дамъ тобі напитися, полюбитъ одъ разу; 
бсть у мене таке зілля близько коло річки, 
Якъ дамъ тобі напитися, підешъ темной нічки. 

(НовндкіА). 

в°б. . 

Ой у полі конопельки, верхи зелѳненьви; 
Милий милу покидав — вороги раденьки. 

Не то счастя, не то доля, де багати люде, 
Де любляться да беруться — імъ счастя не (?) буде. 
Ой хортуно зрадливая, що жъ ти виробляешъ, 
Дала серцю зазнатися, зъ килимъ розЛучаешъ. 

бсть у мене таке зілля вижче перелазу,' 
Якъ дамъ тобі напитися, полюбитъ одъ разу. 
— Буду нити черевъ чуру и кроплі не впущу, 

Тоді я тебе забуду, якъ очи заплющу. 

(Ивъ Рук. Сборн. Кулиша). 

806. 
А. 

1 Ой у ліеі, при дорозі 
2 Цигани стояли; 

3 А межъ тими ццганами 
4 Циганка воружка; 
5 А до теі циганочки 
6 Битая доружка. 
7 „Циганочко-вороженько, 

8 -Учини мні волю, 
9 Чи не стане дівчиноиька 

10 До шлюбу зо мною?" 

11 Циганочка-вороженька 
12 Волю учинила: 

13 Сивому коникові 
14 Гриву устригла.— 

15 Бодай тебе, дівчпнонько. 
16 Вся семъя любила! 

17 — Коню муй, коню, 
18 Золотая грива, 
19 Біжи, муй коню, 
20 Де моя мила. 

(Сбор. Паият. Нар. Творч. стр. 134—185). 
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Б. 
<і 1 * . * 

1 Да туманъ яромъ, туманъ яромъ — 
2 Морозъ долиною. 
3 Охъ не по правді, да козаченьку, 
4 Живетъ въ дівчиною. 1 

5 Охъ по тімъ боці, да у толоці 

6 Б=2 А... гуляли, 7 Б=3 А, 8 Б=4 А; 9 Б=5 А, Охъ..., 10 Б=6 А, 
Втоптана... 11 Б=7 А... воріжечко, 12 Б~-8 А... мою...: 

13 Очаруй ти вояаченька, 

14 Щобъ вінъ живъ зо мною. 
15 Увірвала да съ коня гривя, 
16 Дівчину курила 

17 Б=15 А, 18 Б=16 А... челядь... 

(Дудари, Каневск. у.). 

В. 

1 Пудъ гаемъ зелененькимъ 
2 В=6 А, Убита..., 

3 А тею дорожкою 
4 Ишли циганя, 

' 5 В=3 А, 6 В—4 А. 7 В=5 А, 8 В=6 А, Вторая... 

9 А тею дорожкою, 
10 Дівчинонька ходила, 
11 И теі циганочки 
12 Хорошенько просила: 
13 „Моя ти циганочко,' 

14 В=8 А... тую...: 15 В—13 Б, Причаруй... 16 В=14 Б, На віки... 

17 Молоденький козаченьно, 

18 Такъ якъ рибонька, въеться, 

19 Молодая дівчинонька 
20 Съ козаченька сміеться. 

(Сбора. Пакл. Нар. Тавр. стр. 23—24). 

Г. 

1 Г=5 Б, На..., 2 Г=2 А; 3 Г=3 А, Меже..., 4 Г-=4 А: 
5 Тамъ дівчина воду носить, 
6 Циганочки просить: 
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Шшла мати изъ дойкою • 
Отрути копати... 

— Буде жъ тобі, вражий силу, 

Изъ нашоі хати! 
Будетъ сохнуть, будешь чахнуть, 
Снертоньви бажатн; 

Ой Василю, Василечку, 
Ти коника наешь, 

Ведешь коня на степочокъ, 
Съ конёыъ розновляешъ. 

Годі жъ тобі, Василечку, 
Съ конеиъ розмовляти, 
Годі (треба) тобі, молодому, 
Дівчини шукатн. 
Ой вийду я за ворота — 

Гуляю, гуляю; 
Кличе матн вечеряти — 
Виляю, виляю. 

„Вечеряй же, моя мати, 
Коли наварила, 
А я піду вечеряти, 
Де дівчина мила. 
Чи чуешъ ти, мила, 
Що ти мені мила? 
Чи ти мені, ноя мила, 

Отакъ наробила: 

Кличе мати вечеряти, — 

Вечеря не мила." 
— Я жъ тобі, миленький, 

Такъ наробила: 
Де не ходишь, що не робишъ,— 
Робота не мила. 

Будешь въ моей натусеньки 
Воднці прохати: , 

— Ой дай. мені, моя ма{ги, 
Холодноі води, — 
Да вже жъ мені зъ твеі доньки 
Згнущатися годі! 

(Нет, Рук. Сбора. Кулшрч). 

811. 
Я съ-підъ тебе землю брала, 
До серденька клала; 
Зенлі брала къ серцю клала — 
Тебе чарувала. 
„Бодай же ти, моя мила, 

Більше не дождала, 
Якъ ти мене, молодого, 

Та й причарувала. 
Бодай же ти, дівчинонько, 
Тоді замужъ вийшла, 
Якъ на битий дороженці 
Рута мъята 8Ійшла“. 
— Бодай же ти, козаченьку, 
Тоді оженився, 
Якъ у полі, на камені 
Кукиль уродився. 

Дівчинонька догадалась — 
Дорожку скопала, (2) 
Руту посіяла. 

Дощикъ пошовъ, рута зійшла,— 

Дівка замуліъ впйшла. 
А у млині на кампні 
Кукиль не вродився; 

Козакъ старий, якъ собака, 
А ще не жени вся. 

(Изъ Рукой. Сборн. Кулиша). 

812 *). 

Ой летіла чорна галка надъ водою— 
— Накажи ти мому роду, що я сиротою. 

*) Пѣсни отъ 812 до 814 ваиисаии Н. И. Костомаровымъ. 
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Сиротою невеликою недавно зостався, 
Черевъ тую молоду дівчнну, що я величайся. 

Велнчався, не сміявся, думавъ — моя буде, 

Розраялн добрі люде, дівчини не буде! 
Ото жъ моя молода дівчина, якъ голубка гуде! 
„Нехай гуде, нехай гуде — вона нагудеться; 
Якъ уловимъ приборвавмъ— вона схаменѳться!" 
По тімъ боці на толоді ковакъ сіно косить; 

Ему неньва старенькая вечеряхи носить. 
„Ходи, синку, вечвряти, що а наварила!" 

— Теперь мині, моя мати, вечеря не мила! -- 
„А то тобі, кій синочку, дівчина наробила: 
Брала пісокъ зъ-підъ білихъ догъ, та вичаровала; 
Брала воду зъ зеленого броду, тебе нановала! 
— Чаруй, чаруй, молода дівчино, воли довелося, 
Коли твое біле яичко зъ моімъ нонялося! 

(Попмск. гуО.)- 

813. 

Що въ неділю сонце сходить, пізненько заходить; 
Где дівчину козакъ любить, туди гулять ходить. 
Сушивъ, вълливъ дівчиноньку, якъ вітеръ билину; 

„Ой хто ®ъ мене та пригорне, бидну сиротину! 
Не пригорне отець-мати, ні годна родина, 

Хиба мене той пригорне, кому люба, мила!" 
Сидитъ сокулъ на дубочку, схиливъ головочку; 

Кличе мати свого сина въ корчми додомоньку. 
„Ой ти пропьешь, прогайнуешъ усю худобоньку!" 

— Хоть я пропью, прогайную — свою, не чужую; 
Таки въ собі дівчиноньку собі підмовлюю! 
Не погожа въ ставу вода, піду до криниці — 
Не любая дівчиноньва, піду до вдовиці; 
А въ вдовиці дві світлшц, гарні вечерниці: 
Стоять чари завъязані въ горшку на полиці. 
Чаруй мати, чаруй мати, аби не лежате: 
Вродливую дочку маешь, позволь еі взяти. 

„Пожалься Боже! мій аятеньву, хорошего слова: 
Моя дочка ледащиця—не ночуе дома, 

Моя дочка ледащиця — не хоче робити, 
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А якъ прийде неділенька, иде въ корчму нити8. 

— бетъ у мене нагаечка зъ кіндя дротомъ шита: 

Буде твоя вража дочка на день тричи бита! * 
(Волннсв. гуЛ). 

814. 

Васнлнно! Василнно! любая дитино! 

Якъ ти ідешъ сивимъ конемъ — дивитнея мило! 
Ой кінь біжить — земля дрожитъ, дороженьку чуе... 
Ой Богъ знае, Богъ відае, де Василь ночуе. 
Ой ночуе Василина въ полі при долйні, 
Привъязавши коииченька къ червовій калині. 
Заковала 808уленька въ лузі въ очереті — 
Кличе мила Василину въ собі вечеряти. 

— Якъ не прийдешъ вечеряти, прийди обідати- 
Якъ не прийдешъ обідати, прийди одвідати; — 
Якъ не прийдешъ одвідати, неславоньва буде; 

Ой утонешь на березі, що й води не буде! 
Ой утонувъ Василина тільви хуства плавле; 
Ходить дівчи по бережку білі ручки ламле. 
— Не жаль мині хустинички, що еі рубилаг 
А жаль мині Василини, що вірне любила. 
Не жаль мині хустаночки, що я випгавала,. . 

А жаль мині Василини, що я сподобала! 
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815. 

— ОВ піди, снну, на ярмарокъ пішеи, 

Купи, сину, нагаечку В віжкй, 

Та поглядаВ на норную хмару, 
Зробі жінку, якъ синю бумагу. 

ОВ лішла мила постіль білу стлати. 
Постіхь стеле, плаче и ридае, 
До постои стиха промовляе: 

„Послѣдній разъ та я тебе стлала, 

Посліднів разъ я на тобі спала*. 

— Возьми жъ, сину, нагаечку В віжкй, 

Звъяжи жінкі и рученьки В ніжки. 
„Ой, мати жъ моя, порадняде въ хаті, 
Порядила, якъ жінку карати, 

Порадь мене де іі ховати?* 
— ОВ зірви, сину, въ коморі мостину,. 
Та ноховай чужую дитину. 

„Ой не можна, мати, 

Мостини зірвати; 
Треба, мати, коника сідлати, 

Та поіхать панові сназати*. 
(Д. Коіюшна, Миргороде», у.)— 

816. 

На дубовімъ мості, тамъ Галя стояла, 
Тамъ Галя стояла, воду набірала. 
Воду набірала, Марка намовляла: 

„ОВ, Марку жъ кій, Марку, щось маю казахи: 
Мандруй 80 мною, молодою. 
Помандруемъ пипки 
Темненькоі нічки*. 
Мандрували поле, 
Мандрували друге, 

А на третімъ полі стали спочивати, 

Стали спочивати, ставъ дощикъ накрапати; 
Отавъ дощикъ кранати, ставъ Марко дрімати. 

„ОВ, Марку жъ міВ, Марку, не дрімаВ зо мною,, 
НаготуВ шабельку та В воюй зо мною*. 
Молодая Галя Марка звоювала, 

Марка звоювала, коня відобрала, 
Коня відобрала, сіла поіхала, 
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Сіла поіхала а вчистее поле. 
Првіздить Галл підъ новиі ворота, 
Танъ Марсова ыати краща злота. 

„Молодая Галю, щось маю казати: 
Чи не видео Марса соло моій хати?“ 
— Ой цить, кати, не плачъ, не журпся, 
А вже жъ твій Марсо въ полі оженнвея. 
А взявъ собі панну паняночеу — 
Въ полі могилочеу. 

(Ушицы! у. и Новицкій). 

Ой повій, вітроньсу, 
Зъ гори та въ долину, 
Зъ того сраю, 

Де милую маю. 
И вітеръ не віе, 
Жито половіе, 

У садочсу травва зеленіе. 
По садочсу хожу, 
Кониченьеа вожу, 
Зъ вонвчевьвонъ тихо розмовляю: 
— Ой соню жъ мій, соню, 
Еоню вороненьвий! 
Ти самъ знаешъ, 
Еозавъ молоденьсий 
Чи лиети писати, 

Чи соня сідлати, 
Чи самому іхать одвідати? 
Ясъ приіхавъ милнй 
До милоі въ гості, 

817. 

А въ милоі увесь двіръ на похості. 
„Для сого жъ ти, мила, 
Цей двіръ вимостила?" 

— За для того, що вірно любила. 
„Для сого жъ ти, мила, 
Цей двіръ будовала?“ 

— За для того, що вірно вохала. 
Узявъ милий милу 
За’білиі руву, 

Повівъ милу до бистроі річеи; 
Узявъ милий мялу, 
За білні бови, 
Та й ужинуп у Думай глибовий. 

— Чи я не хороша, 
Чн я не удала, 
А чи моя доля безталанна? 

Чи я не хороша, 

Чи я не прекрасна, 
А чи моя лоленьва беяетчасна? 

(Новицкій). 

818. 

Ой у Луцку въ славнімъ міеті вапелія грае, 

ч Молодая Бондарівна цілу нічъ гуляе. 

Бувъ на той часъ панъ Еанёвсний въ Луцку на охоті, 
Довідався о ладности и о іі цноті. 
Бувъ цісавий панъ Еанёвсьсий Бондарівну знати; 
Взявъ зъ собою трохъ гусарувъ — пішовъ виглядатй. 
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Ой гуляв Бондарева до заходу оонця, 

Ой дивиться панѣ Канёвський, сидючв въ вікоиця. •" 

Ой якъ кривде данъ Конёвский: „давайте сидельце! 
Бо гуляв Бондарівиа —- болитъ мое серце!“ 

Скоро ирийшовъ до дорчомки, добртдань воіхъ давъ, 
А обнявши Бондарівну, та й поцідоваэъ. 
„Якъ ся маешъ, Бондарівно, нехъ тя. буду знати, 

Сподобалась хеш, панно, підешъ аъ хною сдатн“. 
Злякалася Бондарівиа! „що хі тутъ дія»и?“ , ■ > 

А стоячи, хислить еобі, где би утікатв? 
Ой сказали хіщаночви и старт люде: 

„Втікай, втікай, Бондарівно, лихо тобі буде!“ 
Утівала Бондарівиа прохежі дохами, ... 

А за нею три козаки зъ голихи шабляки; 

Утікала Бондарівиа прохежи лотокн; 
Уловили Бондарівну подъ бшгі боки. ... : , 
Изловили Бондарівну на новому, мосту; • ... 

Саха красна, ченурная, хорошего зросту. 
У завъ ві. старий жовніръ за білую руку, 

Припроводивъ Канёвському на велику хуку. . . ■ 
Ой привели Бондарівну предъ нові штаги, 
Ой тамъ казавъ лань Канёвський у скрипочку грати. I 

Посадили Бондарівну на золотіхъ креслі. 
„Кадукъ паривъ твою иатіръ! .првіпиась.хші въ.хиелі! 
Ой чи во лишь, Бондарівно, меду-вина ппти, 
Ой чи волишъ, Бондарівно, въ сірій землі гнити?“ 

— Ой волю жъ я десять рази въ сирій зехлі гнити, 

Ніжъ зъ тобою, мій паночку, та медъ-вино пити! 

Якъ ударивъ панъ Канёвський мимо ві уха, 
Заразъ стала Бондарівиа и німа и глуха! 
Ой упала Бондарівиа. близко перелазу— 
Забивъ, забивъ панъ Канёвський зъ рушниці одъ разу! 
А въ нашоі Бондарівиа завлікані плічки— 

Куди несли Бондарівну — кровавиі річки. 
А въ нашоі Бондарівни хвартушокъ зъ мережки — 

Буди несли Бондарівну — кровавиі стежки. 
Об привезли Бондарівну до новоі хати, 
Положили на лавоныц, стали убірати. 

Об поплели Бондарівні віночокъ зъ барвінку, 

Такъ убрали Бондарівну, якъ до шлюбу дівку. 

\ 

( 
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Ой приіхавъ панъ Канёвський на нове подвіръя, 
Питаеться у сусіди, та тутъ Бондарівна? 

Ой н прийшовъ панъ Канёвський до новоі хатн, 
Та заломавъ білі руки, ставъ собі дуката. 

„Ой ти жъ, моя Бондарівно!... яка жъ бо ти гожа! 
Ой явъ же ти процвітаешъ, явъ въ городі рожа! 

Ой тн жъ, коя Бондарівно!... яка жъ бо тн біла! 
Ой якъ же тн процвітаешъ, якъ съ саду лелія!" 

Ой й казавъ панъ Канёвський дерниць навупита^ 
Молодо; Бондарівні домовину збнтн; 

Ой же казавъ панъ Канёвський китайки набрати, 
Молодоі Бондарівні домовину вбрати; 

Ой же ваіавъ панъ Канёвський ще й склепъ склеповати, 
Молоду Бондарівну гарно .поховати; 

Ой то казавъ панъ Канёвський крики нанята, 

Молодоі Бондарівни до гробу затрата. 
Якъ запали Бондарівну у гробъ онускати, 
Ой то казавъ панъ Канёвський що жалібнілгь грата! 
Ой викинувъ панъ Канёвський на столъ сто переднихъ: 
„Ото тобі, Бондарівно, за чорниі брови! 
Покинь, покинь, етарий Бондарь, по допці плаката; 
Покинь відеръ яабивати — будемъ пановати!и 
Ой стугнувся етарий Бондарь объ стілъ головою: 

— Наложила, ноя доню, за всіхъ головою! 
(И». Рувов. Сборн. Н. И. Костомарова). 

ч 
1 
* 

I 
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819. 

Схочу кеду, голосъ веду, луже розвивайся. 
Тв, хоэаченьку, на моі чорни брови не сподівайся. 

Якъ будешь на моі брови сподівати, 
То не будешь своею сжерттю умірати. 
Дала дівчинонька, козакові, коханъ-зілля сити, 

Щобъ ёму молодому на світі не жити. 
Померъ козахъ, тиха ёго мова. 
Козака, несутъ, коня ведутъ и ясную зброю, 
Викопали козаченъку глибокую яму, 
Викопали козаченъку високу могилу, 
Посадили червону калину, 
Щобъ зозуля літала и рано ковала. 
Померъ козакъ черезъ дівчину, що всі люде знали. 

(Игъ Рув. Сбора. Булнша). 

820. 

А. 

1 Не ходи, Грицю, на вечерннці, 
2 Во на вечерницахъ тамъ всі чарівниці. 

' 3 Котра дівчина чорнобривая, 
4 То чарівниця справедливая. 

5 Въ неділю рано зілля копала, 
6 Въ нонеділокъ рано вілля полоскала, 
7 Въ вівторокъ рано зілля варила, 

8 Въ середу рано Гридя струіла, 
9 Прийншвъ четвергъ — вже Гридь номеръ, 

10 Прийшла пятница — ноховали Гридя, 

11 Въ суботу рано мати дочку била: ' 

12 „На що ти, суко, Гридя струіла?" 
13 — Охъ мати, мати, жалъ ваги не мае, 
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14 Нехай Грицюнё насъ двохъ не кохае. 
15 Нехай кохае мене одную, 
16 Чарівниченьку справедливую, 
17 Нехай не бу де ні ій, ні нет, 

18 Найся Гриць наість сироі землі. 
19 Охъ узнала жъ тее Грицёва кати, 
20 Шшла до Гридя ажъ на грібъ питати: 
21 „Охъ ти, Гридю, фи, кій синочку, 

22 Скажи, Грицюню, а всю правдочку". 
23 — Котра дівчипа все въ переді скаче, 
24 На тую завше мое серце плаче. 

25 То жъ тобі, Грицюню, то жъ тобі заплата, 
26 Штири дошки, сажень зенлі, ще й темная хата. 
27 Охъ пішла дівчпна ажъ до ёго гробу: 
28 „Жаль нені, Грицюню, жаль мені по тобі“. 
29 — Оступись, дівчино, зъ моеі могили, 

30 Бо тутъ я лежу съ твоеі причини. 

(Упшпдій уѣздъ). 

Б. 

1 Ой чи ти не знаешъ де я нішкаю? 
2 Моя хаточка зъ самого краю, 

8- Зъ самого краю, коло кирниці. 
4 Б=1 А, 5 Б=2 А.1 6 Б=3 А, 7 Б=4 А. 8 Б^5 А, 9 Б^б А... 

варила, 10 Б=8 А. 11 Б=9 А, 12 Б=10 А... вже ховають... • 

13 Бдарили дзвони всі вразъ въ годині, 
14 Охъ дали знати Грицёвий родині. 
15 Плаче родина, плакали люде, 
16 Заплаче дівчйна, де яка буде. 

17 Б=11 А. Охъ въ неділю...: 18 Б=12 А... суко-доню,...? 19 Б—13 А, 

20 Б=14 А. Найся Грпць у..., 21 Б=17 А, 22 Б=18 А.» 

(Улицкій уѣздъ). 

• В. 

1 В=1 А, 2 В=2 А. 3 В=3 А, 4 В=4 А. 5 В—5 А, 6 В=6 А, 
7 В=7 А, 8 В—8 А. 9 В=9 А, 10 В=10 А. 11 Вь=11 А. Прийшла субо- 
та..., 12 В=12 А? 13 В—13 А, 

14 Нехай Гриць знав, якъ ся вдвохъ кохае. 
(Улицкій уѣздъ). 
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Г. 

1 „Ой тв, Грицю, дорогий крвшталго! 
2 Чи ти не знаешъ, де я мішкаю? 
3 Моя хатина близько вриниці, 
4 Прийди до мене на вечерниці!" 

5 и 6 Г=1 и 2 А. 
7 Солому палятъ, и зііля варятъ, 
8 Тебе, Грпцюню, здоровья збавлять. 
9 Всі молодиці кохали Грнця; 

10 Одна дівчина дужче кохала, 

11 Грнця кохала та & ревновала. 
12, 13, 14 н 15 Г=3, 4, .5 и 6 А. 16 Г=7 А. Прийшовъ..., 17 Г=8А. 

Прнйшла. 
18 — Чого ти, Грицю, такий смутний ходишь? 
19 Чомъ ти до мене, Грицю, не говоришь? 
20 „Ой я маю зъ тобою говорить, 
21 Кого я люблю, не могу забути". 
22 Гриць розгорівся, ГрЪць розболівся 

23 и 24 Г=9 и 10 А. 
25 Схозали Гридя близько гряниці 
26 Плакали 8а нимъ всі молодиці, 
27 И дівки білі руки ламали, 

28 Якъ молодого Грнця ховали, 
29 И хлопці Гридя всі жалкували, 

30 Чорнобривую всі проклинали, 
31 Нема п не будѳ другого Грнця 
32 Що изігнала зъ світу чаровница! 

33, 34, 35 и 36 Г=11, 12, 18 и 14 А; 34 и 35 Г=17 и 18 А. 
36 Я зъ біла світа Гридя вгубила, 
37 Зъ світа эгубила, що дуже любила. 
38 — Отъ тобі, Грицю, така заплата, 
39 Зъ чотирёхъ дощокъ темная хата! 
40 Пішла милая въ милямъ до гробу 
41 „Ой, мвлий, милий — жаль мені по тобі, 
42 Що те такъ лежишь въ сімъ глибокімъ гробі". 
43 Обізвася, милий, зъ глмбокой долили 
44 Жянкими словами до своеі дівчини: 

45 — ОЙ 8ІЙДИ зъ мові МОТЕЛИ, 

46 Бо я тутъ лежу зъ твові причини. 
(Ивъ Рукоп. Сбора. Н. И. Костомарова). 
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821. 

Світи, світи, місяць, 
И ти, ясна зора. 

Прибудь, прибудь, .кій молодчикъ, 
У гості до меня. 
Зъ вечора удалив молодчикъ все пивъ н гулявъ, 

А въ півночи удалив молодчикъ Богу душу давъ. 
А у неділю въ обідню годину везутъ хоронить, 

За нимъ иде отецъ» ненька розбиваеться, 
Стоіть шельма на новихъ воротахъ—насміхаеться: 
„Було жъ тобі, удаль-молодчикъ, въ гості не ходить, 

Було тобі, удалъ-молодчикъ, горілки не ппть, 
Було тобі, удалъ-молодчикъ, насъ двохъ не любить, 

Було жъ тобі, удалъ-молодчикъ, насъ двохъ не кохать, 

Було жъ тобі, удалъ-молодчикъ. мене одну знать, 
Було жъ тобі, удаль-молодчику мене одну брать". 

(Новицкій). 

1 Ой у полі кнрниченька, 
2 Тамъ дівчина воду брала, 

3 Зъ козаченькомъ розмовляла. 
4 „Ой козаче, козаченьку, 
5 Сватай мене молоденьку". 

6 — Ой якъ тебе дай сватати, 
7 Боли въ тебе лиха мати. 

8 Счаруй, дівча, свого брата, (?) 
9 То я буду тебе сватать. 

10 „Ой не вмію чарувати,— 
11 Не навчила мене мати". 
12 — Ой у лісі на ялині, 
13 Ой тамъ виситъ три гадині; 
14 На годину соиде пече, 

15 А зъ години ропа тече. 

16 Шдставъ, дівча, коновочку 
17 Підъ гадячу головочву. 

822. 

А. 

18 Якъ прюде братъ зъ дороги, 
19 То ти чари приготовишь. 

20 Братъ приіхавъ зъ дороньками, 

21 Сестра въ брату съ чароньвами. 
22 „Ой на, брате, цёго пива, 

23 Що я вчора наробила". 
24 — Ой пий, сестро, ти до мене, 

25 А я буду пить до тебе. 
26 „Ой пий, брате, я вже пила, 

27 Це вгля тебе я лішила". 
28 Якъ братъ пива да й напився, 

29 По конику повотився, 

30 По конику вороному, 
31 По сідельці золотому. ' 

32 „Шо це, сестро да й ва пиво 
83 Коло серця заварило? 

34 А вже брата наряджають, 
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35 
36 
37 

38 

2 
3 
4 
5 
6 

12 

13 

14 
15 

22 
23 

32 
33 
34 
35 

Сестра коні упрягав. 
„Ой козаче, возаченьку, 
Сватай мене, молоденьву". 

— Ой явъ тебе да й сватати, 

I Б—1 А... дві тополі, 

Тамъ вармяне пасли воні; 
Пасли жъ вони попасали, 
Дівчиноньву підмовляли: 
„Мандруй, мандруй, дівча, зъ нами, 
Зъ молодили вармянами, 

II Б=8 А... брата свого, 

Йди за мене, молодого". 
— Ой явъ бв я чари знала, 

Тобъ я брата счарувала. 
,0 у лузі валиночка, 

20 Б—14 А. Сонце гріе..., 21 Б- 

39 Шо ти вніешъ чарувати? 
40 Счарувала брата свого, 
41 Очаруешь мене, молодого. 

(Дашковедсая в., Лнтнвсв. у.). 

Б. 

7 Лучше жъ тобі у насъ буде, 

8 Явъ у рідноі мамп“. 
9 — Ой рада бъ я мандруватн, 

10 Еоли буде мій братъ знати. 

16 На валині гадиночва, 

17 Болитъ іі головочка. 
18 Візьми, дівча, да й воновву 
19 Та й підклади підъ головву. 

=15 А. 

Сонце гріе, пригрівае,— 24 Вітеръ віе, повівае,— 
Вже воновва добігае. 25 Братъ зъ дороги прибував. 

26 Б=20 А.., до сестри..., 27 Б=21 А... до брата... 28 Б=22 А, 

29 Присягай-Богу, сама пила. 

30 Б—28 А. А... явъ..., 31 Б=29 А... повалився 

Та й ні брата, ні всрмана,— 
Шшла дівва за жебрана. 
Жебранъ ходить хліба просить, 
А дівчина торби носить; 

36 Жебранъ хліба шо вппросить, 
37 То все въ торбу, 
38 А дівчпну та все въ морду. 

(Перейха, Балтсв. у.). 

В. 

1 В=1 А, 
2 Холодная водиченьва. 

3 В=2 А, 4 В=3 А. 5 В—4 А. Сватай мене..., 

7 В=6 А... братъ нровлятий. 8 В=11 Б, 

9 Возьмешь мене за милого. 
10 А вмеръ батьво, вмерла мати,— 

11 Не навчили чарувати. 

12 В=12 А, 13 В=13 А. 14 В=14 А, 

6 В=5 А. Явъ же. 

28 
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15 А гадияі зъ рота тече. 

16 В=16 А, 17 В=17 А. 

18 Якъ потече ропа зъ рота, 
19 То счаруешъ свого брата. 

20 В=26 Б... дарочками, 21 В=27 Б. 22 В=22 А, 23 В=^23 А... нава¬ 

рила. 24 В=24 А... брате..., 

25 Будешь гостемъ тн у мене. 

26 В—30 Б, 27 В=31 А. На... 28 В=32 А. Ой що... де... 29 В=33 А. 

• (Дашков*, Дітавсі. у.). 

Жене Васпль волн зъ поля, въ сопілочку грае; 
Дівчина воду брала, Васпля чекае. 
„Ой Василю, Василечну, прийди жъ ти до мене, 
Зготувала стара ненька вечеру для тебе“. 
Ирийшовъ Василь до дівчини, сівъ собі на порозі, 
Вона ёму дала чари въ пшеничнимъ ппрозі: 
Въ еднимъ разі — й а въ перозі шальвія и рута, 
Въ другпиъ разі—й а въ перозі гадиночка люта. 
Шальвія п рута, щобв ся любили, 
Гадиночка люта, щобъ ся роз.училп. 
ЩиГшовъ Васпль до домочку, на постіль звалився, 
Правою ручкою за серце схватився. 
„Ненько моя, любко моя, дай же мені раду“. 
— Яку жъ тобі, мій снночку, раду дата? 
Піють кури, піють други,—тебе не впдати, 
„Най піють, най піють, хоць би біла днпна, 
Ви повпнни раду дата—я ваша дитина“. 

(Новицкій). 

824. 

Ой зацвіла калинонька въ лузі, 
Поламалася полпчепька въ плузі. 
Самъ же я не знаю, що робнтп маю? 
Ой чи до плуга полицго тесатн, 
Ой чи до дівчини моій махати? 
Ой прийшовъ же я до дівчини въ сінв, 

А тамъ дівчиноньку инпгаі обсіли- 
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Ой піславъ я до дівчини Насті, 
Дала вона иѳні перешлку въ наслі. 
Ой извівъ же я но врильце и реберде, 

Шдперло мене підъ груди, підъ серце. 
Молодей козаченько на вониву въеться, 

Шельма-дівчнна да черезъ вівно сміеться. 
— Ой от, дівчиноньво, смійся, не смійся, 
Та лебонь же я въ тебе трутини наівся. 
„Ой хиба жъ бн я розуму не мала, 
А щобъ я тобі трутини дала; 
Ой хиба жъ би я матінва не мала, 
Ой щобъ я тобі загинути дала". 

(Ушицкій уѣздъ). 

Ой дівчнно чориобрива, 
У гаечку гуляла, 
Зле воріння вопала, 
Накопала, понесла, 

На Дунай-ріву пішда; 
Ой иомила у в(^і, 
Посушила на горі, 
Та й потерла вле-воріиня! 
— Собі меду наварю, 
Та й у гості позову 
Козаченьва молодого, 
На ослінці посажу, 
Стаканъ меду піднесу, 

825 *). 

Зло-коріннямъ отрую. 
Ставанъ меду підносила, 

Свого дружка роспросила: 

— Ой, возаче чорнобривий, 
Чи хорощий медъ въ дівчинн? — 
Скажи иѳні, мій миленький, 
Що у тебе на серденьку? 

„Ой у мене на серденьку 
Чорні камушки лежать... 

Ой, дівчино чорнобрива, 
На що медомъ нап іла, 
Козаченька отруіла?" , 

(Харькове!, губ.). 

826. 

— Ой сонъ, мати, ой сонъ, мати, головоньку клонить.— 

„Огь-се тобі, мій синочку, своя воля робить, 
Що до тебе, мій синочку, сама дівчина ходить". 

— Нехай ходить, нехай ходить, вона вірне любить; 
Вона мені, молодому, дружиною будетъ. 
Ой позвала дівчиноньва козаченька въ гості, 
Въ молодоі дівчиноньки весь двіръ на помості.. 

*) Пѣсвн отъ 823 по 827 записана Н. И. Еостонаровкмъ. 
28* 
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Поставила дівчинонма пирігъ на тарілку: 
Въ первімъ разі — у пнрозі шав.іія та рута, 

Въ другімъ разі —,у пнрозі проклята отрута. 
Об не вспіла дівчинонька край вівонця сісти, 

Поспішввся возаченьво той пнрігъ изъістн. 
Байтовъ возакъ изъ сіней — за серде береться, 
Стоіть дівка на порозі, зъ возава сміеться. 
— Ой не смійся, дівчинонько, далебі не смійся, 
Я у тебе, молодоі, отрутн наівся. 
„Тобі, тобі, возаченьво, ся отрута минеться, 
Коли въ полі при дорозі сухий дубъ ровівъеться!" 

(Харькове!, туб.). 

827. 

Матн сина научала 
И словами вговоряла: 

— Не йди, синку, на улицю, 
На ті вечерннці, 
Де дівчата чарівнвді. 
Байтовъ парень до дівиці: 
„Дай напитися водиці!“ 
Дівка парня шановала, 
Медокъ-виномъ наповала, 
Отрутою годовала, 

Скоро парня впряжала. 
— Та иди, парню, та до дому, 
Щобъ не було поговору, 
Ні на тебе, ні на мене! 
А ставъ парень виступати, 

Ставъ силнесенько крвчати: 
„Шукай, мати* шукай, матн, 
Справедливоі ворожки; 

Та щобъ мені не топтати 
До дівчиноньки дорожки. 
Шувай, матн, пгукай, матн, 

Справедливоі ’Ьнатаиці!" 
— Не ходи тн на улицю, 
На ті вечерннці! 
Летівъ орелъ черезъ море 
На той бівъ води нити:— 

„Бодай тобі дівчинонько, 
Тяжво-важво въ світі жити, 
А якъ мині черезъ тебе 
На улицю не ходите!" - 

(Харыовск. губ.). 
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ПѢСНИ СЕМЕЙНЫЯ. 

СЕМЬЯ И РОДЪ ВООБЩЕ. 

1. 

Та Власъ, та Панасъ, 

Та той хлопець, що въ насъ, 

Та дві дівки восатихъ, 
Да (два) нарубвн усатихъ. 

(Хчраіъ, Д. И. Л&вренво). 

2. ‘ 

А. 

1 Да йена древа ранішого надъ дубочва, 
2 Да нема роду ріднішого надъ батечка, надъ батечка: 
3 Що дубочка зломлю, да В покину, 
4 А батечко унре, — я В загину. 
5 Да нема цвіту світлішого надъ маковку, 

6 Да нема роду ріднішого надъ матінву: 
7 Що маковку ворву — друга буде, . 
8 А матінка умре — я В загину. 
9 Да нема древа расшитого надъ явора, 

10 Да нема роду ріднішого надъ братіка: 
11 Що яворка зломлго — другнй буде, 
12 А братічікъ номре я В загину. 

13 Да нема древа ряснішого надъ оснви, 
14 Да нема роду ріднішого надъ сестриці: 
15 Що В осичку зломлю, да В покину, 
16 Що В осичка друга буде, 
17 А сестрица уыре, — я В загину. 

А въ нашого Омелечка 
Невелика сімеечка: 

Тілько вінъ та вона, 
Та старий, та стара. 
Та Иванъ, та Степанъ, 
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• 18 Да йена древа ряснішого надъ валину, 
19 Да нема роду ріднішого надъ дитину: 
20 Що валину зломлю, — друга буде, 
21 А дитина умре — я й вагину. 
22 Да нема древа ряснішого надъ олеину, 
23 Да нема роду ріднішого надъ дружину: 
24 Що й ожину зломлю — друга буде, 
25 А дружина умре, я й вагину. 

(Ивъ Собр. П. А. Кулиша)1. 

Б. 

1 Да немае кращого двіту надъ яворва. 

2 Б=2 А... батенька; 3 Б=3 А, яворва зломлю, зломлю; 4 Б=4 А... ба- 
тевьво умре, умре, да й... 5 Б=5 А... кращого цвіту; 6 Б=6 А... ріднійшо- 

го роду; 7 Б=3 Б... я мавівку... 8 Б=4 Б... матінка... 9 Б=1 Б', Ой... ду¬ 
бочка ; 10 Б=-=10 А; 11 Б=3 А, я дубочокъ зрублю, зрублю... 12 Б=4 В... 
братичовъ; 13 Б=9 Б, Бислндю... 14 Б=10 А... сестридю... 15 Б^=11 А... 
Кислицю; 16 Б=4 А... Сестридя... 17 Б=1 А, жоржину; 18 Б=8 А, дру¬ 
жину; 19 Б=3 А... Жоржину... 20 Б=^5 А дружина... 

(С. Лнповида, Прнлуцв. у. Л. М. Жемчужниковъ). 

В. 

1 Нема цвіту надъ валину, 
2 Нема вірнійшого надъ дружину; 

3 В=5 Б, 

4 Та нема жъ вірнійшого надъ матюнку. 

5 В=1 Б, 6 В=4 В... батенька; 7 В—1 Б... луччого... ввіточки; 8 В= 
4 В... діточви; 9 В=1 В... висличви; 10 В=2 В... сестрички. 

(С. Щасновва, Козелецк. у. К. Кибальчичъ). 

Г. 

1 Ой сама я въ хаті, да й боюся, — 

2 До кого я въ світі придилюся: 
3 Прихплюся въ світі до яворва, 
4 Горе жъ мині жити безъ батенька: 
5 Яворва зрубають, другий буде, 
6 А батенько й умре — въ вікъ не буде. 

7 и 8 Г=1 и 2 Г; 9 Г=3 Г... до яблоньки; 10 Г=4 Г... бевъ матюнкн; 

11 Г—7 А, Яблоньку зрубають... 12 Г=6 В... Матюнва; 13 н 14 Г=1 н 2 Г; 
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15 Г=3 Г... до дубочка; 16 Г=4 Г... безъ братічка; 17 
18 Г=6 Г Братічокъ... 19 и 20 Г=1 и 2 Г; 21 Г=3 Г.. 
Г=4 Г, безъ сестрички; 23 Г=11 Г, Кисличку; 24 Г=6 

(М. Борнсполь, Переделавск. у. 

3. 
Ой, надъ коренъ, надъ лнианомъ, 

Ой, тамъ козакъ коня напувае, 
Съ сизинъ орлонъ розмовляе. 

,Да чи бувъ, орле, да въ моій стороні, 
Да чи чувъ, орле, объ моій голові, 
Да чи журиться отедь по мені?в 
— Охъ, журиться, убпваеться, 
И день три дні сподіваеться: 
вОй, воли бъ теперь мій синъ при мені. 
То бъ не було печалі мені!“ 

Ой, надъ моренъ, надъ лиманомъ, 
Ой, танъ козакъ вопя напував, 
Съ сизимъ орломъ розмовляе. 
„Да чи бувъ, орле, да въ моій стороні. 
Да чи чувъ, орле, объ моій голові, 
Да чи журиться мати по нені?“ 

— Охъ, журиться, убпваеться, 
И день три дні сподіваеться: 
„Ой коли бъ теперь мій синъ при мені. 
То бъ не було печалі мені!“ 

Ой, надъ моренъ, надъ лиманомъ, 
Ой, танъ козакъ коня напувае, 
Съ сизинъ орденъ розмовляе: 
„Да чи бувъ, орле, да въ моій стороні, 
Да чи чувъ, орле, объ моій голові, 
Да чи журиться братівъ по мені?“ 
— Ой, журиться, убиваетъся, 

И день три дні сподіваеться: 
„Ой, воли бъ теперь мій братъ при мені, 
То бъ не було печалі мені!и 

Ой, надъ моренъ, надъ лиманомъ, 
Ой, танъ козакъ коня напувае, 

Г=4 Г, Дубочка.... 

.. до висличви; 22 
Г, Сестричка. 

И. П. Новицкій). 
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Съ сизомъ орлемъ розмовляе. 

„Да чи бувъ, орле, да въ моій стороні, 
Да чи чувъ, орле, объ моій голові, 

Да чи журиться рідна сестриця по мені?“ 

— Ой, журиться, убиваеться, 

И день три дні сподіваеться: 

— „Ой, коли бъ теперъ мій братъ при ыені, . 

То бъ не було печалі мені!“ 
(Конотопъ, изъ собр. П. ▲ Бунина). 

4. 

А ще сонде не заходпдо, а я спатп ложуся, 
А за лінощами Богу пе молюся,—чимъ я Богу надоблюся? 

Та болить болько моя головонька, та либопь ходе вмерти, 

А призовіте мою родиненьку прндо.’лянуть смерть 
Збіралася моя родпнонька, та й не розважав. 

Тілько мою та смерть престрашную хуже розражае. 

А вдарили въ усі дзвони объ третій годині,— 

Одвлонюся близысимъ сосідонькамъ, своій рідній родині: 
„Ой, прощайте, блпзькі сосідоньви и рідна родина, 

Прощайте, маленькі діти и вірная дружина! 

Остаеться срібло-злото много, дорогиі шати, — 

А вже жъ иені у гробъ за собою не забрати. 

Хоть би могъ я ёго забрати, тамъ ёго не треба, 

Тілько треба сажень землі, та чотирі дошки, та спасения зъ неба. 

(Рохенскіб у., нзъ собр. П. А. Куівша). 

б. 

Наша роскішъ минеться; 

Позаростають стежечки и доріжечкн 
Зеленими споришани, 

А колькими будяками". 

Ой, що жъ то за древо, 

Що одъ сонця процвітае? 

Ой, одъ сонця процвітае, 

А одъ вітру одлітае?- 

Ой, що жъ то за гуси,— 

Якъ летіли, кчеркготіли, 

Ой що ти за древо, 

Що одъ сонця процвітае? 

Ой, одъ сонця процвітае, 

А одъ вітру облітае? 

Ой, що жъ то за гуси,— 

Якъ летіли, кчеркготіли, 

Якъ упали, щебетали? 

Що жъ то въ батенька за дочки: 

По світлонці похожали, 

И стяхенька промовляли: 

„Якъ умре нашъ батенько, 
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Якъ упали, щебетали? 
Що жъ то въ матінки за дочки: 
По світлонці похожали, 

И стихенька промовляли: 

„Якъ умре наша иатінка, 

Наша роскішъ мрнеться; 
Позаростають стежечки и доріжечки 
Зеленями споришами, 
А колькоми будяками". 

Ой, що жъ то за древо, 
Що одъ сонця процвітае? 

Ой, одъ сонця процвітае, 

А одъ вітру одлітае? 

Ой, що жъ то за гуси,— 
Якъ детали, кчеркготіли, 

Якъ упали, щебетали? 
Що то въ братіка за сестрички: 

Ло світдоньці похожали, 
И стихенька промовляли: 

„Якъ умре нашъ братічокъ,— 
Наша роскішъ минеться; 
Позарастаютъ стежечки и доріжечки 
Зеленими споришами, 

А колькимп будяками". 

(Конотонъ, изъ собр. П. А. Кулиша). 

в. 

Ой не шумп, луже, дібровою дуже, 
Не завдавай серцю жалю, 
Бо я въ чужімъ краю мирно погибаю! 
Ой тимъ же я погибаю, що роду не маю. 
Хоть есть рідъ у мене — далеко одъ мене, 
Ой чула я черезъ люде, що жалуетъ мене; 

Ой хочъ вінъ же й жалуе, та у мене не бувае, 

Тілько моему серденькові жалю завдавае. 

(Роменскій у., изъ собр. А. А. Иотебни). 

7. 
і 

Ой, Боже мій, Боже мій, та вже батько вмеръ! 

А я скоки, та въ боки, 

Та наприсядки; 
У садокъ до дівокъ, 
Та на досвітки. 

Ой, Боже мій, Боже мій, та вже мати выерла! 

А я скоки, та въ боки, 
Та наприсядки; 

У садокъ до дівокъ, 

Та на досвітки. 
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Ой, Боже кій, Боже кій, та вже братъ укеръ! 

А а своей, та въ бови, 
Та наприсадви; 
У садовъ до дівокъ, 

Та на досвітвв. 

Ой, Боже кій, Боже кій, та вже сестра вкерла! 

А я своей, та въ бови, 
Та наприсадви; 

У садовъ до дівовъ, 

Та на досвітви. 

(Лебедеве*, у., Г. А. ЗалгбовсйВ). 

8. 

Ой, ти, утва, сіра, луговая, Та вирізали по дудочці. 
Де жъ ти була, пробувала, Скрипки, дудви, не гудіте. 
Сюю нічву ночевала? _ Мого батька не 8будіте: 

— Въ чистікъ полі шдъ вусточвокъ, Спить батеньво съ перепою, 
Підъ калиновикъ листочкомъ; А матюнка за рівою, 
Такъ ишло три козаки, А братічокъ 8а бистрою, 
Та несли жъ вони по ноживу, А сестричка за крутою. 

(С. Щасновка, Козелец*, у. К. Кібальчжчъ). 
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СИРОТСТВО.-БЕЗРОДНЫЙ НА ЧУЖИНЪ.- 
РАЗЛАДЪ СЪ РОДОМЪ. 

9. 
% 

A. 

1 Ой у степу, край дороги, 9 Прийде празникъ, неділенька,— 

2 Танъ дівчина жито жала, 10 Въ неие сорочка не біленька; 
3 Къ сирій землі припадала. 11 Ой тинъ вона не біленька, — 
4 „Земле жъ, ноя мать сирая! 12 Въ йене жъ ненька нерідненька. 

5 Приняла жъ ти отця й пеньку, 13 Колл бъ знала я, відала, 
6 Прийни й йене, ноле деньку, 14 То бъ я въ зорі ключи взяла, 

7 Щобъ я по людяхъ не ходила, 15 И ніченьки доточила, 
8 Щобъ я людямъ не годила. 16 И зъ ненькою говорила". 

(Валковсв. у., А. А. Потебня). 

Б. 

1 Що за гаемъ, за Дунаемъ, 10 Къ сирій землі припадала. 

2 Козаченько конемъ грае; 11 „Сира земля, мати ноя, 
3 На конику сідло мае, 12 Приняла ти батька й натку, 
4 На козаку шабля сяе; 13 Прийми й мене ти, солдатку! 

5 А дівчина виглядае, 14 Тяжко жити сиротпні, 
6 Козаченька въ вікно лае: 15 Сиротині на чужині, 
7 „Годі тобі конемъ грати,— 16 Що ні роду, ні родини, 
8 Ходімъ въ поле жито жати“. 17 А ні вірноі дружини. 
9 Жито жала и лёнъ брала, 

(ЧернатовсЕ. губ. вѣ*. 1861 г. № 32). 

B. 
1 В=1 Б; 2 В=2 Б, Тамъ... 3 В Ой а на коні сідло еяе; 4 В А съ 

кармана хустка мае. 5 В=6 Б, дівчина... 6 В=7 Б... Годі, козакъ... 7 
В=8 к Б, Шдемъ, жита... 8 и 9 В=9 и 10 Б; 10 В=11 Б, земле; 11 В=12 Б... 

аатіръ; 12 В=6 А... сиротину; 13 В=14 Б, Гірко... 14 В=15 Б... на чуж- 

багі; 15 и 16 В=16 и 17 Б. 
(С. Понорніца, Т&роіевецк. у., И. Ходотъ). 
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Г. 

1 Ой за гаемъ зелененькимъ 
2 Брала дівка лёнъ дрібненьквй; 
3 Вона брала, вибірала; 

4 Г=3 А, 

5 „Ой ти, земле, ти, сирая; 

6 и 7 Г=5 и 6 А. 

8 — На що жъ тебе припімати, — 12 А вжа маёръ письмо нише, 

9 Треба тебе заміжъ дати 13 Вже удова дитину колите: 
10 За швольничва молодого, 14 „Ой ну, люлі, не нручайся, 

11 За маёра полкового. 15 Коли тобі таке щастя“. 

(Лебедннск. у.). 

д. 

1 Тамъ Тетяна, тамъ Тетяна жито жала; 

■' Д=9 Б... Охъ... ще й; 3 Д—10 Б, Охъ и; 4 Д—5 Г; 5 Д=5 А, Ой 
да; 0 Д=6 А. 

7 „Якъ вишеньку зелененьку, 
8 Ой якъ ягодку червопеньку". 
9 Коли на ту прру козакъ іде: 

10 „Не плачъ, дівко, не журися, 
11 Охъ бо я самъ молодъ журбу знаю: 

12 Охъ и съ кониченька не вставаю, 
13 И съ стріменъ ніжокъ не впймаю". 

, (Изъ Собр. П. А. Кулиша). 

Е. 

1 За нового слободою 
2 Росте жито зъ лободою; 
3 Комусь буде трудно-нудно 
4 Тее жито жати. 

5 и 6 Е=2 и 3 А; 7 Е=5 Г; 8 Е—5 А... Ти приняла; 9 Е=6 А; 10 

Е=8 Г... дівку. 

11 Треба дівді долю дати, 
12 Треба дівку замужъ слати. 

(Остерек. у., изъ собр. П. ▲. Кулиша). 
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Ж. 
1 По-за гаемъ, гаемъ зелененькимъ, 
2 Тамъ дівчина брала лёнъ дрібненький; 

3 Брала, брала, сиру землю впбивала: 
4 „Ой ти, земле, ти, моя земельно! 

5 н 7 Ж=5 и 7 А. 

8 Чужимъ батькамъ діла не робила. 
9 Прийде субота, головка не мита, 

10 Прийде неділя, сорочка не біла, 

11 Гірко-гірко сирота побита!" 

(С. Вербня, Гадяч. у, И. Я. Рудченво). 

10. 

Прпйми мене, молоденьку, 
Якъ вишеньку зелененьку, 

Якъ ягіду червоненьку, 
Щобъ я по людяхъ не ходила, 

Чужимъ людямъ не годила — 
Прпйде неділя—сорочка не біла 
П головонька не гладенька, 
П матінка не рідненька. 

(Воронежец, губ. изъ собр. Н. И. Кармарова). 

Ой за гаемъ зелененькимъ, 

За Дунаемъ глибоченькпмъ, 

Тамъ журавка купалася, 

На всі края дивилася, 

Де дівчина плоскинь брала 
Бъ сирій землі припадала: 

„Земле жъ моя сиренькая! 

Прнзняла ти отця иневьку, 

и. 

Та журба жъ мене пзсуйгала, та журба жъ мене нзвъялпла, 
Що найменша въ степу птиця, та б та мене била. 

Ой тимъ вона побивав, що роду немае. 

Ой вийду жъ я за ворота, стою, якъ сирота, 

Ніхто жъ мене не спитае, що роду не мае: 
Коли бъ мені й у Харькові хочъ одна родина, 

Ніхто бъ мепі не доказавъ, що я сиротина. 

Сімъ день пила, сімъ день пила, й а нічку робила, 

Та не журіться, моі вороженьки, — вже я заплатила. 

Зажуріться, вороженьки, на свое безголовъя, 

Ой уже жъ я, вороженьки, вппила за свое здоровъя. 

(Харьковъ, А. А. Потебия). 
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12. 

Об ыатусенько коя, та коли-бъ же то звала, 
Яка на мому серденьку та досадонька стала: 
Що то за причина, що я сиротина, 
Якъ у чистому полі та сухая билина. 

Що вітеръ повівае, гільку похиляе, 
Да горенько въ світі житн, що всякъ обижав. 

А я свойму горю слова не проновлю, 
Окипае мое серденько та горячою кровью. 

(С. ТрубаГіда, Харькове». у., М. В. Нѣговсиі) 

13. 

Що я кому виноватъ, за що погибаю, 
Наляканъ одъ злихъ чоловікъ, сиокою не маю: 
Ні скритися не могу, ні тайно прожити, 

Тайно гонять, явно бьютъ, подкладаютъ сіті, 
Ненавидятъ, гонять, бьють, жерцемъ пожираютъ, 

Какъ яструби на бідную птицю, нападаютъ; 
Лютимъ огнемъ яростію налаютъ безъ міри, 
Метаються ось якъ на мене, якъ лютві звіри. 

Ніхто жъ мене не бороне, ніхто жъ не рятуе, 

Горко плачу, слезно рпдаю, да й ніхто не чуе. 
Об що жъ моя за вина, яка есть причина? ^ 

За то жъ мене гонять бьють, що я сиротина. 

Об Боже мой, единий, печаль моя, втіха! 
Приздри на мъя сиротину, визволь съ сёго лиха! 

Суди, Боже, ворогамъ, пущай будуть знати, 

Що ми живемъ подъ покровъю у Божоі благодати. 

За отецькою дитиною отецъ, матерь стане, 
За бідною сиротою самъ Богъ розсужае.- 

(Харьковъ, А. А. Петебнл). 

14. 

Зашуміли луги, загреміли ріки, 

Померь отецъ, мати — сирота навіки! 

Сиротка робить, и ручокъ не чуе, 
Люде кажуть и говорятъ: „вінъ въ корчмі ночуе*. 
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'Оиротоцька іде исъ поля зарані, 
А люде говорятъ, що съ корчми, зъ гуляния. 
Якъ у сироти ошениця родила, 
Тоді сиротину родина любила; 
А якъ у сйроти кукіль уродився, 

Тоді одъ сироти весь рідъ одступився. 
іКовставтвноград. у. Изъ собравія П. А. Кулиша). 

15. 

„Ой соколъ зъ орломъ високо літа, 
Во де найде роскішъ, то тамъ и сіда; 

ѵ А я жъ младенецъ увесь світъ пройшовъ, 

Та пігде роскопгі собі не найшовъ". 
У неділеньку рано на згрі 
Та плаче младенецъ, ходя по землі; 
Плаче жъ младенецъ, плаче та рида, 
Що отця й матусі вже давпо нема, 
Що никому ёму порадоньки дать. 
„Ой есть у мене та мій старший брать, 

Вінъ мене порадить хоть сей малий часъ*. 
Стоіть младенецъ та передъ столомъ, 
Та чзстуе гостей медомъ та виномъ: 
„Ой пийте жъ, гості, що мені Бігъ давъ, 
Во на тое жъ я васъ усіхъ поззпвавъ; 

Ой на то жъ я васъ усіхъ поззивавъ, 
ІЦобъ медомъ-виномъ усіхъ поштувавъ. 
Пройшовъ же я світъ увесь до вінця, 
Горе мені жити безъ свого отця! 
Изобравъ я рідъ увесь до дтші, 
Горе жъ мені жити а безъ матусі!" 

(Хорол. у. Д. Лавревко). 

16 *). 

Летівъ орелъ по-надъ моремъ низько — 

Горе мені на чужині — нема роду близько! 

Летівъ орелъ по надъ моремъ, та й летючи крикнувъ — 
Тяжко жити на чужини, де я не приникнувъ! 

*) Пѣсни отъ 16 до 19 записаны Н. И. Костомаровыхъ. 

29 
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Летівъ орелъ по надъ моренъ: ой дай, море, юггн! 
Горе нет на чужмні безъ родннн хит! 
Летівъ орелъ по надъ коренъ, ніхки підобгавши — 
Горе хнти на чухині, родини не мавви! 

(Хьриом*. губ.). 

17. 
Въ неділоньву рано розігралось норе; 
Не однону сиротині на чужнні горе! 

Вийду за ворота, стану, якъ сирота. 

Ніхто йене не зайнавъ, я бідний сирота! 
Вийду за ворота, надіну сімрягу; 

Ніхто мене не пригорне, бідного нетягу! 
Летитъ орелъ сизий, орелъ сизокрилвй, 
„Чого тужишь плачешь, сину кій единий*. 
— Порадь мене, орле, що маю робити: 
Та померъ отецъ-мати, вся моя родина! 
— Та й ти не зваешъ, та й я не знаю... 
Покидай сей край, де долі не мавшъ! 
Та йди на Ввраіну, тамъ знабдешъ родину; 

Тамъ знайдешъ родину, чорняву дівчину. 
(Харькове!, губ.). 

Чого я тужу, чого я нужуся? 
Чого я допіро (?) плаката учуся? 
Знаю я біду, знаю Й пригоду, 
Но моімъ ворогамъ все то не вигода. 

Вороги ви моі, скажить ви мет, 
Що ви за причини взяли-сте въ мені? 

Що я вамъ учинивъ такого злого, 

Що ви мя судите, якъ остатнёго. 
Взяли-сте гоноръ, возыгіть же й елаву; 

Возьміть же б славу собі на страву. 

18. 
Жріте мое тіло, тільки не много: 
Серца не руште—що вамъ до того? 
Во мое серце въ собі думу носить, 
О нічию ласку вікого не нросить, 

Тільки въ едНого Бога набвисшого 
О справедливость — більше нічого! 

Во Богъ правдивий всіхъ насъ діла знае; 
Якъ хто заслужить—такъ заплату дае, 

А Богъ такъ каже: не суди нікого. 

Гляди самъ себе—більше нічого! 
(Воплю*.- губ.). 

19. 
Ой летіла зозуленька черезъ темний гай,, 

Та впустила сиве піръя на тихий Дунай. 
Ой якъ тому сивенькому пірью на Дунаі, 
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Ой такъ мені, сиротині, у чужому краі. 
Ой якъ тяжко току піръж) на корі плавает, 

А ще тяжче на чужині кені прнвидоѵ. 

(Х&рьковск. губ.). 

20. 

1 Загуду, загуду, , 

2 У Щасновці не буду, 
3 Во въ Щасновці вороги 
4 Кругомъ хату облегли; 
5 Кругомъ хату и сіни 
6 Вороженьки обсіли. 

7 Налетіли голуби 
8 Исъ чужоі схорони, 
9 Стали вони буркотать, 

10 Голунвоньку хлопотать. 

11 Не гудіте, голуби, 
12 Не клопчіть голови; 

13 Наклопочу я сама, 

14 Въ мене родоньку нема: 

15 Ш роду, ні родини, 

16 Ні катюнки зъ Украіни. 
17 Пуийду я гуляти, 

18 Родиноньки шукати; 

А. 

19 Туильки знайшла родину, 
20 Матюнчину могилу. 

21 На могилі калина, 
22 На могилі червона. 
23 — Ти, калина, одхились, 
24 Сира земля, розступись, (2) 

25 Ти, трунонька одчинись, (2) 
26 Ти, матюнко, одзовись. 
27 яСъ кимъ же ти, доню, лрийшла, 
28 Що ти мене тутъ знайшла: 
29 Чи съ хмарою, чн въ дощемъ, 
30 Чи до мене зъ гуиркимъ плачемъ?' 

31 — Ні съ хмарою, ні зъ дощемъ, 

32 Я до тебе зъ гуиркимъ плачемъ: 

33 Куди пуийду, не люблять, 

34 И съ кимъ стану, осудятъ; 
35 Судятъ мене ні за що, 
36 Кажутъ: „ сирота ледащо!' 

(Ковеіед. у. К. И. Кнбмьчжть). 

Б. 

1 Б—1 А; 2 Б=2 А. Въ Снітинці; 3 Б=3 А. Во въ Снітинці; 4 Б— 

4 А... сіни й; 5 Б=5 А. Да не то хату, ще й; 6 Б=6 А; 7 Б=17 А, 
блукатя; 8 Б=18 А. До матінки. 

9 Ой найшла я долину, (2) 
10 Въ тій долині ялину, 

11 Материн» могилу. 

22 А встань, кати, не лежи, (2) 
13 Путъ ти кені покажи. 

14 Б=27 А. ,Съ кимъ ти да й; 15 и 16 Б=28 и 29 А. 

17 Чи сь хорошимъ молодцекъ? 
29* 
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18 Иди, доню, не барись, 
19 Щобъ твій милий не сварнвсьи. 
20 За жовтпми исками 
21 Вмялась дочка слезами. 

(Белые Свитввки, Васшьковск. у.). 

В. 

1 В=7 А... Налинули; 2 В—8 А. 
3 Сілп-пали у дворі, 

4 Жалобиенько загуди; 5 В=11 А. 
6 Не завдавайте туги, 
7 Во а въ чужій стороні, 
8 Нема роду при мечі; 
9 А ні роду, ні отця, 

10 Да нікому журиться. 

11 В^=7 Б. 12 В=18 А; 13 В^19 А; 1’4 В=20 А. Материну... 
15 По підъ гаемъ дорога, 

16 Туди йшла родина; 

17 Кличу, кличу, не чуе, 
18 Нехай зъ Богомъ мандруе. 

(С. Червяыв. Кіев. у. В. О. Повчевко). 

Г. 

1 Г=1 В; 2 Г—8 А; 3 Сіли собі край води; 4 Г~4 В. Та й жалібно... 

5 и 6 Г=-11 и 12 А; 7 Во я й сама загуду; 8 Г—2 А. Во въ Таращі; 9 Г= 

3 А. Во въ Таращі: 10 Надокола (?) обняли; 11 Г=33 А. 

12 Сидю въ-дома, обсудятъ. 
13 Ой поличу, поличу, 

14 А въ чужую сторону: * 

15 Ой у полі могила, 
16 Тамъ меі мамки хатяна. 

(Тарашча, И. Б. Новицкій). 

д- 

1 Д—1 Б; 2 Г—2 А. Въ сому селі; 3 Д=3 А Въ сбму селі; 4 Д= 

4 А мене...; 5 и 6 Д=5 и 6 А. 

7 Хочуть мене згубити, 9 Ой на морі утінка, 
8 Въ корді води втопити. 10 Ой то жъ моя матінка. 
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11 Накажу а утінці, 14 Нехай иене згадае, 
12 Своій рідній матінці, 15 Якъ обідать сідае. 

13 Нехай пене не лае, 
(Конотопсвій у. Изъ собранія П. А. Кулиша;. 

1 Та соловейку маленький, 

2 Та въ тебе голосъ тоненький, 
3 Та защебечи ти мені, 

4 А що я въ чужій стороні, 
5 Та хожу-блужу й гукаю, 

6 Та свого й роду шукаю. ( 
7 Та найшла у полі билину, 
8 То матуспну й могилу; 

9 Та на ногилі припала, 
10 Отця й неньку згадала. 

11 — Охъ и усталь, ненько, не лежи, 

1 Ой загуду, загуду, (2) 
2 Въ Баришполі не буду: 
3 Въ Баришполі лихий панъ, (2) 

4 Нехай людямъ, й а не намъ. 
5 Да въ Баришполі вороги (2) 
6 Й округъ мене й облягли, 

7 Й округъ мене й облягли, (2) 
8 Якъ нивочву й облоги: 

Е. 

12 Та зо мною й говори. 
13 „Охъ а куди ти, доньку, ишла, 
14 А що ти мене н тутъ изнайшла: 

15 А чи съ тучею, чи зъ дощемъ, ' 

16 А чи зъ доброю годиною, 
17 А чи зъ малою дитиною?" 
18 — А ні съ тучею, ні зъ ;;ощемъ, 

19 А я зъ доброю й годиною, 

20 Охъ и зъ малою дитиною, 

21 Охъ и зъ вірною дружиною. 

(Изъ собранія И. А. Кулиша). 

Ж. 
9 Облуиженыш пойоруть, (2) 

10 Вороженькн пропадутъ. 
11 Ой пойду я, гукаючи, (2) 

12 Да матеньки шукаючи; 
13 Й ой не найду матюнви, (2) 

14 Да найшла я ял ину; 
15 Да найшла я ялвну, (2) 

16 Матюнчину могилу. 
- (Борнспоіь, Переясяавсв. у. И. И. Новицкій). 

3. 
1 Ой вороги, вороги; 2 3=4 А, 

5 Ой вороги, вороги, 
6 Пропустіте дороги. 
7 Щось у лісі гукае — 

8 Дочка неньки шукае; 

9 Ой шукала, не найшла, 
10 Заплакала та й пішла. 

11 Найшла въ степу долину, 

12 Високую могилу, 

3 3=5 А. Не такъ... якъ; 4 3=6 А. 

13 До иогили припада, 
14 Свою неньку внклика: 

15 „Ой йди, йене, до мене. 

16 Гірке життя безъ тебе!“ 
17 — Иди, донько, не гайся, 

18 Старихъ людей питайся: 

19 Я не встану й не піду, 

20 Головоньки не підведу. 
(Лебедин. у. Г. А. Залюбовсвій). 
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И. 

8 Свою невьву будила: 

9 „Та встань, йене, до йене, (2) 
10 Горе жити безъ тебе!* 

11 Прилетіди голуби (2) 

12 Та съ чужоі сторона: 
12 Цитьте, нулі, не гудіте, (2) 
14 Спить матуся, не збудіте. 

(Креиенчугск. у. В. Гнидосироп). 

21. 

Сндить собі возаченько, думае-гадае, 
Санъ востався на чужині, дружинн ненае. 
Нена въ жене дружиноньви, ш щастя, ні долі, 
Санъ зостався на чужині, явъ билина въ полі. 

(Креиенецскій у. Изъ собранія П. А. Кудина). 

22. 

Ой танъ тобі правдоньвн не буде; 
На чужині ні отця, ні неньви, 
Тільво въ саду поютъ соловейки; 
На чужині ні брата, ні сестриці, 
Тільво въ саду щебечутъ синищ; 

На чужині ні дядька, ні тітви, - 

Тільво въ саду щебечутъ чечітвии. 
(Конотопок, у., изъ собр. П. А. Кулпа). 

23. 

Стоіть яворъ надъ водою, надъ воду схилився, 

Молодъ возакъ, молодъ возавъ, та вже й зажурився. 
— Явъ же нет не хилитись — вода ворінь мне, 

Явъ же мені не журитись, явъ серденьво мліе. 
Ходжу-нуджу, ходжу-нуджу, явъ те сонце въ крузі, 
Чи я встаю, чи лагаю, завше серде въ тузі. 
Летитъ орелъ по-надъ море, та й, летючи, крикнувъ... 

Ой явъ тяжко въ цихъ сторонахъ, що я не приникнувъ! 
Ой в въ мене на Вкраіні ріднесеньва мати, 

На яворі чорний воронъ враче, 
На чужині сиротина плаче; 

На яворі чорний воронъ грае, 
— За щось мене моя мати лае. 

Ой лаяла, хвалилася бити: 
„Не йди, доню, на чужину жити, 

На чужині все чужиі люде, 

1 Шось у лісі гувае, (2) 

2 Синъ матері шувае, 
3 Шукавъ, шукавъ, не знайшовъ, (2) 

4 Та й заплакавъ та й пішовъ. 
5 Въ чистімъ полі могила, (2) 

6 Тамъ сирітка ходила; 
7 Тамъ сирітка ходила, (2) 
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Вона жъ мене пожалуе, якъ свого дитяти; 
Ой е въ мене на Вкраіні ріднесенький батьво, 
То вінъ мене пожадуе, якъ свое дитятко. 

(С. Пщіиоовнчя, Радошсльс*. у», В. Магеръ). 

24. 

Ой треба худібоньку дбати“. 
— Нема й у мене ні отца, ні неньки,— 

Ой но садочку поють соловейки; 

Що й у саду роввнвся яворво, 
ОЙ до то мені ріднесенынгй батенько; 

А въ городі зацпіла маківва, 
До то мені рідная матінка; 
Ой у стену зацвіяи суниці, 
Ой то мені братн да сестрнці; 
Ой у лузі зацвіла ожнна, 
Ой до то й мені вірная дружина. 

(Изъ собр. П. А. Куном). 

25. 

Лае мене матн моя, лае, Лае мене мати моя, лае, 
Ще й хвалиться: «буду дуже бита,— Ще й хвалиться, «буду дуже бнти,— 

Не йди, суво, на Вкраіну житн: Не йди, суко, на Ввраіну жита: 
На Вкраіні да чужні люде,' На Вкраіні усе чужн люде, 

Тамъ тобі гуирше лихо буде, Да тамъ тобі гуирше лихо буде, 
Якъ у тебе батенька не буде“. Якъ у тебе братіка не буде*. 

— всть у полі дубокъ зелененький, — Ой е въ полі дубокъ зелененький 
Ото жъ мені батеньво рундненьвнй. Да то въ мене братічокъ руидненькнй 
Лае мене матн моя, лае, Лае мене мати моя, лае, 

Ще й хвалиться, „буду дуже бита,— Ще й хвалиться, „буду дуже бита,— 
Не йди, суво, на Вкраіну жиги: Не йди, суво, на Ввраіну жиги: 
На Вкраіні да чужні люде, На Вкраіні усе чужн люде, 

Да тамъ тобі г$нрше лихо буде, До тамъ тобі гуирше лихо буде, 
Якъ у тебе матюнки не буде". Якъ у тебе сестрнці не буде“. 

— Ой е въ полі береза біленька, — бсть у полі кукунль да пшениця, 

Да то жъ мені матюнва руидненька. Да то жъ мені сестра-жалобниця. 
(М. Олишеиа, Еозеіецв. у., А. Шявадвіб-Илчъ). 

Матусенька свого сана лае, 
Ой вона лае, ще й казала била: 

— Не йди, сиау, на Вкраіну жити: 

На Вкраіні все чужні люде, 

Ой да й тамъ тобі доленькв не буде. 
Що у саду висова могила, 
Ой на могилі червона калина, 
Ой шдъ калиною лежитъ сиротина; 12 
Ой на калині сивая возуля, 2 

Ой сиротину раненько будила: 
„Ой уставай, годі тобі спатя,— 

Ой чи е въ тебе-отецъ, або матн? 
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26. 

A. 

1 Ой, вийду а ва ворота, за воротыш кремені крешуть; 
2 Ой, стану я, поел ухаю, ажъ про мене вороги брешутъ. 
3 Брепгіть, брешить, вражи воріженьки, хочъ кусайте, хочъ глитайте-г 
4 Таки жъ мені, молодому, погуляти дайте. 

5 Горе жъ мені на чужині, зовутъ мене заволокою, 
6 Велятъ мені річку брести, широкую та глибокую. 
7 Не сплисти, а ні збрести, ні очима перекинути,— 

8 Доведеться на чужіні енротині десь загинути. 
9 Прихилюся до явірка, а явірко та не батенъко: 

10 Вітеръ віе, гілле ломить, вінъ до мене не говорить. 
11 Прихилюся я до маківки, а маківка та не матюнка: 
12 Вітеръ віе, гілле ламле, вона до мене не говоритъ, 

13 Прихилюся я до дубочка,—а дубочокъ та не братічокѵ. 
14 Вітеръ віе, гілле ламле, вінъ до мене не . говорить. 
15 Прихилюся я до осички, а осичка не сестричка: 

16 Вітеръ віе, гілле ламле, вона до мене не говоритъ.' 
(С. Ш&свовва, Козелец*, у., К. И. Кдбальгичъ^ 

Б. 

1 Ой, піду я дорогою, пущу голосъ діброзою, 
2 Накажу я до свого роду хоть чорною вороною. 
3 Ні родини зъ Украіни, ні чорноі ворононьки, 
4 Ні до кого даскавого прихнлнти головоньки. 

5 Б=9 А... до дубонька, адубонъко... 6 Б=10 А... гілля мае... промовляе^ 

7 Хожу, блужу по діброві, ніде води та й напиться, 
8 Горе мені жити на чужині: ні до кого прихилиться. 
9 Прихилюся до липоньки, а липонька не матінка; 

10 Вітеръ віе, гілля гонитъ, вона до мене не заговорить. 
11 Що у чужій сторононці зовуть мене заволокою: 
12 Треба мені перебрнсти ою річеньку та глибокую. 
13 А чи мені перебріети, а чи мені переилинути,— 

14 Доведеться въ чужій сторононці безъ родини загинути. 
(С. Трубайцы, Хорольсі. у., М. Нѣговскій), 

B. 
1 Не жаль мені на галоньку, якъ на тую на ворононьку: 
2 Занісъ мене дурний розумъ, на чужую на сторононьку; 
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3 В=5 А. А на чуяий на сторонці... 4 В=6 А; 

5 А а тую бистру річку очеретомъ перетвкаю, 
6 И все таки рідню свою я до себе перекликаю... 

7 В=7 Б. И тутъ гора, и тамъ гора... 8 В=3 В. Розійшовся рідъ изъ 
родомъ... 9 Б=9 А... до дубочка, а дубочокъ...; 

10 Вітеръ віе, гілле ломить, а до мене б не проновить, 

11 Прихнлюсь а до берези, а береза да не матінка: 

12 Вітеръ віе, гілле ломить, а до мене й не промовить: 
13 „Ча а тобі не казала, та стоячи нідъ світ.іицею: 
14 Було нейти у Брамъ посіль, бо застанешь молодицею11. 
15 — Любивъ тебе дівчиною, любить буду молодицею: 
16 Сімъ літъ тебе ждати буду, поки станешь удовпцею. 
17 Не всі тіі садки цвітуть, що весною розвиваютсьа; 

18 Не всі тіі вінчаються, що вірненько женихаються, 
19 Половина садківъ цвіте, половина осипаеться, 

20 Одна пара вінчаеться, а другая розлучаеться. 
(Изъ собр. П. А. Кулиша). 

Г. 

1 Г—5 А; 2 Г=6 А... брести річку; 
3 Чи мені илисто, чи мені брести, чи мені та й утоиитися. 

4 Г=8 Б. Бідна жъ моя та головонька... 
5 Прпхплюся до явора—яворонько та не батюнько. 

6 Г=10 А... заговорить...; 7 Г—11 В... а жъ береза... 8 Г—12 А... та 
не заговорить... 9 Г=15 В... перетичу...; 

10 Таки жъ свою та родиноньку, та до себе та перехличу. 
(С. Калита, Остерсв. у., М. Александровичъ). 

д- 
1 Д=1 В. Ні на кого, якъ на тебе, соколоньку; 2 Д=2 В... у чужую 

та... 3 Г=5 А. А чужая да сторононька, та звуть...; 4 Г—6 А. Кажуть... 

5 А та річка невеличка,—мені зъ неі пе наііитнся. 
6 Д—6 Б. Горе жъ мені на...; 7 Г=9 А; 8 Г=11 А... до вдовоньки,. 

а вдовонька... 

9 Прихилюся до чужого: скажутъ люде, що кохаюсь. 
(Жаботннъ, Ф. Штангей). 

Б. 

1 Ой, піду я въ лісокъ-трісокъ, тамъ люде явори тешуть; 
2 Ой, стану я послухаю, що за мене вороги брешутъ. 
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3 Брешить, брешить, вороженькн—я васъ не боюся: 
4 Стоіть важенъ край дороги, за нбго возьжуся. 

5 Иду лутокъ та й співаю: „ви, дуги, розлягайтеся! 
в Иду селомъ ревні плачу, ви, вороги, потішайтеся! 

7 Не такъ кі жаль на павочку, якъ на тую вороночку: 

8 Занісъ жене дурний розужъ въ чужую стороночку. 
9 На чужій сторононьці назвуть жене заволокою; 

10 Скажутъ жені річку плисти, широкую та глибокую. 
11 А ні-ні переплнсти, а ні-ні перетонути: 
12 Приходиться до нінця віку біду тягнути. 

(М. Ялтупколъ, Могилелск. у., 1 РуданскіІ). 

Ж. 

1 Ж—1 Б. Ой, іду... а мій... 2 Ж=2 Б... до родоньву свого... 3 Ж 
=8 Б. 

4 Та вже жъ жені надовучила, а чужая та сторононька. 

5 Щебетала ластівонъва, зо дна моря вилітаючн, 

6 Та вже жъ жені надокучило, родинонъви та не жаючи. 
7 Горе жъ жені житн на чужині, родиноньки та не жаючи! 

(С. Богачка, Хорольск. у., Д. Л&вронко). 

3. 

1 3=1 В... на кавочву... 2 3=8 Е; 3 3=3 А... й а въ чули стороні 
назвуть...; 4 3=10 Е; 

5 Якъ же еі переплнсти, якъ же еі перетонути,— 
6 Прийдеться жені, жолоді, въ чужі сторогац загинути. 
7 Пішли парубки, лишенъ тілько шапки видво, 
8 Липшлися шмаровози — подивитнся гидко. 

(Подольск, губ., ▲. И. ДнмивсеіГі). 

27 *). 

Ой умру я, умру, та буду дивиться, 
Чи не буде мій батенько по мені журиться? 
Батько зажурився, на столъ похилився: 

„Коли-бъ дочку поховати — буду двуръ минати!“ 

Ой умру л, умру, та й буду дивиться, 

Чи не буде моя жати по мені журиться? 

*) Пѣсни оп 27 до 29 записаны Н. И. Костомаровым». 
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Мати зажурилась, на столъ исхилилась: 

„Коли-бъ дочку поховати — буду двуръ минати!" 
Ой умру я, умру, та буду дивиться, 

Чи не буде мій братічокъ по мені журиться? 
Братікъ зажурився—на скамью схилився: 
„Коли-бъ сестру поховати—буду двуръ минати!и 
Ой умру я, умру, та й буду дивиться, 

Чи не буде моя сестра по мені журиться? 
Сестра важурилась — на скамью слагалась: 

„Коли-бъ сестру поховати—буду двуръ минати!* 

Ой умру я, умру, та буду дивиться, 
Чи не буде мій миленький по мені журиться? 

Мидий зажурився, ппповъ підголився, 

Сідла коня вороного, А іде жениться. 
— Постой мидий, не женися, ще я не окончилась! 

(Воівнес. туб). 

— Ой ви, галки, чорнопиречки моі, 
Чи буди ви въ моій рідній стороні? 

Ой чи тужить батько й мати но мені? 
.Плаче пенька у постелоныц лежать; 

Передъ нею люба дівчина стоіть, 
Въ головонькахъ воскову свічу держать". 

(Харькове!, туб.). 

29. 

У чистому полю, 
Стояли три садочки: 

У першому садочку 
Соловей щебече, 

А въ другому садочку 
Зозуля ковала, 

А въ третёму садочку 
Мати сина питала: 
— Ой сину, мій силу, 

Скажи мені правдоньку, 

Хто въ світі вірніше* 

Чи жінка, чи теща, 
Чи ненька рідненька? 
„Жінка'для совіту, 
Теща для привіту; 

Матінка рідна 
Лучче всёго світу. 
Якъ много ходила — 
Свое серце въялила; 

Якъ мене родила, 
Въ Бога смерті просила! * 

(Поли», губ.). 
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30. 

» 

Вийду за ворота, 

Стану, якъ сирдта; 
Хоть кто йде—минае, 

Мене не займае. 

За тимъ мене не займае, 
Що роду немае... 
Пливи, пливи, селезеню, 
Проти води прудко, 

Накажи моему роду, 

Що я буду хутко. 
Пливи, пливи, селезеню, 

Да вилинь за водою, 

Накажи моему роду, 
Що я сиротою. 

Сиротою великою 
Теперь я зостався. 

Хочъ побреду черезъ воду, 
Да до свого роду; 
Ой хоть замочуся,— 

Въ роду просушуся, 

Да й наговоруся. 

(М. Батуринъ, Копотоц. у. М. Ис&енво, Чернигов, губ. вѣд. 1860 г. 16 16). 

31. 

Десь у мене родина, 
Якъ у полі билина; 
Десь у мене -дитятко, 

Якъ на морі утятко. 
Та нехай мене згадае, 

Якъ обідать сідае; 

Да нехай мене споиъяне, 
Якъ ложечки прнбере. 
Та не дай, Боже, помірать, 
Та нікому похавать, 
Коли бъ мені пъятаки, 

Були бъ пони и дяки... 

(Конотопъ, изъ собранія П. А. Кулиша). 

32. 

Ой туманъ, туманъ по долили, туманъ качается — 

Чогось мене, бідной сиротини, та ввесь рідъ цурается. 
Не цурайся ти, моя родино, не цурайся мене, 

Прийде 'той часъ ц тая година, що згадаешъ за мене. 
Ой згадай, згадай, родпночко, якъ сядешь обідати: 
„Десь наша бідна сиротина, нікому відвідати! “ 

Ой згадай тп, моя родино, якъ сядешь хліба істи: 
„Десь наша бідна сиротина, та ніякоі звісти!“ 

Ой пленуть лебеді, та пленуть по воді, та на березі крикнуть — 

Куди глянь—чужина, все родини нема, Якъ бідна' привпкну. 
Ой пленуть лебеді, та пленуть по воді, та пленуть за водою, 

Прививай, прививай; бідна снротино, та меже чужиною. 

(С. Савчипа, Ямполь у. г. Шманкевичъ). 
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33. 

А. 

1 Об, журавка, журавка, 16 Якъ на норі утина! 
2 Чого кричитъ по ранкахъ? 17 Ой, десь мое дитятко, 
3 — Ой, якъ нені не кричатш • 18 Якъ на норі утятко! 
4 Ш съ кинъ дітокъ годовати. 19 Да не даб, Боже, притуги, 

5 ОЗ, я сана горую, 20 На мою дптину недуги; 
6 Своіхъ дітокъ годую. 21 Да не дай, Боже, залежати 
7 Об, високо, високо 22 Давъ нікому б питъ подати! 
8 Еленъ дерево одъ води, 23 Да не дай, Боже, понірать, 
9 Об, далеко, далеко 24 Дакъ нікому б поховать“. 

10 Моя натюнка одъ иене. 25 Поховають іі люде: 
И Об, хочъ воиа далеко, 26 Заберутъ, що буде; 
12 Та згадае легенько; 27 Прочитав паламаръ, 
13 Тогді вона згадае, 28 А би було що въ карманъ; 
14 Якъ обідать сідае: 29 Прочитаютъ и дяки, 
15 „Об, десь ноя днтнна, 30 А би були пъятаки. 

(С. Іементаровжа, Сосницкаго уѣзда. Изъ собранія П. А. Кулшяя). 

Б. 

1 Б=1 А; 2 В=2 А; 3 Б=і і.; 4 Б=4 А; 
5 А журавля узято 
6 Въ чужу землю загнато; 

7 н 9 Б=7 н 9 А; 10 Б=10 А... ній батенько. 11 и 12 Б=23 и 24 А; 
13 Заховае хотъ б піпъ, 
14 Абн грошей сорокъ кілъ; 

15 Б=27 А. Об задзвонить... 16 Б=28 А; Абн грошей... 17 Б=29 А» 
18 Б=30 А. Аби гроші... 

19 А заплаче чужина. 
20 Въ иене родоныу нема. 
21 Ой, заплачутъ, погребутъ, 

22 И що буде поберутъ. 
(Кояотоясий уѣздъ. Изъ собранія П. А. Куши). 

34. 

Зозузенъко, ноя венько, Скажи иеш шляхъ-дорогу, 
Закуй яет «ціяамо; Куда іхати до роду: 
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О*, до роду, до родии, 

До вірненькоі дружинн? 
— Козаченьку молоденький, 

Туманъ, туманъ по долині, 
Туманъ качается: 
Чого жъ мене на чужині 
Весь рідъ цурается? 

Прошу тебе, родионьво, 

Не цурайся мене, 
Ти сивою зозулею 
Накажи до мене. 
Прибудь, прибудь, родиочву, 
Хочъ л годиочку, 
Розвесели сердя мого 
Хочъ половиочку. 
Породила мене мати 
Темненькоі ночі, 

Питай же хи соловейка, 
Во віиъ високо літае,— 

Вінъ битиі шляхи знае. 

(Игъ собранія Г. А. Залобовскаго). 

Дала мені біле личко, 
И ще чорт очи; 
На що мені, моя мати, 
Личко побілила, 
Чомъ ти мені, та мати, 
Счастя не вділила? 

Породила мене мати 
На свату неділю, 
Дала мені лиху долю, 
Дежъ я іі подіну? 
Породила мене мати, 
По ягоди йдучи; 

Горе жъ мені на чужиі, 
Безъ роду жиючи! 

(Изъ собранія П. А. Купила). 

36. 

А. 

1 Ой, не шуми, луже, дібровою дуже, 

2 Не завдавай серцю жалю, бо я въ чужімъ краю; 
3 Бо я въ чужімъ краю марно погибаю, 
4 Ой, тимъ же я погибаю, що роду не маю. 
5 Хочъ е рідъ у мене, такъ далеко одъ мене; 

6 Перечула черезъ люде, що жалуе мене. 

7 Хочъ же жалуе, не пригортае, 
8 Моему серденьку жалю завдавае. 
9 Стоіть въ городі два кущика мъяти, 

10 Збірается рідъ до роду, хоче погуляти; 

11 Стоіть въ огороді два кущика пижма, 

12 Збірается рідъ до роду, гуляв до тижня. 

(Роненсыв уѣздъ. Изъ собранія А. А. Потвбпн). 

Оідііігесі Ьу ѵ^оооіе 



— 463 — 

Б. 

1 Б=1 А. 2 Б=2 А; 8 Б—3 А, 4 Б==4 А. 5 Б=~5 А; 6 Б=6 А. 

Ой чула 
7 А. Ой хоть вівъ же и жалуе, та у мене не бувае, 

% 

8 Б=8 А. Тілько... серденьвові. 
(РохенскіВ уѣздъ. И» сбор. А. А. Потебші). 

I 

37. 

Якъ году а до Дунаю, 
Гукну-вривну не по м&іу; 
Озовется моя доля 
По тімъ бощ синего мора: 
«Не журися, дівчино моя, 

Бо а буду доленыса твоя". 
Пляви, доле, за водою, 

Я молода за тобою; 
Та й сядемо на пісочку, _ 
Та й спишемо по листочку, 
Та й пошлемо до родочку; 

Ой, одъ роду до родини, 
И до вірноі дружиии. 

(Ахтнрва. И» собранія П. А. Куінша). 

38. 

Надъ водою калина червона зацвіла, 
Молода дівчина та й ся зажурила; 
Затужила, зажуриласа, що відъ роду відбиласа; 
Відъ роду відбиласа маленькою дитиною. 

(Подольск. губ.). 

Червоная калинонька 
На аръ-воду схилилась; 
На аръ-воду схилвласа, 
Тамъ дівчина журилась; 
Тамъ дівчина журилася, 
Що й одъ роду й одбилась; 
Що й одъ поду й одбилася, 
Шо й одъ роду, й одъ родочку — 
Болитъ серце въ животочку 
На чужому життечку; 
Міжъ чужими людьми живши, 

Ні до кого говорити, 
Головоньки прихилити. 

39. 

А 

1 Ти соловей маленький, 

2 Въ тебе голосъ тоненький; 
3 Защебечи ти мені, 
4 Що я въ чужий еторош,— (2) 

5 Нема роду при мені. 
6 Нема роду родини,— 

7 Ні вірноі дружиии. 
8 Одкотився одъ роду, 
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12 08, такъ мені, молодцю, 
10 08, якъ тону каменю, 13 На чужини живучи, 
11 Шдъ водою лежучи,— 14 Чужимъ людямъ годячи. 

• 

(М. Борнспоіь, Переасіавск. у.). 

Б. 

1 Б=1 А; Соловейко. 2-6 Б=2-6 А; 7 Б—7 А И вірноі... 8 Б=8 А; 9 Б 
=9 А... той камень. 
10 Лежать камень у воді, 18 „Здоровъ, сину Иване, 
11 Горе ж яти въ чужнні. 19 Дитя мое кохане! 
12 Ой найму я підводу, 20 Якъ я тебе кохала, 
13 Да поіду до роду. 21 Свое серце втішала: 

14 Приізжаю въ новий двіръ, 22 Якъ я тебе оженю — 

15 Ажъ виходнть батько мій; 23 Свое серце звеселю; 

16 Доізжаю до хатп, 24 Якъ я тебе въ військо оддамъ,— 

17 Ажъ виходнть ще А мати: 25 Сама себе вапродамъ". 

(С. Иванковъ, Иерея слав. у. П. А. Евгоровскій). 

40. 

Соловійку маленькой, Ой пійду я гукати, 

Твій голосокъ тоненькой: Свого роду шукатщ 
Ой не сядай на окні, И край Польшу перейшда, 

Не щебечи рано мні, Свого роду не нашла. 

Не задавай жалю мні, Нашла въ полю озерце, 

Що я въ чу^сій стороні. На озерці ведерце, 

Ой я въ чужій стороні, На ведерцю колосокъ,— 

08 якъ камень у воді: Тамъ родннпнъ голосокъ, 

Камень въ воді полежитъ,- — Тамъ мод родина е 
На чужнні трудно жить. И мні голосъ подав. 

Ти соловей, соловей, 

(Д. Нодоскн, Бѣлъск. у. И. Медвѣдь). 

41. 
• 

Нема роду при мені. 
Не налітай на мій двуиръ, Нема роду—родини, 

Не сідай ти на окні, Ні вірноі дружини. 

Не щебечи на зорі, Сама жъ бідна сирота, 

Не роби жалю мені, Да дптпночка мала. 

Бо я въ чужій стороні,— 
(М. Бориеподь, Иереяславск. у.). 
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42. 

А. 

1 Ой соко.тю, соколю, 11 Та въ квіточки складала, 
2 Не літай по полю, 12 Та головку квітчала: 
3 Ой не сідай на вікні, 13 Ой якъ би я гарная, 
4 Не завдавай жалю мені, 14 Вибшла бъ на базаръ пшішая. 
5 Во я, бідна, въ чужині, 15 Купила бъ собі голуба, 
6 Нема роду при мені, 16 Та завила у полу, 
7 Нема роду-родинки, 17 Та принесла до дому, 
8 Ні жодноі Дружинин. 18 Та пустила въ комору,— 
9 Не сама я по садочку ходила, 19 Въ білу постель пустила. 

10 Цвітъ-калину ломила, 20 Та на любую розмову. 

(Подольск, губ. А. И. ДнюшекіІІ). 

Б. 

1—3 Б=1— 3 А; 

4 Не співай самъ собі, 12 И въ квіточки складае; 

5 Но заспівай ти мені, 13 На базарі продавала, 
6 Бо я въ чужій стороні, 14 Соколочка купила: 

7 Нема роду при мені — 15 — Соволю, соколю, не ішъ. не 
8 А ні роду, ні родини, пьетъ, 
9 Ні любоі дружини. 16 Чому мені гудишь? 

10 Ой на лузі, лузі 17 „Я не імъ, не пью, 

11 Цвітъ-калину ломить, 18 Бо смутненьвий сиджу'ч 
(Подольск, губ. А. И. Днмиисвіп). 

43. 

— Полети жъ ти, галко, де мій рідннй батько, 

Нехай иене одвідае, коли ёму жалко. 
Полети жъ ти, краче, де матюнка плаче, 

Нехаб очи протирав й мене одвідае. 

Полети жъ ти, орле, де мій братікъ оре, 
Нехай воли випрягав й до мене прибуваѳ. 
Полетіть синички, де рідні сестрички, 

Нехай мене одвідають, моі жалобнички. 

Полетіть чечітки до родноі тітки, 
Пехай мене одвідае, бідноі сирітки. 

--Чи ти жъ мене, мати, на місті купила, 
30 
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Що ти нет, кати, щастя й долі не вділила? 

Чи то жъ йене, кати, въ барвінву купала, 
Купаючи, заклинала, щобъ счастя не нала? 

„Ой я жъ тебе, доню, въ барвінву не купала: 
Въ чистить полі пшрниченьку жала, — 

На гору йшда, тебе несла, ще й води набрала...8 

(С. Щасновка, Козеледі. у. К. И Кабальчнчъ). 

44. 

— Ой вийду я, внйду, стану, подумаю, 

Що я въ чужімъ краю роду не маю; 
Ость въ мене родина — далеко відъ мене! 
Чую черезъ люде, що цурается мене. 

Цурайся, цурайся, я тебе не буду: 
Прибудь, роднночко, я тобі рада буду. 
Ой вийду я на гору крутую, 

Стану, подивлюся на воду биструю: 
Шибка-рибва въ морі гуляе доволі, 
Вдовинъ синь въ війсву—тілько въ него волі: 
Сідлае воронъ-коня, гуляе доволі. 

(Подольск, губ. А. И. Двинскій). 

45. 

Ой не шуми, луже, дібровою дуже, 

Не завдавай серцю жалю, бо я въ чужімъ краю; 
Во я въ чужімъ краю марно пропадаю; 
Тимъ же я погибаю, що роду не маю. 

6 въ мене родина—далеко відъ мене, 
Ой чую я черезъ люде — цурается жене. 
Нехай цурается, я вже собі внаю, 
Ой дожду я тіеі години, що й мене вгадае. 
— Запрягайте, хлопці, воні ворониі, 
Да повеземъ до пріёму хлопці нолодиі! 

Не везли кіньми, повезли волами, 
А вмилися, молоді хлопці, дрібними слізаки, 

А въ неділю рано приёмъ учинили, 
Молодимъ хлопцямъ лоби поголили. 

(С. Великая Снятиока, Василькокск. у. Л. В. Ильницкій). 
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4в. 

— Матп жъ моя, матусенько, 

На що жъ мене на горе вродила, 

На що мені чорні брови вділила? 

Було бъ мені сіхъ чорнихъ брівъ не ділити, 

Було бъ мені счастя й доленьку дарити. 

Нема въ світі несчастноі надъ мене, 

Що дріклася вся родина одъ мене: 

День настане—я въ досаді прохожу, 
Нічъ настане—слізонькаии обіллюсь. 

Спвшу я свою тоску на біленысому листку, 

Та й пошлю ажъ у городъ Москву: 

Хто сей листовъ прочита, 

Той все мое горенько узна. 

(С: Покровов. Богачи, Хородьск. у. Д. И. Лавренко). 

47. 

Нема въ світі несчастноі надъ мене,— 

Одріклася вся родина одъ мене; 

Одрівлася вся родина одъ мене, 

Приключилась тоска-печаль до мене. 

Де бъ я, де бъ я до свого горенька пішла, 

Де бъ я, де бъ я сюю печаль избула? 

День настане—а въ досаді прохожу, 

Нічъ настанег-я въ слізоньвахъ пролежу; 

Нічъ настане—я въ слізонькахъ пролежу, 

Всю перину слізонькаии обіллю. 

(С. Покровов. Богачка, Хороіьск. у. Д. И. Лавренко). 

48. 

Ой, приснился мені сонъ справедливий зъ вечора у ночі, 
Що не жичать добра близкі сосіди, тільви світять у вічі. 
Якъ зо мною пъють, зо мною гуляютъ, тогді мені щирують, 

А якъ відъ мене підуть, за мене говорятъ, ще й на мене ворогують... 

Піду жъ бо я містомъ та риночкомъ, тамъ мій рідъ пъе та гуляв; 

Я шапку знімаю, на дзінъ-добрий даю, мене ся рідъ цурае 

«Не цурайся мене, родинонько, а я тебе не буду: 

Чи ти прпідешъ, ой, чи ти прийдешъ, то я радъ буду. 
30* 
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Ой, куди були яріі пшениці, теперь туда облоги; 
Еотрі були ще й добрі люде, теперь самі вороги. 

Ой, піду я доломъ-долиною, ой, піду я по-надъ ставъ. 
Ой, не дивуйте ви, добрі люде, теперь такпй світъ наставъ". 

(М. Ялтушковъ, Могиіевск. у. А. РудавсіЛІ;. 

49. 

— Ой Боже ній, нилостивий, та який я вродився! 
Нема мені ні дня, ні ночи, а щобъ я не журился; 

Бъ мене батька немае, й рідъ мене оддаляе. 
Розступися, сира земля, бо я пійду живий въ тебе! 

Ой летіла зозуленька, та черезъ садъ куючя, 
Та вже жъ мені довучпло на сімъ світі, горюючи; 

Ой, летіла зозуленька та черезъ діловання, 
А вже жъ мені докучало на сімъ світі горювання; 
Ой летіла зозуленька, та й казала куку, 
Та вже жъ мені докучало на сімъ світі терпіть муку. 

(Ивъ собр. П. А. Кулиг"). 

50. 

Приснився мені сонъ справедлшшй, ще вчора въ ночі, 
Що не жичатъ добра моі сосідочки, тілько світятъ въ очі: 
Якъ до мене прийдутъ, вони въ мене пъютъ-ідятъ, 
А якъ одъ мене підутъ, ще мене обсудятъ. 
„Ой ви, браття, ой ви, сестри моі, та порадьте мені: 
Відай мені съ туги, великоі жури, та загибель буде. 
Спишу я туту, великую журу, на тонкий папередь, 

Пустю я туту, великую журу, та на тихий дунаецъ; 

Плини, плини, туго, великая журо, по тихъ крутихъ берегахъ, 
Розійдися, туго, великая журо, по тихъ тяжкихъ ворогахъ; 

Плини, туго, великая журо, съ тихою водою, 

Відай треба, миленькая, розійтися съ тобою". 
(Подольск, губ.). 

61 *). 

У неділю рано-пораненьку, раннёю зорею, 
Не дрібная пташка въ саду щебетала, 
Не зозуля ковала; 

*) Пѣсни отъ 51 до 71 заимствованы изъ Собрав. Н. И. Костомарова. 
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То сестра до брата, листа писала, 
Поклонъ посилала, 
У гости прохала: 
— Братоньку мнлий! 
Голубоньву сивнй, 

Прибудь до мене при бідній несчастній хуртовині — 
Чи л живу, чи я проживаю, 

Що л на чужині горювання великое собі маю. 
„Сестро моя рідненька, 

Голубонька сивенька! 
Ой радъ би я до тебе прибувати, 

Та не знаю, сестро, де тебе шукать уже мати:, 
За темнима лісами, 
За дальними степами, 
За бистрими рівами, 
За високими городами “. 
— Добре, братіку, вчини, 
Черезъ темний лісъ яснимъ соколомъ перелини,- 
Черезъ дальниі степи—перепілочкомъ перебіжи, 
Черезъ бистрі ріки білимъ лебедонькомъ переплини, 
Черезъ великі городи сивимъ голубонькомъ перелети, 

У дворі впади, 
Крильця опусти, 
Жалібненьво загуди, 

Добре слово заговори: 
Мовъ мое серце сирітьскіе тугу розважае... 

„Буду жъ я, сестро, по-надъ берегомъ похожати, 
Буду я, сестро, до білого камня добігати,— 
Коли буде білий камінь чорвонимъ цвітомъ процвітати, 

Тоді буду я до тебе въ гості прибувати". 
— Якъ то, брате, тяжко та важно 
На снятий день, на Великъ-день, 
Або на которий празнивъ рововий, на молебний, 

іЦо люде до церкви йдуть, 
Якъ бджілки гудутъ, 
А зъ церкви йдуть, якъ макъ процвітае, 

Плече зъ влечемъ торкае, 
Одно другого на хлібъ на сіль закликая; 

А я стою, пребідная сиротовина, 

Ніхто мене не привітае, 
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Ш словомъ не займае, 

Або по отцеві 8 по матці..., 
Наче воно вже меве 8 не знае! 
Якъ було въ господі що істи, або пити, 
Тоді ні світъ, ні зоря у хату уступали, 
Кумами 8 сватами називали, 
Рідними братами... 

А якъ прийшла худая, несчастливая хуртовина— 
Одріклася вся названая родина. 

Тоді нема ні кума, ні побратима, 

Тоді нікому у хату уступим, 
Добримъ здоровьемъ навістити, 
И по приятности слова промовим. 
Б тільки я піду до святоі церкви, 
До Божого дому, 
Богу помолюся, 

На святости подивлюся, 
Не разъ, не два слізьни обіллюся: 
То мені рідниі отецъ и матуся! 

(Отъ бандуриста Харьковск. губ.). 

52. 

— Журба мене суше, журба мене круше, 

А я тій журбі та не піддаюся, 
Та піду до шинкарки—горілкн напьюся! 
Шинкарочка моя! Усипъ меду 8 вина, 
Та всипъ меду 8 вина, півъ відра горілки. 

Та въ иене не мае теперь теі жінки. 
„Ти, козаче, хороший, не спплю безъ грошей, 
Не веліла мати заставонькп братп, 

А веліла мати тебе роспитам: 
Та коли м жонатий, то иди до-дому, 
А коли не жонатий, то ночуй зо много". 

— Та була въ мене жінка, були въ мене дім, 

А теперь нікому головки глядим; 
Були въ мене батько и рідная мам, 
А тепера нікому порадоньки дам; 
Та були въ мене брам и рідниі сестри, 

А тепера нікому на толкъ мене ввести; 
Та були въ мене луги, й високиі вільхи, 
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Були въ йене дядина и рідниі тітки, 
А теперь порадоньки не маю ні звідки! 
Та були въ йене дуги, були и копиці, 
А тепера нікому подать п водиці: 
Не дав, Боже, сиерті—на чужині вмерти; 
Ой нікому доглянути танъ моеі снерті. 

(Харькове^. губ ). 

53. 

— Ой буду жъ я, буду, пригодоньки ждати, 

Чи не прийде, не прийде отецъ, рідна мати. 
Маки одцвітають, а роду не мае, 

Лвбонь же імъ не жаль йене, що не одвідають! 
Якъ би жъ у мене крилечка, соловъячи очи, 
Полетіла бъ у дорогу темненькоі ночи. 
Ой сіла бъ же я, впала въ неньки на порові; 
Обливаютъ матусеньку дрібненькиі слези. 
Ой годі, мати, слези проливати, 

Порадь же ти, моя мати, явь на світі жита, 
Горе горювати, дітокъ годовати. 

„Горюй же ти, моя доньку, якъ я горювала, 
Годуй же ти своіхъ дітокъ, якъ я годовала. 
Сини жъ моі, сини, ясни соколонькн. 
Чого вн не кинули, якъ буди маленькі! 
Дочки моі пава, лихо мені зъ вами! 
Тоска-печаль на серденьку, а ніхто не 8нае. 
Я хочъ помандрую—слави наберуся; 
Обийму жъ я головоньку, та й назадъ вернуся!" 

(Подтавсх. губ.). 

54. 

Ой, не шуми, луже, дібровою дуже; 
Не завдавай сердцю жалю, бо я въ чужінъ краю, 
Ой я въ чужінъ краю, якъ на пожарині — 

Ніхто мене не пригорне при лихій годині. 
Ой роблю я, роблю, робота ні за що; 
Люде кажутъ и говорють — сирота ледащо! 

Сирота ледащо, не хоче робити, 
Ой отдаймо вражого сина у вісько служити. 
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Сирота втомився, на тинъ похилився: 

А люде й говорють — вінъ мабуть упнвся! 

Ой піду я, піду на гору крутую; 
Ой стану я, подивлюся на річку биструю. 

Ой річенька бистренькая! на неі дивлюся; 
Такі мене думки взносятъ — піду утоплюся! 

Не топись, козаче, марне душу згубишъ: 
Треба зь нею въ світі 

Нема гор5 такъ ні кому, 
Якъ бурлаці молодому, 

Гей, гей, 

Якъ бурлаці молодому! 
Що бурлака гірько робить, 
Ахъ пітъ очи заливав, 
А хазяінъ ёго лае, 
А хозяйка, повторяв: 

— Де ти въ чорта волочився, 

Заросився, замочився, 

Вечеряти опізнився. 
Лягай спати середъ хати, 
Во нічого вечеряти; 
Лягай спати середъ хати, 
До порога головами, 

Вставай рано за волами! 
Та ще бурлака не послався, 
А хазяінъ вхе й проспався. 
— Вставай, бурлако, за волами, 

Зъ реміннини батогами; 
Не вбувайся, не вмивайся, 

Нема свитки—не вдягайся, 

жити, хочъ еі не любишь! 

(Харьков, губ:). 

55. 

За волами поспішайся! 
Яромъ-яромъ за товаромъ, 

А горами за волами, 
Солонцами за вівцями! 
Ой зъ-за гори, въ-за крутоі 
Чорна хмара виступае, 
Білий сніжокъ випадае, 

Бурлакъ ноги підгинае, 
Отця й неньку споминае: 

„Мати жъ моя старенькая! 

На що мене породила, 
На біленький світъ пустила, 
Счастя-долі не вділпла! 
Бу.то бъ тобі, моя мати, 
На світъ мене не родити: 
Довелося, молодому, 
Усякому догодити! 

Булобъ тобі, моя мати, 
Налимъ дитямъ прикопатп 
Високою могилою, 
Маленькою дитиною! 

(Харьков.. губ.). 

56. 

Вилітала галка зъ зеленого гайка, 

Сіла-цала галка на зеленій вільсі. 
— Не хилися вільхо, бо й такъ меві гірко. 
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Гірко сиротині жита на чужині! 
Неиа въ жене роду, ні отця, ні нѳвьки, 
Тілыш въ мене роду — два брата рідненьки. 
Не літайтё, орли. по высокихъ горахъ, 
По високихъ горахъ, по чужихъ сторонахъ! 

У неділоньку въ ранці збирайтеся братді, 
Настою вамъ, братці, горілви у пляшці; 
Изъ перцемъ, ванберцемъ, въ моімъ щнримъ серцемъ...- 

Та садемо, братці, на зеленіб травці, 
Та випъемо, братці, горілки по чарці. 
Чому-сь мені, братці, горілка не пъеться — 
Туга коло серця, акъ година въется.,. 

Извела кубельце, тамъ де мое серце; 
Де мое сердечко — извела гніздечко... 
Нехай вона въеться, вона одірветса, 

Вона одірветса, акъ горілви напьется. 
Нехай вона въеться, вона перебуде; 
Якъ підуть ті братіви, до віку не буде. 
Туга—не година, то жъ мала дитина; 

То жъ не дитина, то лиха година! 
(Вороиежсв. губ.); 

Поставлю а калиночку 
Посередь двора, 
Та прорублю въ килиночці 
Та три віконця. 
А першее віконечво 
У чистее поле, 

А другее вівонечко 
И къ монастарю, 

А третев віконечко 
Де сходнть сонечко. 
Якъ гляну я въ чисте поле, 
То звіря боюся; 
Якъ гляну икъ монастарю, 

То Богу мо.іюся; 

Якъ гляну, де сходить сонечко, 

Тамъ садъ-виноградъ, 

57. 

Тамъ сестриці ходятъ, 
— Ой сестриці порадвицц 
Порадьте мене! 
Якъ будете по яблучку рвата, 
Зорвіте й мое; 
Якъ положите натарілочку, 
Якъ понесете до отця, до ненькиг. 
Понесіть мое, 
Якъ будете та гуляти, 

Згадайте й мене: 
Ой десь наша безчастниця 
На чужій стороні, 
Ходить-блудить по улоньці, 
Якъ приблудна вівця; 
Ні зъ кимъ стати, промовити 
Вірного словца! 

(Воронежа, губ.). 
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Місяць світить, зоря зоріе; 

За щось пене ноя натн лае, 
Лае, лае та хвалиться бита: 

—Не йди, доню, на чуживу жити. 
На чужшй ні ойця, ні неньки, 
Тільеи въ саду співа соловейко. 

На чужині все чужпі люде: 

Ой тамъ тобі горенько буде. 
Въ ччстімъ полі висока могила, 
На ногнлі червона калина. 

На кадані чорний воронъ кряче, 

58. 

На чужині сиротина плаче. 

„Не плачъ, сестро, не плачъ, не журися; 
Тильки одноі слави бережнся“. 

— Ой я слави, слави бережуся. 
Ой я слави, слави не боюся! 
Въ чнстінъ полі зеленая груша: 
Ой тожъ мені отедь и матуся; 
Въ чнстімъ полі яворъ зелененький: 
Ой тожъ мені браточокъ рідненький 
Въ чистімъ полі все перепелицп: 
Ой тожъ мені ріднні сестрнді! 

(Волшск. губ.). 

59. 
Ой гаю, міи гаю, 
Гаю зелененький! 

Чомъ на тебе, гаю, 
Вітроньку не мае? 

Вітроньку не віе, 

Гілля не колише, 
Тильки и поради 
На чужій сторонці, 
Що братъ листа і ?ше: 
„Сестро моя, сестро, 
Сестро дорогая! 

Чи привикла, сестро, 
На чужині жпти?“ 

— Ой брате мій, брате! 
Ой хочъ не привикла, 
Треба привикати, 
Коли уродила 
Несчастная мати; 

Одъ роду далеко, 
Ні кімъ наказати; 

Хочъ по шию въ воду, 
Та до свого роду... 
Хоча й обмочуся, 

Въ роду обсушуся, 

Таки зъ своімъ родомъ 
Та повидаюся! 
Мати моя, мати, 
А де жъ тебе взята. 

Тебе не купите, 
А ні заробити..., 

Малярівъ наняти 
Та й намалювати. 
Намалюю неньку 
На жовтому лубку, 
Поставлю я неньку 
Та на віконечко; 

Якъ Богу молюся, 
На неньку дивлюся, 
Назадъ обернуся— 
Слізьми обіллюся. 

Ой хочъ намалюю, 

Та вже не такую, 
Якъ неньку рідную. 
Вийду заворота, 

Стану, якъ сирота; 

Хто иде — минае; 

Во роду немае. 
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60. 

Породила мене мати въ несчастну годину, 
Дала мені злую долю—де іі покіну? 
— Та піди собі, доле, піди, несчастная, піди, утопися! 
А зо иною, та за молодою, та не волочися! 
„Хочъ я піду, молода дівчина, піду втоплюся, 

А якъ вийдешъ рано води брати, я за тебе вчиплюся!“ 
— Та піди собі, доле, піди, несчастная, въ лісі заблудися, 

А за мною, та за молодою, та й не волочися! 
„Хочъ я піду, молода дівчина, въ лісі заблудюся; 
А янъ нідешъ калини ламити, я за тебе вчіп.іюся!" 

— Та піди собі, доле, піди, несчастная, въ полі загубися, 
А за мною, та за молодою та й не волочися! 

„Хочъ я піду молода дівчино, въ полі загублюся; 
А якъ вийдешъ пшенпченьки гати, я за тебе вчіплюся!и 
— Та піди собі, доле, піди, несчастная, въ церкві присвятися. 

А за мною, та за молодою, та й не волочися! 
„Хочъ я піду, молода дівчино, въ церкві присвячуся; 

А якъ нідешъ молитися Богу, я за тебе вчнплюся! 

(Полюсе. губ.). 

61. 

Годі вамъ шуиіти, зеленяі луги; 
Годи житп въ серці, несносниі туги. 
Якъ скоро ті красні цвіти одцвітають, 
Такъ скоро иолодиі літа пропадаютъ. 
Бъ старій жизні маю несповой терпіти, 
Що не умівъ я молодили літами владітн. 
Літа пройшли скоро, якъ бистриі ріки, 

И живъ я въ несчасті усі своі віви. 
Остався я, бідний, счастя свого... 
Усюди проходивъ, не знайду ёго! * 
Буди я ні піду, счастя не маю; 
Де мені жить бідному и самъ я не внаю! 

Утративъ я своі літа молодиі — 

Якъ то скоро пройшли вони за часи малиі! 
Лучче мені, бідному, съ звірми жить въ пустині, 
Ніжъ у сёму світі жить на чужині. 
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бетъ такиі люде, що нужди не знаютъ, 
Бідного чоловіка ні во что вміняють. 

Шумятъ въ степахъ вітри, запрета на маютъ; 

Шумятъ шмелі въ день и въ нічь, спокою ,не даютъ, 
бще жъ я не зажввъ роскішъ сёго віка... 
Пройшли прочь вн, молодиі, одъ мене літа. 

(Харьков, губ.). 

62. 

Пора приходить, по счастю тужити, 
Що світъ великий, нема зъ кимъ жити. 
Охъ, а где жъ бо я шду, 
Шгде счастя не знайду,... 
Ахъ, бідний я, бідний,... 

Чи е такий въ світі бідний чоловікъ, 

Якъ я несчастливой увесь мій вікъ! 
Одине счастя, десять бідъ, 

Всі за мною идутъ въ слідъ! 
Охъ бідний я, бідннй чоловікъ! 
На що жъ мене мати на світъ видала, 

Чому жъ вона счастя, ні долі не дала... 

Чи такиі куми брали, 

Що мені счастя ні долі не дали. 
Охъ бідний я, бідний чоловікъ! 

Одному счастя річками плнве, 

А до другого берегами иде. 
Я зійшовъ цілий світъ — 

Мені счастя, ні долі нітъ... 
Охъ бідний я, бидний чоловікъ! 

До літъ двадцатки сякъ такъ мені було,. 

А у сімъ часі и того не стало: 
Не стало мені й друга, 
Одно друга, и все туга... 

Охъ бід;;нй я, бідний чоловикъ! 

(Волынск, губ.). 

63. 

Смутний хожу, ні1 веселий, бідний чоловікъ, 

Що не маю счастя черезъ весь мій вікъ. 
Куда піду, повернуся, не маю радости, 

Тільки въ очахъ завше слези, а въ серці жалости. 
На чужині блукаюся, марне вікъ трачу, 
За слезами крівавими світа не бачу. 

Утративъ я літа марне въ журбі и клопоті: 
Ніхто жъ мені не порадить, бідному спроті! 
Когда би мъ я мавъ вітця, ай бо тежъ матку, 

Нігди би мъ ся не засмутнвъ у жадиимъ припадку. 
Они би мі порадили, що маю чинитн — 
А теперь я самъ не зпаю, якъ би въ світі жити. 
Ой ти, доле несчастная, тоже съ ти мя зъіла, 

И найменыпая птапшна того бъ не зтерпіла! 
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Призри, призри зъ небесъ, Боже, въ тебі а уфаю, 
Не дай же кені внерати у чужомъ краю! 

Додай, Боже, ласки своій, авъ на світі жиги, 

А проживши на сінъ світі, въ небі та хвалити! 
(Воль лев. губ.). 

64. 

Ой лужечви та бережечки та вода поняла— 

Та вже жъ мою тп головоньку та журба обняла. 
Охъ и а журбу, охъ и а тоску та на листу спишу, 
Охъ и л журбу, охъ и а тоску на Дунай пущу. 
Та пливи, журбо, пливи, тоска, та по всімъ берегамъ, 
Охъ и роздай, Боже, мою печалоньку по всімъ ворогамъ. 
Та зелений дубъ, та зелений дубъ, та безъ сонця вавъявъ— 

Молоденькому'возаченьву та Богъ долі не давъ. 
Та не давъ долі, не давъ счастя, не давъ талана, 
Та куди а піду, вуди а повернуся, то все чужина! — 

Всі лужечви, бережечки вода поняла, 
На ту пору мене, сиротину, журба обняла. 

Пройшди мои літа зъ світа, самъ не знаю когда, 
Росплилися моі роскоші, авъ листъ по воді. 
— Прибудь, прибудь, моя мати, тепера ко мні. 
Та подумай, моя рідненьвая, хочъ такъ объ мені. 
Та була ара пшеница, а теперъ облоги; 
Та були други - пріятелі, теперъ вороги. 

Ой ви, вітри, вітри буйненькиі, подуйте зъ-за гори: 
Принесіть моі роскоші назадъ и во мні! 

(Воронежсв. губ.). 

66. 

Сіла собі сіромаха та й думку гадав: 

Пройшли літа марне зъ світа — дружини немае; 
Ой немае дружиноньки, ні счастя, ні долі, 
Самъ зостався на чужині, авъ билина въ полі. 
Ой у полі билинонька — тихій вітеръ віе; 

Ой видиться, не журиться—само серце мліе. 

Ой видиться, не журиться, видиться не плаче, 
За друбними слізоньвами світонька не баче: 

. Не велика поляночка — густві копиці; 

Оідііігесі Ьу ѵ^оооіе 



— 478 — 

Потерявъ я счастя-долю черезъ молодиці. 
Потерявъ я счастя-долю, ще й до того весну, 
Санъ зостався на чужині, и въ долоні сплесну. 
Ой-у полі, край дороги—тамъ.вівця пасетьсл; 
Ой гдесь моя лиха доля шляхомъ волочеться. 
Годі, годі, лиха доле, шляхомъ воловтися: 

Пійди собі въ тихий дунай зъ жалю утопися. 
Якъ я піду въ тихий дунай — зъ жалю утоплюся, 

То ти прійдешъ води братп, то я й очіплюся. 
(Волынск, губ., Дубе К. у.). 

ев. 

Ой впеово та високо 
Клинъ дерево одъ води. 

Ой хоть воно високо, 
Та все листъ опаде; 
Ой хоть листъ оиаде, 
Та къ берегу припдиве; 

Ой десь у мене мой родъ 
То далеко одъ мене. 

Ой хоть же вінъ далеко, 

Та жалуе мене. 
Ой десь мое та дитятвоі, 
Якъ на морі утятко; 
Ой десь моя та дитина, 

Якъ у полі билина. 
Куди піду — вороги 
Кругомъ хату облегли. 
Куди піду — не люблять, 

Изъ кимъ стану — осудятъ. 

(Волынск, губя 

67. 

Та йшовъ козакъ зъ Дону, та зъ Дону до-дому; 

Та й сівъ надъ водою, проклинав долю. 
— Доле жъ-моя, доле, чомъ ти не такая, 
Чомъ ти не такая, якъ доля чужая? 
Що чужпі люде ничого не роблють, 

Нічого не роблють, та й хороше ходятъ, 
А я заробляю, и свитки не нию! 
Що люде гуляютъ и роскоші мають, 
А я заробляю—нічого не маю!— 

Обізветься доля по тімъ боці моря: 
„Козаче-бурлаче! дурний розумъ маешъ, 

Що ти свою долю марне проклинаетъ! 
Ой невинна доля, винна твоя воля: 

Що ти заробляешъ, то все пропиваешь, 
А що загорюешь — то все прогайнуешъ, 
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А що заталанишъ— кузики найкаешь!" 

— Ой грайте, нузика, зъ двора та до двора, 
Та щобъ не журилась, ноя мати стара... 

Якъ нузики гралн, то й насъ люде знали, 
А якъ перестали, то й лаяти стали. 

(Харькове*, губ.). 

68. 
\ 

Летать орелъ по-надъ моренъ по високій високості; 
Плаче козакъ старесенький та по свой молодості. 
Літа жъ ноі молодні, де ся ви поділп? 
Чи ви въ луги, чи въ байраки геть одъ мене полет! ш? 
Літа жъ ноі молодні, де ся ви поділи? 
Чи завились въ кленовий листъ та въ ліеъ полетілнѴ 
Ой и санъ же я не знаю, що маю чинпти: 
Запряжу чотирі воли та іду орати. 

Воли ноі половиі, чону не орете? 
Літа ноі нолодиі, чону нарно йдете! 

Якъ би ви насъ поганяли, такъ би ни й орали; 
Якъ би ви насъ шановали, такъ би васъ слухали! 

Літа жъ ноі, літа ноі, літа нолоденькі! 
Коли такі несчастливі — будте коротенькі! 

(Поітавсв. губ,). 

69. 
— Соловейко маленький, 
Въ тебе голосъ тоненький, 
Защебечи та мені, 
На чорвоній калині сидючи. 
„Ой радъ бй я защебетать, 

Та въ мене голосу зовсінъ иена. 

Истерявся голосочокъ, 

70. 

Хожу, блужу по надъ берегъ — тяженько вздихаю: 
Бідна ноя головонька, що долі не наю. 

Було жъ мене, ноя кати, въ річці утопита, 

Нежли таку несчастливу на сей світъ пустата. 

Истерявся мій тоненький, 
По чужихъ садахъ .іітаючп, 
Ягоду гіркую клюю чII, 

По матері й батькові тужучв. 

По батькові тужучи, 
По матері плачучн. 

(Харькппск. губ,1 
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Ой якъ тяжко каменеві підъ воду плинутн, 

А ще тяжче сиротоньці на чужині жити. 
Журвлася мати иною, якъ рвба водою; 
Дала пене межі люде — жалуе за мною. 
Охъ Боже ти кій единой! ти моя потіха! 

Потішъ мене несчастную — вибавъ зъ сёго лиха! 

(Ровевск. у.). 

71. 

Об у нолі криянченька, 

Холодная водпченьва. 
Об тамъ дівка воду брала, 

Круті гори провертала— 

Літа своі завертала! 

Круті гори, розвернітесь, 

Літа моі, завернітесь. 

Круті гори розвернуться, 

Літа моі не вернуться! 

(Воронеже*, губ./. 
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ЖЕНИТЬБА. — ЗАМУЖЕСТВО. 

72. 

Коли-бъ мені ступка та жорна, А до печі куховарку нанявъ, 
Коли-бъ мені жінка моторна, А на річечку—прачку, 

Я бъ еі цілувавъ, милувавъ, А до еі сорочокъ—швачку. 
(Харьковская губ. Изъ собранія А. А. Потебнп). 

73. 

Трясітеся, рубці, 
Дщіітеся, людці: 
Хочъ сорочки не маю,— 

Женитися думаю. 
(Кіевская губ. Ф. Т. Панченко). 

74. 

Кукурудза сіеться, кукурудза родиться... 
Молодому хлопцеві женитися хочеться: - 
Наівшися-напившися—ой, кгвалть, женитися! 
А якъ же я зголодпію—де жъ я ж&ку подіну? 

(Каменева, у. О. Лозинскій). 

76. 

Ой, якъ мені женитися—въ мене хати немае. 

Господи, помилуй тебе и мене! 

Поставимо хату зъ зеленого маку, 
Господи, помилуй тебе и мене! 

Положимо сцрлоки зъ зеленоі осоки, 
Господи, помилуй тебе и мене! 

Поставимо кровки зъ жовтенькоі моркви. 
Господи, помилуй, тебе и мене! , 

(Сунн. М. В. Нѣговскій). 
31 
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Уродила иене мати дитиною, 
Сотворивъ иене Богъ дівчиною, 
Давъ мені имъя Кулиною; 
Якъ стала дівчина шддоегати, 

Ставъ еі козаченько пйтати. 
„Козаченьку, пане иій, 
Чи е въ тебе доиикъ свій?“ 
— Въ чистикъ полі, край дунаю, 

Очеретоиъ обставляю, 
Лободою підпіраю. 
„Козаченьку, пане кій, 
Чи е въ тебе коникъ свій“? 
— Ой у степу воней иного: 
Якъ пійнено вороного, 
Якъ побиаеиъ, такъ поідемъ, 

А не иійиеиъ, пішкоиъ пійденъ. 
„Козаченьку, пане кій, 

Чи е въ тебе жупанъ свій?“ 

— Якъ пійдено въ долину, 

1 „Ой дівчпно, люблю’'тебе, 
2 Не іжъ хліба—візьиу тебе, 
3 Не іжъ хліба, не пий води,— 
4 Візьну тебе для пригоди1*. 

5 — Ой козаче біснуватий, 
6 Нехай не ість твоя нати, 

1—4 Б=1—4 А; 5 Б=9 А; б 
7 На четвертий попоіла, 
8 А піс.тя того" захворіла. 

9 „Ти козаче, люблю тебе: 
10 Нехай не ість твоя кати, 

Да вирвено лопушину, 
Да пошиенъ жупанину. 

„Козаченьку, пане иій, 
Чи е въ тебе постіль свій?“ 

— Кулачище иідъ бочище, 
Нагаіще въ головище; 

Я на тебе, дівко, важу — 
Черезъ чужі тини лажу, 

Хоть не раненько, 
До тебе серденько. 
Виносивъ до тебе всі лакоми вещи: 
Носивъ сиръ, носивъ накъ, 
Носивъ сала, пови стало; 

Теперъ гадаю, що въ себе не паю, 

А ще треба гадать, 

Щобъ и макъ не бувъ такъ, 
И щобъ сало не пропало, 
А сиръ подарую,— 
И самъ помандрую. 

(Изъ собранія И. А. Кулиша), 

77. 

А. 

7 Нехай не ість, не пъе води, 

8 Держи еі для пригоди. 
9 Дурна дівка послухала, 

10 Три дні хліба не нюхала, 
11 И води не пила, 

12 Богу духъ віддала. 
(С. Вея. Сннтинка, Вискльвов. у.), 

Б. 

Б=16 А... не кушала. 
11 Коли хочетъ иене взяти, 
12 Нехай не ість ні лусточку, 

13 Якъ хоче взяти невісточку*. 

(Тараща. Изъ собранія О. А. Кулиша). 
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В. 

1 В=1 А... люби мене; 2 и 3 В=2 и 3 А, 4 В=4 А... для внгоди; 

5 В—6 А; б В-=^11 Б; 

7 Вий о камень головою, 

8 Щобъ я була за тобою. 

(Острожек, у. Изъ собранія П. А. Куішпа). 

Г. 

1 Г=1 А. Марусенько; 2, 3 и 4 Г=2, 3 и 4 А; 5, 6, 7 и 8 Г— 5, 0, 

7 и 8 В. 
(Хороі. у. Д. И. Хавренко). 

д. 
1 и 2 Д=1 и 2 А; 3 Г=6 А; 4 Г=^11 Б... мене брати. 

(Борзенск. у. Изъ собранія П. А. Ку лили). 

78. 

Въ чистімъ полі, край дороги 
Лежитъ кажінь мормуровий, 

А на тому каміневі 
Сидитъ козакъ чорнобровий. 

Сидитъ же вінъ, сидитъ, 

Да й гадоньку думав: 

Суди, Боже, жевитись, 

Хорошу жінку взятя 

Хочъ худоби не добъюся 

Съ хорошою наживуся. 

Великая худоба 
О чи буде, чи не буде; 

Съ хорошою дружиною 
Не встидно й межі люде. 

Великая худоби — 

То серденьку досада, 

А хороша дружина — 

То буде серцю одрада. 

(Боннская губ. Игъ собранія Л. А. Кулша), 

79. 

А. 

У городі верба,—порубавъ же бъ я, 

А въ сусіда дівчина,—сподобавъ же бъ я; 

Сподобавъ же бъ я—мені родъ не велитъ, 

Мені родъ не велитъ та й дівки любитъ: 

Якъ пабачу, заплачу, а серденько заболитъ. 

(Новгород. Сѣвер. у., Ф. Богусловскій, Чернят, губ. відон. 1866 г. № 25, стр. 162). 
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Б. 

ОВ пішовъ би а на улоньку— головка болитъ, 
Ой сватавъ би я дівчиноньку, такъ рідъ не велитъ; 
Хоть рідъ не велитъ, такъ мати велитъ, 
Якъ побачу, такъ заплачу, ажъ живітъ заболитъ. 

(Звенигород, у. И. II. Новицкій). 

80. 

„Молодий козаченько, чомъ ти не женився?" 
— У віську бувъ, забарився,—тимъ я не женился. 
„Молодая дівчино, чомъ ти заміжъ не йшла?‘ 

— Всі козаки въ вісько пішли,—тимъ я заміжъ не йшла. 

(Харьковъ. М. В. Нѣговскіб). 

81. 

Ой, виду я, виду эа ворота, Боровая ягода вельми солодка, 
Стану я, стану—подумаю: А луговая калина вельми горка: 
РозливаВся, драй, по чистому нолю. Паробоча доля ще горчейша; 

Ой, не такъ но полю, Не такъ паробоча, екъ девоча: 
€къ по чистому песочку, Паробокъ жениться охотою, 
По щирихъ борочкахъ. Дівка замужъ иде—неволею. 

(Черниговсв. у. Изъ собранія П. А. Кулиша). 

83. 

Ой, казавъ соловейко: „въ саду не пою!“ 
Ой, казала Оксинка: „замужъ не пойду!" 
Що сяя рибко (?) не треться, — 
Багатий, ненько, не тлеться, 
А вбогій, ненько, не сміе, — 
Такъ моя руса коса лише. 

(Кезелецк. у. И. П. Новицкій). 

83. 

Ой, піду жъ я горою, долиною, • 
Чей же я знайду рожу съ калиною; 
Чи рожу рвати, чи валину ламати, 
Чи замужъ ити, ой чи дівувати? 
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Дівкою гуляй — людсьска обмовонька, 
А замужъ иди — бідна головоньва! 
Ой. лучче жъ меиі людська обмовоньва, 

Ой, якъ свазати: бідна головоньва! 

(С. Няжвяб Ташикъ, Габсинск. у. Л. П. Свиднидвіб). 

84. 

Пішовъ Иванко и знайшовъ, 
Взявъ за рученьку й пішовъ. 
Тильво Настуся на порігъ, 

И батеньку до нігъ, до нігъ: • 

„Спасибі тобі, ти кій батеньку, 
За твое коханнечво: 
Я въ тебе гуляла, гуляла, 
Важеньвого діла не внала; 
Взявши віночовъ, пійду въ таночокъ, 
Гуляти до дівокъ". 

(Йзъ собранія П. А. Куши). 

85. 

А. 

„Зелена діброво, скажи мені правду, 

Яве зілле рано процвітае: 
Чн хрещатий барвіночокъ, 
Чи запашний василбчокъ, 
Чи повная рожа?" 

— Хрещатий барвіночокъ рано процвітае, 
А запашний василёчокъ три запахи мае, 

А надъ тую повну рожу, 
А надъ тую червоную, 
И въ світі не мае. 

„Зелена діброво, скажи мені правду, 

Яка птиця изъ вирію ранше вилітае: 
Чи сизая зозуленьва, 
Чи маленький соловейко, 
Чи біла лебедка?" 

— Сива зозуленька рано вилітае, 
Малий соловейко три голоси мае, 

Ой изъ суботи въ неділю, 
Пішла Настуся въ шевлію. 
Пішовъ батенько не знайшовъ, 
Да й заплакавши, й пішовъ. 

„Ой хто мене въ шевліі найде, 
Тому я достанусь". 
Пішовъ братічокъ не знайшовъ, 
Зорвавъ квіточку й пішовъ. ' 
„Ой хто мене въ шевліі найде, 
Тому я достануся". 
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Противъ нуички собаками випроводила, Я милого да изъ-роду полюбила. 

По слідочку жарку крапиву садила, 
По врапиві важкий камень котила; 
А якъ важко камень котити, 
То такъ мені изъ нелюбонъ жати. 

Рано, рано пораненько уставала, 
Ще В ранібше матуся побужала, 
Хочуть мене за миленького ддата. 

Я милого булочкою накормила, 
Я милого медомъ-виномъ напоіла, 
По ёго слідочку руту-мъяту садила, 
По тоб мъяти да перстникъ котила. 

А якъ легко перстникъ котити, 
То такъ мені изъ маленькимъ жити. 

(Комлецк. у. И. II. НовицкіК). 

89. 

А. 

Об горою високою голуби літаютъ, 
Я роскоші не зазнала, вже б літа минаютъ; 
Я у батька не гуляла, замужемъ не буду, 
По чімъ же я літа своі споминати буду. 
Я у батька не іла, не пила, не хороше сходила, 
Тілько б моі роскошоньки, що ся нажурпла. 
Ой у саду, у садочку голубка на вишні, 
Коли-бъ мені такий милий, щобъ до моій мислі: 
Щоби люльки не куривъ, табаки не нюхавъ, 

Чужихъ жінокъ не любивъ и брехні не слухавъ. 
(Браціавн. О. Лоринсвій). 

Б. 

Идутъ моі дні за днями, літа за літами, 
Я роскоші не вазнаю, жаль мені за вами. 

Я дівкою не гуляла, замужемъ не буду, 
По чімъ же я своі літа споминати буду. 
Кажуть люде, що-мъ щаслива, я тамъ веселюся. 

Об не знаютъ, якъ я не разъ слізами заллюся. 

Боже зъ неба висркого, свороти віка кого, 
Об хто въ світі щастлив(і)ший, причинься до того. 

(Волынь, изъ собр. П. А. Кулиша).. 

В. 

За горою високою голуби літаютъ, 
Я роскоші не зазнала, літа упливаютъ. 

Отця-матки не зазнала, а мужа не маю, 

По чімъ же васъ, літа моі, споминати маю. 
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Г. 

Чи в въ світі така друга, чи а ідная, 
За всі люде несчастлива, за всі несчастная.- 
Породила иене мати теиненьвоі ночі, 
Дала иені лице біле и чорніі вочі: 
Було иені, иоя иати, лица не білити, 

Було иені, иоя иати, счаста уділити. 

На горі по долині голуби літаютъ, 
Я росвоші не знала, вже літа ыинаютъ. 

Літа иоі иолодіі, літа нолоденькі, 
Маю бути несчасная — будьте коротенькіе 
Літа иоі иолодіі, халъ иені за ванн, 
Що я васъ не вгуляла въ рідноі нами; . 
Въ наии не вгуляла, занужоиъ не буду, 
По чіиъ же я свій вікъ спомпнатп буду. 

Літа иоі иолодіі, літа иолоденькі, 
Маютъ бути несчастніі, будьте коротенькі. 

(Подоіь. А. Демянскій).. 

ѳо. 

Подъ вербою надъ водою — 
Тамъ Катерина біль білила, 
И съ своею біллю да говорила: 

— Охъ, и біле моя, тонка, біла! 
Охъ, и якъ я пойду да за милого, 
До я тебе, біле, шовномъ потчу, 
Да тую плахотку въ буддень взношу. 

1 Ой, не стій, яворъ, надъ водою: 
2 Да вода корень підмивае; 
3 Да козакъ у дівки правди питав: 

4 — Чн не тяжко, чи не важко, 

5 Да за старого замужъ вдучи, 

6 Свое молодество споминаючп? 

Подъ вербою надъ водою — 
Да тамъ Катерина біль білила, 
И съ тоею біллю да говорила: 
— Охъ, біле жъ моя, тонка, біла! 

Охъ, якъ я пойду да за нелюба, 
До я тебе, біле, черню потчу, 

Да тую плахотку въ свято вношу. 
(Изъ собр. П. А. Кухиша). 

91. 

А. 

7 Що старий буде бити,. учити, 
8 А иолодий буде жаловати, 
9 Да що неділечки въ гості пусвати: 

10 „Да ходіно, дівко, въ гості зо мною!! 
11 Поставили хату надъ водою, 

12 Да будемо жиги — пануватн". 
(Изъ собр. П. А. Купила). 
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Б. 

1 В=1 А... Да стоіть; 2 Б=2 А; 
3 Да вітеръ гілле лакав. 
4 Да не йди, дівко, 8а старого; 

5 и 6 Б—7 и 8 А; 
7 Да по три рази ціловатп. 

(Сооиидв. у. Изъ собр. П. А. Кулнша). 

92. 

У середу родилася — та то мое горе... 
Ой, не піду за старого — бородою коле: 
А я піду за такого, що не мае уса: 
Якъ кивне, якъ моргне, то я й засміюся. 

(Роѵевск. у. Ивъ собр. А. А Потебнк). 

93. 

„Нема, яема та денечки-дитяти! 
Нехай еі посилае чужа мати: 
„Иди, иди, чуже дитя, не барися,— 
На сінечному порозі завернися*. 
— Ой, що жъ то, кати, за гуляние,— 
Що на сінечному порозі завертанне, 

А на хатнёму порозі роздіванне!... 

(Козеледк. у. Б. Кибальчичъ). 

94 *). 
— Повій, новій, вітерочку, зъ глибокого яру; 
Прибудь, прибудь, мій миленький, зъ далекого краю. 
„Ой радъ би я повівати, та яри глибокі, 
Ой радъ би я прибувати, та краі далекі“. 
— Глибокиі криниченьки—залізниі ключи, 

, Та вже жъ мені надокучило, миленького ждучи; 
Якъ пошлю я чорну галку на Дінъ риби істи: 

— Ой принеси, чорна галко, одъ милого вісти. 

Полетіла, чорна галка, та й не барилася, 

Та принесла таку звістку, щобъ не журилася: 

*) Пѣсни отъ 94 до 111 заимствована нзъ рукописнаго Собраніи Н.а И. Костомарова. 

Чи не жаль тобі, батеньку, буде, 
Якъ мене у тебе не буде? 
Вишневі та садочки цвістимуть, 
Дівочки віночки плестимуть, 

Да повзъ твоі ворітечки нестнмуть, 

Будутъ твоі ворітечки обминати,— 
Що нікого поснлати гуляти. 
Озоветься старая мати въ новій хаті: 
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„Не журися, дівчинонько, въ туту не вдавайся; 
Ти молода—заніжъ підешъ, а я оженюся!“ 
Мела хату, мела сіни, та б засміялася; 

Вибшла мати води брати, та б догадалася. 

— Чого, дочко, чого, дочко, та засміялася? 
„Хиба жъ би я дурна була, щобъ я призналася. 

Ой пий мати, туго воду, що я наносила; 
Шануй, мати, того зятя, що я полюбила0. 
— Вуду лиги, буду лити, буду розливати: 
Нелюбого зятя маю, буду розлучати. 
„Не розливай, мати. води, бо важко носитп; 
Не розлучай, мати, зятя — тобі зъ нимъ не жити. 

Хочъ бий, мати, хочъ лай, мати, та вже не научпшъ: 

Нелюбого зятя маешь — по вікъ не розлучишъ!* 
— Вуде тобі, доню, буде лихая година, 
Що ти сёго возаченька щиро полюбила! 
Доньво моя, воханочка! т$ка твоя доля, 
Полюбила возаченьва — була твоя воля! 

Живи, доню, въ свою волю, тавъ явъ полюбила, 
Не жалкуй на свою матіръ, що тебе згубила! 
„Ой не буду жалковати, моя рідна мати: 
Яку мево дасть Богъ долю — буду горювати!" 

‘(Попавсж. губ.). 

96. 

— Мати моя хорошая! мати моя мила! 

Не дай мене за рудого, бо я чорнобрива. 
А въ рудого роду много — будутъ мене бита; 
Я безъ того чернявого не могу прожита. 

Черезъ садъ-виноградъ по воду ходила; 
Не судивъ мені Богъ, вого я любила. 
А судивъ мені Богъ — вого я не знала, 
А за той перебіръ, що перебірала. 

(Херсопсв. губ.). 

96. 

Хлопче-молодче, явий та ледащо! 

Затіявъ жениться, самъ не знаешь на що! 

Будешь волись долю свою проклинали, 
Будешь кулаками слёзи утирати; 
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Виплачешъ очи, та’ не вернетъ долі, 
Самъ ти погибнетъ, явъ билинва въ полі.. 
Хлоппе-молодче зъ карими очима! 

На що тобі жінка, камінь за плечнна? 
„Та вже ясний місяць світвть надъ горою, 
А я самъ несчасний живу сиротою: 
Плачу й ридаю гіркими слезами: 

Охъ, моі дівчата, прощаюсь я зъ вами! 

(Потасв. губ.).. 

Ой пойду я гороньками— 

Стоять люде пароньками; 
А я хожу въ Божій карі, 
Не давъ нені Господь пари! 
Ой пойду я по-надъ лугомъ, 
Ажъ тамъ оре мидий плугомъ; 
Чужа мила помагае, 
Мое серде омлівае. 

Ой вінъ оре скибочвами, 
А я плачу слізочками. 
Ой вінъ оре, а я плачу, 
Літа своі марно трачу. 
Ой пойду я до церковки, 
А въ церковці людей иного: 
Нема нені миленького! 
Ой пойду я до корчомки, 
А въ корчоиці людей більшей: 

Мону сердю жаль ще гіршнй. 
Ой на ставу пливе мъята, 
На тий мъяти каченята, 

97. 

в дна другу доганяе, 

Бажда собі пару мае. 
А я, молода, у Божий карі, 
Не давъ мені Господь париГ 
Ой тільки мені пари, 
Що оченьки карі, 
Тільки мені полюбови, 

Що чорниі брови. 
У городі цвітки рожа; 
Где я пойду всімъ я гожа. 
У городі цвітъ калина; 
Где я пойду всімъ я мила. 
Скажи мені, чоловіче, 
Чи я буду мужа нати, 
Чи такъ буду загибати? 
„Ой у полі верба рясна, 

Не журися, дівча красна! ■ 
Будетъ мати чоловіка— 
Буде журба ажъ до ціка. 

(Волынск, губ.).. 

98. 

— Дала мене ноя мати за нелюба замужъ, 
Дала мені мати корову рябую, 
Корову рябую, дийницю новую, 

А я ту корову, та плачучи, дою! 

Та дала мене мати за милого замужъ; 
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Та дала мені ма'ія сімъ коровокъ дійнихъ, 
Сімъ коровокъ дійнихъ, сімъ тедичокъ новяхъ, 
А я тіі коровн, співаючи, дою, 

А а те молоко, танцуючи, ціжу. 

Ой надъ моремъ глибокимъ, 
Танъ стоявъ теремъ високий; 

Танъ плавало два човничка, 
А въ іхъ три рибалочки. 
Одинъ каже: „дівчино*, 
Друтий каже: „рибчино*, 
Третій каже: „чи підешъ за мене?* 
— На що мене сватаетъ, 

(Волшск. губ.). 

99. 

Що у тебе хати не мае! 
„Я поведу и въ чужую 
По$и собі збудую*. 
— Ой поставъ хату зъ лободи, 
А таки въ чужую не веди; 
Поставъ хату зъ кудрявоі мъяти, 
Щобъ чужоі не знатн. 

(Полтавск. губ.). 

100. 

Тече вода зъ-подъ огрода рине, 
Которая сиротина — гнне. 
Ой на воді два лебеді обидва біліші; 
Мнлнй отецъ, мила мати, дружина миліша. 
Сидитъ голубъ на дубочку, голубка на купку: 

Чн ти мене вірно любишь, якъ голубъ голубку? 
Ой у полі при дорозі трава зеленіе, 
За хорошимъ чоловікомъ жінка молодіе; 

Ой у лузі, при дорозі трава висихае, 

За ледачимъ чоловікомъ жінка погибае. 

(Воіннск. губ.). 

101. 

Ой у бору воду беру, вода не беречься. 
Яворовий коромосель у дужечку гнеться; 

. Ой у бору воду беру, а біръ стоіть тихо: 
— Не йди дівча за удівця — буде тобі лихо! 
А удівець не молодецъ, всі норови знае: 
Першу жінку взгадав — наругу давае, 
Другу жінку изгадае — нагайкою крае. 
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Нагайка-дротяночка зъ кілка не вбувае, 

Сорочечва крамненьвая кровью закннае, 

Серпаночокъ одъ слізочокъ та б не висихае. 

(Воровевск. губ.). 

102. 

Учинила твою волю: 

Пішла заміжъ молодою! 

Біле личко, чорні брови 
Досталися лихіб долі! 
Лихая доля въ ворчомці пъе, гуляв, 

А якъ прибде до-домоньку—въ головоньву бъе... 

Я бідна, молодая... нагайвою врае: 

Нагаечка дротяненька, а я молоденьва... 

У тіло влипав, кровью закипав; 

А ще его серденьвомъ називаю. 
(Волынск, губ.). 

103. 

— Зелений дубе, чи не жаль тобі буде, 
Якъ підрубають білу березу люде: 

Повезутъ іі бптими шляхами? 

Моя матюнко, чи не жаль тобі буде, 

Явъ возьмутъ дочку міжъ чужиі люде, 

Повезутъ іі бптими шляхами? 

„Охъ, моя дочко, жаловати не буду, 

Ти за гуроньку — л тебе забуду". 

Вивезли дочву за високу гору: 

„Вернися, зятю, зъ моімъ дитямъ до дому!" 

Вивезлй дочку за густиі лози: 

Облили матку друбненькиі слези! 

„Вернися, дочко, вернись, помяркуйся, 

Хочь рочовъ, хочь два въ мене покрасуйся". 

Ой не поможе мому лцченьку краса, 

Коли накрита моя руса коса! 

— Ой кажуть люде, що мене мати лае; 

А зъ далека йду — ворота одчиняе. 

Сама не знаю, явъ ворогамъ годити: 

Чорно, чи біло по-міжъ ними ходнти? 
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Чорно ходячи — то скажутъ: ледащиця; 
Біло ходячи — то скажутъ: чепуриця. 

„Въ мене хаточка теплая, веселая; 

Та въ мене дочка любая, сердечная!" 
(Волннсе. губ.). 

104. 

— Зоря ясная, чомъ не сходила, 

Чомъ місяць не догоняла? 
„Якъ мені рано сходити, 
Якъ місяць ДОГОНИТЕ?" 

За лугами за зелениии, 
За садами за вишневнми, 

Лежавъ шляхъ — дороженька, 
Широкая та й убитая, 
Слізоньками та прилетая; 

Туді іхавъ та паниченько 
На вороному кониченъку, 
Въ голубому жупанчику. 
Тамъ стояла та криниченька; 
Тамъ дівчина умивалася, 

Гранитуромъ утиралася, 

Ерасотою вихвалялася: 
„Ерасо моя, та прекрасная! 

Еому, красо, та достанется? 
Чи сотнику, чп полковнику, 

Чи прежнёму полюбовнику, 
Чи тому та ыесуженому, 

Що въ шинокъ йде — наряжаеться, 

А зъ шинку йде — пьянъ валяеться, 
Велитъ мені пъяниченька роззувати. 

А цежъ мені не хочеться 
Еоло пъяниці ворочаться, 

Не хочеться білихъ рукъ ламатиі 
Не хочеться пъяниченьки роззувати". 

(Харькове^, губ.). 

105. 

Ой піду я, молодая, по надъ гіроньками, 
Та роспущу чорні кудрі по надъ брівоньками: 
Нехай моі чорні кудрі буйний вітеръ мае, 
Нехай мене, молодоі, ніхто не займае. 
Хочь займае, не займае — нехай не цілуе, 
Нехай мого личенька не псуе. 

Въ мене личко, якъ яблочко, стало, якъ калина. 

(Воганск. губ.). 

106. 

Ой гаю жъ мій гаю! гаю, рідний брате! 
Порадъ мене, гаю, що маю робити, 
Чи мені жениться, чи такъ волочитьея? 
Порадъ мене, гаю, яку милу брати! 
Узявъ би батату — не схоче робити; 
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Узявъ би розунну — буде замишляти; 

Узявъ би дурную — горе жъ мені буде: 

Судитимуть люде, намъ життя не буде! 

(Воронежсв. губ.). 

107. 

Насіяно, наорано, та нікону жати, 
Питаеться синь матері: которую брати? 
я Ой чи тую багатую, що мати веліла, 

Ой чи тую убогую, що серденьку мила? 
Багатая губатая, та ще й къ тому пипша; 
Убогая хорошая, якъ у саду вишня. 

Багатая спіспвая — рушникъ на кілочву; 
Въ убогоі сиротин и брови на шнурочку. 

Багатая сшсивая—ще й къ тому гордиться; 
Убогая сиротина всегда покориться, 

(Воронеже!, губ.). 

108. 

■Ой ва гаемъ зелененькимъ 
Брала дівка конопельки; 
Брала, брала, вибірала, 

До личеньва промовляла: 
— Лице мое біленькее, 
Ой кому ти достанется? 
Чи попові, чи дякові, 
Чи тому та чумакові. 
Ходить чумакъ по дорогахъ, 

А чумачва сидитъ дома, 

До порога руба дрова, 
Соломою печи топить, 

А въ сусіди муки просить: 
— Сусідочки, голубочки! 

Нема муки ні пилочка, 
Нема солі ні друбочка, 
А ні питона ні зернитка! 

109. 

Въ чистімъ полі край, дороги лежитъ камень мармуровий, 
А на тому каменеві сидитъ козавъ чорнобровий. 

Сидитъ же онъ, сидитъ, та й гадоньву думав: 
Суди, Боже, женитися, хорошую жінву взяти. 
Хочъ худоби не добъюся — зъ хорошею наживуся; 

Великая худоба ой чи буде, чи не буде. 

Зъ хорошею дружиною не встидно межі люде, 

Великая худоба — то серденьку досада, 
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А хороша дружина — то буде серцю одрада. 

Межі трона дорогами зійшовъ нісяць зъ зороньвами; 
Не що висше й не літае—спвий соколъ - зъ галоньвани. 
Ой літае соколоньво, кралечками блудить; 

Тяжво-важко на серденьку, якъ хто кого вірно любить. 
(Воіынсе. губ.). 

Хотіла йене нати 
Та за першого оддати, 
Ажъ той перший 
Та все плете верши. 
Та не дай йене, нати, за ёго, 

Буде нені лихо одъ ёго! 

Хотіла нене нати 
Та за другого оддати, 
Ажъ той другнй 
Малий, пед лугий... 
Та не дай нене, нати, да ёго, 

Буде нені лихо одъ ёго! 

Хотіла нене нати 
Та за третёго оддати, 
Ажъ той третій 
Тавий кривонлекий. 
Та не дай нене, нати, за ёго, 
Буде хені лихо одъ ёго! 

Хотіла нене нати 
За четвертого оддати, 
Ажъ той четвертий 
Тавий вінъ, новъ мертвий. 

Та не дай нене, нати, за ёго, 
Буде мені лихо одъ ёго! 

Хотіла нене нати 
Зъ питого оддати, 
Ажъ той пъятий 
Стндкий, кривопъятий. 

Та не дай нене, нати, за ёго, 

Буде нені лихо одъ ёго! 

110. 
Хотіла нене нати 
За шестого оддати, 
Ажъ той шостий 
Стидбий, кровошорстий. 

Та не дай нене, нати, за ёго, 
Буде нені лихъ одъ ёго! 

Хотіла нене нати 
За сёмого оддати, 
Ажъ той сёний 

. Тавий недоновлий. 
Та не дай нене, нати, за ёго, 
Буде непі лихо одъ ёго! 

Хотіла нене нати 
За восьмого оддати, 
Ажъ той восьний 
Тавий недорослий. 

Та не дай нене, нати, за ёго, 
Буде мені лихо одъ ёго! 

Хотіла мене мати 
За девъятого оддати, 
Ажъ той девъятий 
Пъяниця проклятий. 
Та не дай нене, матй, за ёго, 
Буде мені лихо одъ ёго! 

Хотіла мене нати 
За десятого одДйти, 
Ажъ той десятнй 
Хороший, багатий. 

Та оддай нене, нати, за ёго, 

Буде мені счастя одъ ёго! 
32 
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111. 

Ой таточку, таточку, 
Поставъ мені хаточку 
Зъ очерету, зъ осоки, 

Щобъ любила козаки. 

Сама хату становила, 
Сама висипала; 

Сама дружка полюбила, 

Сама'висватала! 

08 лейбочко, лейбочко! 
Болить мое сердечко: 

Болить серце и душа, 
Що дівчина хороша. 

(Поітавсс. губ.). 
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СОГЛАСНАЯ ЖИЗНЬ ВЪ СУПРУЖЕСТВѢ. 

(Взаимная уступчивость « отсутствіе деспотическаго преобладанія одной 
изъ сторонъ). 

112. 
— Чорни очі, якъ теренъ, — 
Коли жъ ии ся поберенъ? 

вПоберемося въ неділю, 
Маю въ Бозі надію“. 

(Тараща, И. П. Новицкій). 

113. 

А. 

Оі загувъ, та загувъ, сизий голубонёкъ рано на зорі, 
Ой заплакали наші новобраныц, стоячи въ строі; 
Ой загувъ, загувъ сизий голубочокъ, садомъ летючи, 

Ой заплакали иаші новобраньці, въ строю идучи. 
— Охъ ви салдати, ви ріднні браття, охъ вп й молодці, 
Ой накажіте ви й мойму батеньці прибути къ иені: 
Ой нехай же вінъ сірі воли изъ двору збувае, 

Нехай иене, иене иолодого, зъ некрутъ визволяе. 
,Ой лучче жъ, сину, повікъ не видатись, 
Ой якъ иені сірі воли гъ двору избувати. 

Ой загувъ, загувъ сизий голубонёкъ рано на зорі, 
Ой заплакали наші новобраныц, стоячи въ строі; 
- Охъ ви салдати, ви рідниі браття, охъ ви й молодці, 
Ой накажіте ви моей натушді прибути во мні; 
Ой нехай вона сірі корови въ двору избувае, 
Нехай мено, мене молодого, зъ некрутъ визволяе. 

„Ой лучче жъ, сину, повікъ не видатись, 

Ой якъ мені сірі корови изъ двору збуватн". 
32* 
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Ой загувъ, загувъ сизий голубонёкъ рано на зорі. 
Ой-заплакали наші новобраньці, стоючи въ строі; 
— Охъ вн, салдати, вн рідниі браття, охъ ви й молодці, 
Ой накажіте ви моему брату прпбути ко мт; 
Ой нехай же вінъ вороніі коні пзъ двору збувае, 
Нехай пене, мене молодого, зъ некрутъ визволяе. 

„Ой луяче жъ, брате, повікъ не впдатись, 
Якъ же жъ мені вороні коні изъ двору збувати1*. 

Ой загувъ, загувъ сизий голубонёкъ рано на зорі, 
Ой эаплакадп наші новобраньці, стоючи въ строі; 
— Охъ ви, салдати, ви рідниі браття, охъ ви й молодці, 
Ой накажіте ви моей сестриці прибути ко мні; 
Ой иехай вона золотіі перстні изъ рукъ избувае, 
Нехай мене, мене молодого, изъ некрутъ визволяе. 
„Ой лучче жъ, брате, повікъ не видаться, 
Якъ ніжъ мені, брате, золоті перстні пзъ рукъ избувати". 

Он загувъ, загувъ сизий голубонёкъ рано на зорі, 
Ой заплакали наші новобраньці, стоючи въ строі; 
— Охъ вп, салдати, ви рідниі браття, охъ ви й молодці, 
Ой накажіте ви моій миленькій прибути ко мві; 
Ой нехай вона усю худобу изъ рукъ пзбувае, 
Нехай мене, мене молодого, изъ некрутъ визволяе. 
„Ой лучче жъ мені усю худобу изъ рукъ избути, 

Аби жъ меиі мого маленького у вічи видати“. 
(Пирятнвсв. у., изъ собр. П. А. Кулиша). 

Б. 

1 Загувъ, загувъ сизий голубъ рано на зорі, 
2 Взяли, взяли парня молодого, сидя въ острозі; 
3 — Ой ви браття, ви рідниі моі, 
4 Накажіте роду моему й отцю моему, 
5 Нехай вінъ стадо коней зъ двору збувае, 
6 Нехай мене, парня молодого, зъ некрутъ визволяе. 
7 „Хочъ би мавъ я повікъ сина въ вічі не впдати, 
8 То пе буду стада коней зъ двора збувати". 

9—И Б=1—3 Б; 12 Б=4 Б... й неньці моій; 13 Б=5 Б. Нехай воиа; 

14 Б=6 Б; 15 Б—-7 Б. Х'очъ бн мала повікъ...; 16 Б=8 Б; 17—19 Б—- 

1—3 Б; 20 Б—4 Б... ще й братамъ моімъ; 21 Б. Нехай вони сірі воли зъ 
двору збувають; 22 Б—6 Б... визволяють...; 23 Б=7 Б. Хочъ би нали повікъ 
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брата... 24 Б=8 Б./То не будемъ сірихъ волівъ...; 25—27 Б=1—3 Б; 28 
Б =4 Б... ще й сестрамъ ноінъ...; 29 Нехай вони дороги шалі зъ себе збу- 
вають; 30 н 31 Б=22 и 23 Б; 32 То не будемъ дорогіхъ шалівъ эъ себе 
збувати; 33—35 Б—1—3 Б; 36 Б—4 Б... ще й жені моій; 37 Нехай вона 
біле платте зъ себе збувае; 38 Б—6 Б; 39 Хочъ би мала свого плаття 
въ вічі не видать, 40 Таки піду свого миленького зъ некрутъ визволать. 

(Звенигородск. у., Л. В. Ильницкій). 

В. 

1 Гудуть, гудуть сиви голуби рано на зорі, 
2 Плачутъ, плачутъ наши ребъята, стоя въ острозі; 
3 — Куда ідете-одъізжаете ви, братці моі? 
4 „Ми ідемъ-одъізжаемъ въ свою сторону". 
5 — Накажіте батюшкі мому у ёго дому, 
6 Нехай же вуинъ вороне стадо зъ двора продав, 

7 Нехай иене, доброго молодца, визволать иде. 
8 „Лучче жъ мені свого сина въ глаза не видать, 
9 Не нужъ мені вороне стадо зъ двора избрать". 

10—13 В=1—4 В; 14 В—5 В... матушкі моій у еі... 15 В=6 В. Нехай 
вона воли да корови...; 16 и 17 В-=7—8 В; 18 Нужъ мені воли да корови 
зъ двора продавать; 19—22 В і—4 В; 23 В=5 В... мойму брату; 24 В= 
6 В. Пущай житніі скирти...; '5 В=7 В; 26 В—8 В... мені брата=8; 27 

В=-18 В; Нужъ мені жнтніі скирти...; 28—31 В=1—4 В; 32 В=14 В... моій 
жеві... 

33 Нехай вона срібло-злото збрае, 
34 Да нехай мене, доброго молодца, визволае. 
35 „Лучче жъ мені срібло-злйто позбрать, 
36 Да свого миленького въ глаза повидать". 

(Сосницк. у. И. Войцехъ-Вврбкцкій). 

Г. 

1 Ой да якъ загули сизи голубоньки рано на зорі, 
2 Ой заплакали молоді некрутушки, сидя въ неволі; 
3 — Ой, ой ви, братці, ви, товаршпі всі родні моі, 
4 Ой куда ідете-одъізжаете въ мою сторону, 
5 Ой накажіте ви моёму батюшці, мойму родному, 
6 Ой нехай же вінъ сіріі воли да й избрав, 
7 Ой мене съ турми, съ сіей неволеньки, да й визволае. 

8 „Ой лучче мені свого сина повікъ не видать, 
9 А й а ніжъ мені сіріі воли, худобу збувать". 
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10—13 Г—1—4 Г; 14 Ой накажіте моій натінві. моій родненькій; 15 Г— 
6 Г. Ой нехай вона голуби корови; 16 Г=7 Г. Ой нехай мене съ сіей; 17 

Г—8 Г; 18 Г—9 Г... голуби корови; 19—22 Г=1—4 Г; 23 Г=5 Г... моему 
братіку; 24 Г---6 Г... вороніі коні; 25 Г=7 Г; 26 Г—8 Г... свого брата: 
27 Г---9 Г... вороніі коні; 28—31 Г—1—4 Г; 32 Г^=-І4 Г... сестриці: 3 
Г=15 Г... всі овечки; 34 и 35 Г=25 и 26 Г; 36 Г—9 Г... своі овечки; 37— 
40 Г=1—4 Г; 

41 — Ой накажіте моій миленькій, моій вірненькій, 
42 Ой нехай вона все изъ скрині, все пзбувае, 
43 Ой мене съ сіеі неволенькп да й визволяе. 

44 „Ой лучче мені въ себе въ скрині нічого не мать, 
45 А ніжъ мені свого милого по вікъ не видать11. 

(Изъ собр. П. А. Куіжша). 

д. 
1 Ой гули, гули сизі голубоньки рано на зорі, 
2 Заплакали наші новобраньці, сидя въ острозі; 
3 — Охъ ви, братці-новобраньці, славні молодці, 
4 Зъізжайте въ чужу-дальню, въ чужу-дальню сторону, 
5 Накажіте моему батюшці рідному, 
6 Нехай же вінъ сірі воли зъ двора збувае, 
7 Нехай мене съ тяжкоі неволі, съ тюрьма викупляе. 
8 „Лучче жъ мені свого спночка повікъ не видати, 
9 Ніжъ мені сірі воли зъ двора збувати“. 

10—13 Д—I—4 Д; 14 Д=5 Д... моій матушді рідній; 15 Д—6 Д... нехай 
вона сірі корови; 16 и 17 Д—7 и 8 Д; 18 Д-=9 Д... сірі корови; 19—22 Д— 

1—4 Д; 23 Д=5 Д... братіку: 24 Д=6 Д... вороніі коні; 25 Д=7 Д; 26 Д= 
8 Д... свого братіка; 27 Д=9 Д... вороніі коні 28—31 Д=1—4 Д; 32 На¬ 

кажіте моій сестріці ой та рідненькій; 33 Д=6 Д... біле плаття; 34 и 35 
Д=25 и 26 Д; 36 Д—9 Д... біле плаття; 37—40 Д—1—4 Д; 41 Д=32 Д... 
жінці; 42 Д=6 Д... срібло-злото; 43 Д —7 Д; 

44 — Лучче жъ мені срібло-злото зъ двора позбувати, 
45 Аби мені свого милого хочъ разъ повидати. 

(Новоноск. у. Г. А. Згиюбовскій). 

114. 

А. 

1 Поставлю я коня въ наряді, 
2 Самъ пійду къ батеньку на пораду; 

3 Мій батенько по дворочку ходить, 
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4 Кониченьва у рученькахъ водить: 
5 — Ой на, сину, коннка, не гайся, 
6 Щобъ ти съ сёго війська не зостався: 
7 Вже війсьво пішло, знаиенн мають, 
8 Попереду музиченьви граютъ. 

9 Поставлю я коня въ наряді, 
10 А самъ пійду къ матушці на пораду; 
11 Моя матушка по кімнаті ходить, 
12 Сорочечку у рученькахъ носить: 
13 — Ой на, сину, сорочку, не гайся, 
14 Щобъ ти сёго війська не зостався: 
15 Вже військо пішло, знамени мають, 
16 Попереду музиченькп грають. 

17 Поставлю я коня въ наряді, , 
18 А самъ пійду къ братдямъ на пораду, 

19 Мій братічбкъ по дворочку ходить, 
20 Сіделечко у рученькахъ носить: 
21 — Ой на, брате, сідельце, не гайся, 
22 Щобъ ти съ сёго війська не зостався: 
23 Вже війсьво пішло, знамени мають, 
24 Попереду музиченьви грають. 

25 Поставлю я коня въ наряді, 
26 А самъ пійду до сестри на пораду; 

27 Моя сестра по воморі ходить 
28 И хусточку у рученькахъ носить: 
29 — Ой на, брате, хусточку, не гайся, 

30 Щобъ ти съ сёго війська не зостався: 
34 Вже. війсьво пішло, знамени макйъ, 
32 Попереду музиченьви грають. 

33 Поставлю я коня въ наряді, 
34 А самъ пійду до жінки на пораду; 
35 Моя жінка по світлиці ходить, 
36 Мале дитя на рученькахъ носить: 
37 — Ой на, мужу, дитину, загайся, 
38 Щобъ ти одъ сёго війська зостався: 
39 Ще війсьво не йде, й знамени не мають, 
40 Попереду музиченьви не грають. 

(С. Щасновка, Козеіедк. у., К. И. Кильбачнчъ). 
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Б. 

I Ой привъяжу коня въ винограді, 2 Б=2 А... къ батьку; 3 Б—3 А.. 
Ажъ... по конюшні... 4 Б—4 А... за повода; 5 Б=5 А; 6 Б=6 А... съ свого* 
війська; 7 Пошло військо, короговки сяютъ, 8 Б=8 А, 9 Об привъяжу вопя 
въ винограді; 10 Б=10 А... къ матці; 11 Б=11 А. Ажъ матінка; 12 Б= 
12 А. Рубашечку на... 13 Б=13 А... синку, рубашку; 14 Б=14 А... съ свого.., 
не остався; 15 Пошло військо, короговки сяютъ; 16 Б=16 А; 17 Ой привъ¬ 
яжу я коня въ винограді; 18 Б=18 А... къ брату; 19 Б=19 А. Ажъ кій 
братівъ по сінечкахъ...; 20 Б=20 А... на рученькахъ; 21 Б=21 А... сіделко; 

22 Б=22 А... съ свого... не остався; 23 Пошло військо, короговки сяють. 
24 Б=24 А; 25 Ой привъяжу коня въ винограді; 26 Б=26 А... къ сестрѣ 
27 Б=27 А. Ажъиоя... по комнаті; 28 Б=28 А. Ширнночку (?) на; 29 Б=29 

А... брате ширину; 30 Б=30 А... съ свого... не остався; 31 Пошло військог 
короговки сяють; 32 Б=32 А. 33 Ой привъяжу коня въ винограді; 34 Б-= 
34 А... въ жоні; 35 Б=35 А. Ажъ иоя жона по комнаті...; 36 Б=36 А- 
Дитнночку... 

37 Ой нА, милий, дитину, не гайся, 

38 Щобъ ти съ свого війська не остався. 
39 Пошло військо, короговки сяють; 40 Б^32 А. 

41 Ой привъяжу коня въ вннограді, 
42 Ой пойду одъ дороги къ дорозі, — 
43 Зсставайся, милая, здорова! 

44 Пошло військо, короговки сяють, 
45 Нопереду хузиченьви граютъ. 
46 Ой пойду я одъ села до села, — 
47 Зоставайся, милая, весела! 

48 Пошло військо, короговки сяють, 
49 Попереду музиченьки граютъ... 

(Ив*- Собр. П. А. Купит). 
115. 

А. 

А въ човнику батенько сидитъ; 
Ой стій, човникъ, іпвидко не біжи,. 

Ти жъ, батенько, зо мной говори! 
—Ой радъ би я съ тобой говорить. 
Та повенъ човенъ води набіжпть. 

Ой изійду я на круту гору 

*) Этотъ припѣвъ повторяется послѣ каждыхъ двухъ стиховъ. 

Ой изійду я на круту гору 
Та погляну по синему морю. 

Ой доле жъ моя, 
Де жъ ти водою, 
Доле, запливла *)? 

Ажъ на морі човничокъ біжпть, 
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Та погдяну по синёму морю, 

Ажъ на морі човничобъ біжить, 
А въ човниву матінка сидитъ. 

Та стій, човникъ, швидко не біжп, 
Ти жъ, матінко, зо иной говори! 

—Ой рада Съ я съ тобой говорить, 
Повенъ човникъ води набіжить. 
Ой изійду я на круту гору 
Та погляпу п * синёму морю, 

Ажъ на морі човничовъ біжить, 
А въ човничку братічокъ сидитъ. 

Тн жъ, човничовъ, та стій, не біжи, 

Ти жъ, братіку, зо мной говори! 

—Ой радъ би я съ тобою говорить, 

Повенъ човенъ води набіжить. 
Ой изійду я на круту гору 
Та погляну по спнёму морю, 

Ажъ на морі човничовъ біжить, 

А въ човниву сестриця сидитъ. 
Та стій, човникъ, швидко не біжи,. 
Ти, сестриця, зо мной говори! 

—Ой рада бъ я съ тобой говорить, 
Повенъ човенъ води набіжить. 

Ой изійду я на круту гору 
Та погляну по синёму морю, 
Ажъ на морі човничовъ біжить, 

А въ човниву миленький сидитъ. 
Та стій, човникъ, швидко не біжи, 

Ти жъ, мій милий, зо мной говори! 
—Хоть весь човникъ води набіжить, 

А все жъ съ тобою буду говорить. 
Уже човникъ води набіра, 

А мій милий зо мной розмовля; 
Та вже човникъ въ море пуринѣ, 

А мій милий зо мной розмовля. 

(Г. Ахтырка. Изъ собранія П. А. Кулиша). 

Б. 

1 Внйду я на гори 
2 Та гляну по морю, 

3 Ажъ на морі човничовъ, 
4 А въ човничку батенько. 
5 —Стій, човничку, не пливи, 

9-11 Б—1 

матюнва. 

6 Мій батеньку, говори. 
7 „Радъ бн я, донечво, говорить, 

8 Въ човникъ вода набіжить*. 

Ой доле моя, доле, 
Десь за водою заплнла!, 

3 Б. 12 Б=4 Б... матюнка; 13 Б~5 Б; 14 Б=6 Б. Моя 
16 Б=7 Б. Рада бъ я..., 16 Б=8 Б. 

(Козелец, у. К. И. Кибальчичъ). 

1 Ой по морю човничовъ біжить, 

2 А въ човничку батенько спдить *); 
3 Стій ти, човенъ, не шибко біжи, 
4 Ти, батенько, зо мною говори. 

В. 

5 —Ой радъ би я съ тобою говорить, 

6 Повенъ човенъ води набіжить. 

7 Гляну я на море, щей другий біжить, 
8 А въ тому другому матінка сидитъ; 

9 В—3 В; 10 В 4 В. Ти, матінко; 11 В=5 В. Ой рада бъ я; 12 В= 
6 В; 13 В=7 В... ще й третій; 

14 А въ тому третёму братічокъ спдить; 

% 
Оідііігесі Ьу Соо^Іс 

*) Припѣвъ такой же, какъ въ вар. А. 
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15 В=3 В; 16 В—4 В. Тп, братічокъ... 17 В—5 В. Радъ би я сестро... 
18 В—6 В, 19 В=7 В... четверти?!; 

20 А въ тіиъ четвертімъ сестрнця сидитъ; 

21 В=3 В; 22 В—4 В. Ти, сестриця; 23 В=17 В. Рада бъ я... 24 В= 
6 В. 

(Лебедей, у. Г. А. Заіюбовсхій). 

Г. 

1 Ой зійду я на гору 5 — Ой стой, човновъ, не пливи, 

2 Да гляну я по мору. 6 А зо мною, татко, говори. 
Ой доле моя, 7 „Ой радъ же бъ я говорить, 

Десь за водою заилила! *) 8 Дакъ попенъ човнокъ води набіжить*. 
3 Ажъ на морі човночокъ, 9 — Я водицю надоллго, 

4 А въ човночку батенько. 10 Съ тобою, татко, поговору. 

11—13 Г=1—3 Г; 14 Г=4 Г... матюнка; 15 Г=5 Г; 16 Г=6 Г. Зо 
мною, мамко; 17 Г=7 Г. Ой рада бъ я...; 

18 Човнокъ води набіжить, 
19 Г=9 Г; 20 Г=10 Г... мамко.. 

(Чернигов, у. М. А. Вербицкая). 

116. 

А. 

1 По садочку хбжу я, хбжу, 15 Рута да мъята да й не принялася, 
2 Руту-мъяту сажу я, сажу; 16 Родинонька й одріклася. 

' 3 Рута да мъята да й не принялася, 17 Перечула черезъ люде, 

4 Родинонька й одріклася. ‘ 18 Що матінка въ гості буде. 
5 Перечула черезъ люде, 19 Ждала я, ждала, ждала-дожидала, 

6 Що батенько въ гості буде. 20 Ворітечка й одчиняла; 
7 Ждала я, ждала, ждала-дожидала, 21 Ажъ матінка іде, та й іде, 

8 Ворітечка й одчиняла; 22 Та й до мене не заіде... 
9 Ажъ батенько іде, та й іде, 23 Нічъ моя темна, а зіронька ясна, 

10 Та й до мене не заіде... 24 Доленько жъ моя несчастна! 

11 Нічъ моя темна, а зіронька ясна, . 
12 Доленько жъ моя несчастна! 25 По садочку хожу я, хбжу, 

26 Руту-мъяту сажу я, сбжу; 

13 По садочку хбжу я, хбжу, 27 Рута да мъята да й не принялася, 

14 Руту-мъяту сбжу я, сйжу; 28 Родинонька й одріклася. 

*) Повторяется за каждыми двумя стихами. 
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29 Перечула черезъ люде,. 45 А сестриця іде, та й іде, 
30 Що братічокъ въ гості буде. > 46 Та й до мене не заіде... 

31 Ждала я, ждала, ждала-дожи- 47 Нічъ моя темна, а зіронька ясна, 
дала, 48 Доленько жъ моя'несчастна! 

32 Ворітечка й одчиняла; 
33 Ажъ братічокъ іде, та й іде, 49 По садочку хбжу я, хбжу, 

34 Та й до мене не заіде... 50 Руту-мъяту сажу я, сажу; 
35 Нічъ моя темна, а зіронька ясна, 51 Рута да мъята да й не принялася, 
36 Доленько жъ моя несчастна! 52 Родинонька й одріклася. 

53 Перечула черезъ люде, 
37 По садочку хожу я, хожу, 54 Що миленький въ гості 1>уде. 
38 Руту-мъяту сажу я, с4жу; 55 Ждала я, ждала, ждала-дожидала, 

39 Рута да мъята да й не принялася, 56 Ворітечка й одчиняла; 

40 Родинонька й одріклася. 57 Ажъ мій милнй іде, та й іде, 

41 Перечула черезъ люде, 58* И до мене вінъ заіде,— 
42 Що сестриця въ гості буде; 59 Нічъ моя світла, н зіронька ясна, 

43 Ждала я, ждала, ждала-дожидала, 60 Доленька жъ моя прекрасна! 
44 Ворітечка й одчиняла; 

(Сквирск. у.). 

Б. 

1—з Б—1—3 А; 4 Б=4 А. Родинонька моя...; 5 Б=5 А... Ой чуда...; 

6 Б=6 А... прибуде; 7 Б=7 А... ждала-ожидала; 8 Б=8 А, и т. д.; сти¬ 
ховъ же соотвѣтственныхъ 8—12 А, недостаетъ. 

(Гадяч. у. И. Я. Рудченко). 

В. 

1 Ой казали люде, люде, 5 Мій батенько іхавъ, іхавъ, 

2 Що батенько въ гості буде; 6 Да до мене не заіхавъ... 
3 Ой я ждала, ждала-внжидала, 7 Ой нічъ моя темна, що зіронька ясна, 
4 Ворітечка не зачиняла; 8 Долечка моя несчастна! 

9 В=1 В; 10 В=2 В. Що матюнка... 11 и 12 В=3 и 4 В, 13 Моя 
матюнка іхала, іхала; 14 В=6 В... не заіхала; 15 и 16 В=7 и 8 В. 17 В= 
1 В... мені люде; 18 В=2 В, Що мій братецъ...; 20—22 В —6—8 В; 23 В= 

17 В, 24 В=2 В. Що сестриця... 25 В=13 В. Моя сестриця... 26—28 В= 

14-16 В. 
(Изъ собранія П. А. Кулиша). 

1 Ой буду я, буду неділенькн ждати, 

2 Чи не прийде мій батенько мене одвідати. 

Оідііігесі Ьу ѵ^.оояіе 
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3—7 Г=7—11 А; 8 Доленька ноя безсчастная; 9 Ой буду я та другоі 
ас дата; 10 Г=2 Г... моя матюнва; 11 и 12 Г=3 и 4 Г; 13 Г=5 Г. А моя 
матюныса...; 14—16 Г=6—8 Г; 17 Г=9 Г... та третёі; 18 Г=2 Г... кій 
братічоБъ; 19 и 20 Г=3 и 4 Г; 21 Г=5 Г А мій братічокъ...; 22—24 Г= 
6—8 Г; 25 Г=9 Г... та четвертоі; 26 Г=2 Г... моя сестра; 27 в 28 Г-— 
3—4 Г; 29 Г=5 Г А моя сестра...; 30—32 Г=6—8 Г. 

(Козеіец. у. К. И. Киб&іьчнчъ). 

д. 

1 и 2 Д=1 и 2 Г; 3 Неділя минав, батенька немае, 4 Ой десь ёму не 
ясаль мене,' що й не одвідае (припѣвъ); 5 Д—Г 9; 6 Д=10 Г... рідна мати; 
7 Д=3 Д... матері...; 8 Д—4 Д. Ой десь іі... (припѣвъ); 9 Д—17 Г; 10 Д= 
26 Г... рідна... 11 Д=3 Д... сестриді...; 12 Д=8 Д. (припѣвъ); 13 Д—25 Г; 

14 Д==18 Г... рідний братівъ; 15 Д—3 Д... братіка; 16 Д=4 Д; (припѣвъ). 
припѣвъ: 1 Журба мене зъ нігъ валяе, та ніхто не знае, 

2 Печалоныса одъ серденька та й не відступае. 
(Лебедшн. у. Г. А. Зялобовсгій). 

Е. 

1 Е=1 Г; 2 Е=2 Г. Обіщався...; 3 Е=3 Д; 4 Е=Д, (припѣвъ), 5 Е= 

1 Г; 6 Е=2 Г, общалась... 7 Е=7 Д, матінкн; 8 Е=4 Е; 9 Е=1 Г; 

10 Е=18 Г. Обіщався...; 11 Е=15 Д; 12 Е=4 Е, 13 Е=1 .Г; 14 Е= 
2 Г. Обіщалась сестриченъка; 15 Е=11 Г; 16 Е=4 Е. 

(Ивъ собранія А. А. Потебвн). 

Ж. 

1 По городу ходила, 2—4 Ж=2—4 А; 5 Ж=1 В... добрі люде; 6 Що до 
мене ненька буде; 7 Я зъ виглядпла, я жъ визирала; 8 Ж==8 А... повідчи- 
няла; 9 Ж~=21 А. А жъ моя ненька... 10 Ж =22 А; (припѣвъ). 11—15 

Ж=1—5 Ж; 16 Ж=6 Ж... батенько; 17 и 18 Ж=7 и 8 Ж; 19 Ж=9 Ж... 

мій батенько; 20 Ж=10 Ж. (припѣвъ); 21 и 25 Ж=1 и 5 Ж; 26 Ж=6 Ж... 
мій братічокъ; 27 и 28 Ж=7 и 8 Ж; 29 Ж=9 Ж... мій братічокъ, (при¬ 

пѣвъ); 31—34 Ж=1—4 Ж; 35 Ж=5 А; 36 Ж ^=6 Ж. Що сестриця... 37 и 
38 Ж=7—8 Ж; 39 Ж=9 Ж. Ажъ сестриця... 40 Ж=10 Ж. (припѣвъ); 

41—45 Ж=1—5 Ж; 46 Ж=6 Ж... миленький; 47 и 48 Ж=7—8 Ж; 

49 Ажъ мій миленькій іде, 50 Та до мене заіде (припѣвъ). 
припѣвъ. Нічъ моя темна, зоря мо^існа, ' 

Яка жъ моя доля несчастна (въ послѣдній разъ: прекрасна). 
(Ивъ того же собр.). 

ОідШгесІ Ьу Соо^Іс 
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117. 

А. 

1 У городі вишня, відтіль вода вийшла, 
2 А я не видала, подивиться вийшла, 
3 Ажъ иій батенько іде, до иене не заіде; 

4 У мене обичай—возацький звичай: 
5 Хоть побачу, то й не плачу. 

6 Мостила мости зъ зеленоі брости, 

7 Сподівалася матері въ гості: 
8 Моя мати іде, до мене не заіде; 
9,А у мене обичай—козацький звичай: 

10 Хоть побачу, то й не плачу. 

11 Мостил#, мости зъ зеленоі брости, 

12 Сподівалася брата въ гості: 
13 Мій братъ іде,—до мене не заіде; 

14 А у мене обичай—козацький ввичай: 
15 «Хоть побачу, то й не плачу. 

10 Мостила мости эъ зеленоі брости, 

17 Сподівалася сестри въ гості; 
18 Моя сестра іде,—до мене не заіде; 
19 А у мене обпчай—возацький звичай: 
20 Хоть побачу, то й не плачу. 

21 Мостила мости зъ зеленоі брости, 

22 Сподівалася милого въ гості: 
23 А мій мплий іде, та В до мене заіде 
24 А у мене обичай—дівочий звичай: 
25 Якъ побачу, то й заплачу. 

(Черкасс!, у. Ф. Т. ШтангеВ). 

Б. 

1 Б--6 А. Ой мостіте... 2 Б=7 А. Своего батенька...; 3 Б—8 А. Ажъ 
батенько...; 

4 Тяжко-зажко, на серденьку трудно, 
5 Що до мене не заіде. 

Далѣе поется точно также о матери, братѣ и сестрѣ. 

' (Харьков», губ. Изъ собр. А. А. Потебга). 

Оідііігесі Ьу ѵ^оооіе 
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118. 

А. 

По тімъ боці Дунаю, Дунаю, 

Л, молодая, гуляла, гуляла; 
Въ лузі калина—темно невидно, 

Соловейко не щебетавъ *). 
Пришла комні матінка, матінка: 

„Перевези мене, донечко, донечко®. 
— Я матінки не взнала, не взпала, 
Перевозчика не звала, не звала. 
Прийшовъ ко мні батенько, батенько: 

„Перевези мене, донечко, донечко". 
— Я батенька не взнала, не взнала, 

Перевозчика не звала, не звала. • 

Прийшовъ во мні братічовъ, братічокъ: 

„Перевези мене, сестрице, сестрице“. 
Я братіка не взнала, не взнала, 
Перевозчика не звала, не звала. 

Прийшла во мні сестриця, сестрица: 

„Перевези мене, сестрице, сестрице®. 

Я сестриці не взнала, не взнала, 
. Перевозчика не звала, не звала. 
Принтовъ во мні миленький, миленький: 
„Перевези мене, милая, милая®. 

Я милого узнала, узнала, 
Перевозчика позвала, позвала. 

Въ лузі валина — ясно, да красно, 

Соловейко защебетавъ. 
(Г. Конотопъ. Иаъ собр. П. А. Куанта). 

Б. 

Сидитъ дочка підъ моремъ; „Перевези мене, моя денечко®. 

У лузі калий а — темно, невидно — Я жъ тебе, батюшка, не ждала, 
Соловейки не щебечутъ **). Перевозчпківъ не брала. 

Прийшовъ до ві рідний батюшка: Прийшла до еі рідна матушка: 

*) Повторяется послѣ каждыхъ двухъ стиховъ. 

**) Повторяется послѣ каждаго стиха. 

Оідііігесі Ьу ѵ^оодіе 
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„Перевези иене, иоя донечко". 
— Я жъ тебе, матушка, не ждала, 
Перевозчиківъ ве брала. 

Ирийшла до еі рідна сестридя: 
„Перевези мене, моя сестро“. 

— Яжъ тебе, сестрице, не ждала, 
Перевозчиківъ не брала. 

Прийшовъ до’еі рідний братікъ: 
„Перевези мене, моя сестро*. 

— Я жъ тебе, братіку, не ждала, 
Перевозчиківъ не брала. 
'Прийшовъ де еі еі миленький: 

„Перевези мене, моя милая". 

— Я жъ тебе, миленький, давно ждала, 
Перевозчиківъ набрала. 

У лузі калина — світло, ввдпо. 
Соловейки да й щебечутъ. 

(Червнговскал губ. М. А. Вербищш» . 

119. 

А. 

1 Ой закувала зозуленька, закувала, 
2 Горе жъ мені, молоденькій, що сама, я; 
3 Чогось мені па серденьку та й не легко — 

4 Сеть у мене рідний батько, та далеко. 
5 Ой вирву я зъ рожі'квітку, зъ винограду, 
6 Та пошлю я до батенька на пораду; 
7 А батенько теі квітки не приймае, 

8 Вінъ мене, молодоі, не пізнае. 

9 Закувала зузуленька, закувала, 

10 Горе жъ мені, молоденькій, що сама я; 

11 Чогось мені на серденьку та й не легко — 
12 Сеть у мене рідна мати, та далеко. 

13 Ой вирву я зъ рожі квітку, зъ винограду, 
14 Та пошлю я до матінкй на пораду; 

15 А матінка теі квітки не приймае, 

16 Вона мене, молодоі, не пізнае. 

17 Закувала зузуленька, закувала, 
18 Горе жъ мені, молоденькій, що сама я; 

19 Чогось мені на серденьку та й не легко — 
20 Сеть у мене рідний братікъ, та далеко. 
21 Ой вирву я зъ рожі квітку, зъ винограду, 
22 Та пошлю я до братіка на пораду; 

23 А братічокъ теі квітки не приймае, 

24 Вінъ мене, молодоі, не пізнае. 

Оідііігесі Ьу ѵ^оодіе 
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25 Закувала зузуленька, закувала, 

26 Горе жъ мені, молоденькій, що сама а; 
27 Чогось мепі на серденьку та й не легко, 
28 всть у мене рідна сестра, та далеко. 
29 Ой вирву я зъ рожі квіткѵ, зъ винограду, 
30 Та пошлю я до сестрнці на пораду; 
31 А сестриця теі квітки не приймае, 

32 Вона мене, молодоі, не пізнае. 

33 Закувала зузуленька, закувала, 
34 Горе жъ мені, молоденькій, що сама я; 

35 Чогось мені на серденьку, та й не легко, 
36 бсть у мене мій мпленький, та далеко. 
37 Ой вірву я зъ рожі квітку, зъ винограду; 

38 Та нош ію я до милого на породу; 
39 А мій милий тую квітку та й приймае, 

40 Вінъ мене, .молодую, пригортае. 
(Канев, у. А. В. Шевченко). 

Б. . 

1 Ой пійду я въ садъ гуляти, 
2 Та вирву я квітку зъ винограду, 
3 Та понесу до батеньки на пораду, 
4 А батенько квіточкп не приймае, 

5 Вінъ мене, молодоі, не нізнае. 
6 и 7 Б~1 и 2 Б; 8 Б—3 Б... до матюнкн; 9 Б=4 Б. А матюнка.. 

10 Б=5 Б. Вона...; 11 и 12 Б—1 и 2 Б; 13 Б=3 Б... до братіка.. 

14 Б—4 Б. А братічокъ; 15 Б=5 Б; 16 и 17 Б=1 и 2 Б; 18 Б=3 Б. 

до сестриці; 19 Б—4 Б. А сестричка... 20 Б—10 Б. 
(Козелец, у. К. И. Квбалчичъ). 

В. 

* 1 Закувала зозуленька на калині, 
2 Горе жъ мені, молоді, на чужині; 
3 Закувала зозуленька, та й не легко, 
4 есть у мене отець-ненька, та й далеко. 
5 Ой вирву я зъ рожі квітку, зъ винограду, 
О Пошла я до батенька на пораду; 
7 А вінъ меі зъ рожі квітки не приймае, 
8 Бо вінъ мене, молодоі, не пізнае. 

(Лктнн. у. Ивъ собранія П. А Кулиша). 
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\ 

г. 
Ч Заковала зозуленька, заковала! 
2 Горе мені на чужині, що сама я; 

' 3 Горе мені на чужині, да нелегко, 

4 Й ой е въ мене руидний батько, да далеко. 
5 Й ой вирву я да квітояку винограду, 
6 Да понесу до батенька на пораду; 

7 А батенько да квіточки не приймае, 
8 Ой вуинъ мене, молодоі, не познае. 

9—11 Г=1—3 Г; 12 Г=4 Г... руидна мати...; 13 Г=5 Г; 14 Г—6 Г... 
ЛО матюнки...; 15 Г=7 Г. А матюнка...; 16 Г=8 Г. Вона; 17—19 Г і— 

2 Г; 20 Г—4 Г... братікъ; 21 Г=5 Г; 22 Г=6 Г.„ до ’братіка; 23 Г= 

7 Г. А братокъ; 24 Г=8 Г: 25-27 Г-—1—3 Г; 28 Г-12 Г... сестра...; 
29 Г—5 Г; 30 Г—7 Г... до сестриці...; 31 Г=7 Г. А сесгриця...; 32 Г== 

16 Г; 33—35 Г=1—3 Г; 36 Г—4 Г... муий миленький; 37 Г=5 Г; Ь8 Г= 
<6 Г— до милого; 

« 

39 А миленький да квіточку приймае 
40 Да вуинъ мене, молоденькую, познае, 
41 Да вуинъ мене да до себе пригортае. 

(Переделав, у. И. П. Новицкій). 

д. 
1 и 2 Д=1 и 2 Г; 

3 Оі піду я въ вишневий садъ, погуляю; 
4 и 5 Д=5 и 6 А; 

6 Да отецъ рожі-квітки не приймае 
7 Д=8 А. 

(Изъ собранія П. А. Кулиша'. 

Е. 
1—8 Е=1—8 Г; 

9 Ой вінъ мене, молодоі, не познае, 
ІО Ой пойду я у юлоньку, погуляю. 

(Переясіав. у. В. С. Синегубг). 

Ж. 

1 Закувала зозуленька, закувала, 
2 Горе жъ мені въ світі жити, що я сама; 

•3 Горе жъ мені въ світі жнти, ще й не легко, 
33 
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4 Ой е въ мене рідннй батько, та й далеко. 
5 Ой урву я зъ рожі квітку, зъ винограду, 
6 Та пішлю я до батенька на нораду; 
7 А батечко мій квітки не пізнали, 

8 Ваге жъ ся мене, молодоі, відцурали. 

(Подольск, губ. А. Двшвпсеій). 

120. 

1 За річкого слобода, 

2 Тудп ишла молода; 
3 А за нею татаринъ 
4 Да прехороший, вудалий. 
5 „Да не займай мене, татаринъ, 
6 Да прехороший, вудалий, 

7 Я до батенька въ гості йду 
8 Да до руидного въ гості йду“. 
9 Скоро до батенька на поруигъ, 

10 А батько каже: „не мій руидъ“. 
11 Да лиха жъ моя година 
12 Що дцуралася родина! 

13 За річкою слобода, 
14 Туди ишла молода; 
15 А за нею татаринъ, 
16 Да прехороший, вудалий. 

17 „На займай мене, татаринъ, 

18 Да прехороший, вудалий: 
19 Я до матюнкп въ гости иду, 

20 Да до рундноі въ гости йду“. 
21 Скоро до матюнкп на поруигъ, 
22 А мати каже: „не муий руидъ“. 

23 Лиха жъ моя година, 
24 Що дцуралась родина. 

25 За річкою слобода, 
26 Тудп ишла молода;, 
27 А за нею татаринъ 

А. 

28 Прехороший, вудалий. 

29 „Не займай мене, татаринъ, 
30 Прехороший, вудалий: 

31 Я до братіка въ гості йду, 
32 Да до руидпого въ гості йду“. 
33 Скоро до братіка па поруигъ. 

34 А братікъ каже: „не муий руидъ 
35 Да лиха жъ моя година, 
36 Що дцуралася родина! 

37 За річкою слобода, 
38 Туди ишла молода; 

39 А за нею татаринъ 
40 Прехороший, вудалий. 
41 „Не займай мене, татаринъ, 
42 Прехороший, вудалий: 

43 Я до сестриці въ гості йду, 

44 Да до руидной въ гості йду“. 
45 Скоро до сестриці на поруигъ, 

46 А сестра каже: „не муий руидъ“ 
47 Да лиха же моя година, 
48 Що дцуралася родина! 

49 За річкою слобода, 

50 Туди ишла молода, 
51 А за нею татаринъ 
52 Да прихороший, вудалий. 
53 „Не займай мене, татаринъ, 

54 Да прехороший, вудалий: 
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55 Я до милого въ гості йду, 58 А мидий каже: „се жъ муий руидъ“. 
56 До миленького въ гості йду\ 59 Добра жъ моя година, 

57 Скоро до милого на поруигъ, 60 Що не цураеться родина. 

(Остр. у. И. П. Новицкій). 

Б. 

1 Ой у степу слобода, 

2 Туди я йшла, молода, 
3 Съ маленькими діткамн, 

4 Обливалась слізками. 
5 А за мною татаринъ 
6 Прпхороший, удалий; 

7 Хоче мене зарубать, 
8 Хоче дітокъ забрать. 
9 „Не рубай мене, татаринъ, 

10 Прихороший, удалий: 
11 Я до батька въ гості йду, 
12 До рідного въ гості йду“. 
13 Я до батька на порігъ, 
14 Батко каже: „не мій рідъ“. 
15 Лиха жъ моя година 
16 Цураеться дружина! 

Также поется относительно матери, сестры и брата; о миломъ послѣднія 
строки измѣняются такъ: 

Счастливая година, 

Що не цураеться дружина! 

1 Ой на горі слобода, 
2 Ажъ тамъ жила удова 
3 Зъ маленькими діткамн, 
4 Та вминалась слізками. 
5 А де взявся татаринъ, 

6 Блідний, рудий, поганий, 
7 Хотівъ вдову зарубать, 
8 А еі дітки собі взять. 

9 „Не рубай мене, татаринъ, 
10 Блідний, рудий, поганий: 

11 Бо й у мене батько е, 

(Изъ собранія П. А. Кулиша). 

В. 

12 Та вінъ мене не дае“. 
13*До батенька у двіръ, 
14 Мій батенько не слівъ. 
15 Лиха жъ моя година, 
16 Разсердилась родина, 

17 И близькая, далекая, 
18 И матінка рідненькая. 

19 Танцёвали мшпі 
20 По бабиній хаті; 
21 Стало бабі за тапець, 

:’3* 
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25 Бнйте котка въ лапки, 
26 Щобъ не прохавъ папки. 

(Роменск. у. Изъ собранія П. ▲. Кулнша). 

Г. 

1 По ва садомъ слобода; 

2 Г=2 А, наша молода; 3 и 4 Г=3 и 4 А; 5 и 6 Г=9 и 10 Б; 7 Г= 
7 А. Бо до...; 8 и 9 Г=8 и 9 А; 10 Г=10 А. А батенько... 

11 Да лиха жъ мені година, 
12 Що цураеться дружина. 

13 — 18 Г=1 — 6 Г; 19 Г=7 Г. Бо до матері; 20 Г=20 Г; 21 Г= 
9 Г... до матері; 22 Г=22 А; 23 и 24 Г=11 и 12 Г; 25—30 Г=1—6 Г; 
31 Г=31 А. Бо до...; 32—34 Г=32—34 А; 35 и 36 Г=11 и 12 Г; 37— 

42 Г=1—6 Г; 43 Г=43 А. Бо до...; 44—46 Г=44—46 А; 47 и 48 Г= 
11 н 12 Г; 49—54 Г=1—6 Г: 55 Г=г55 А. Бо до...; 56 и 57 Г=56 и 57 А; 
58 Г=58 А. А миленький...; 

59 Да добра жъ мені година, 

60 Г=60 А. 
(Переяслав. у. И. П. Новицкій). 

22 Зъіли миші буханець, 
23 И котко-баламутъ, 
24 Намъ безъ ёго не пробуть, 

121. 

Ой, хто жъ то оре? То жъ Пилипочко. 

А ягода смородина, то жъ Парасочка *). 

Да на іхъ люде позавидовали, 

Що хорошо, да пригоже, да любовно живутъ. 
Ой, ви, люде, не завидуйте: 

Сами собі любітеся да любовно жпвіть. 
(Изъ собранія П. А. Булила). 

І22. 

То жъ не сизий голубонько по дереву въеться, 
То жъ мое серденько по милому бъеться; 
Та не такъ въеться по дубині, якъ по березині, 
Плаче-рнда милая дівчина по дружині. 

*і Въ другомъ спискѣ того же сборника втотъ стихъ приведенъ такъ: 

А ягода смородина его поспівав, 
всѣ же остаіъняе стихи совервенво также. 
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Що не цвітн бплпмъ цвітомъ, зеленая огино, 

Тяжко та важко безъ тебе, дружино; 
А задвіти білииъ цвітомъ, зеленая випгае, 
Тяжко та важко, якъ я заміжъ вийшла; ф 
Та не цвітн білнмъ цвітомъ, зелений катране, 
Тяжко та важко безъ тебе, мій милнй пане. 
Ишли бурлаки исъ толоки, а овечки съ поля, 
Тяжко та важно, край коника стоя. 

(Черномор, у. М. В. НѣговскіВ). 

123. 

А. 

Спасибі Богу, що мійчоловікъ добрпй, 

Пошли ёму, Боже, и счасте и вікъ довгий, 
Що вінъ мене не бъе, не лае, 
Вінъ мене за голубочку мае: 
Самъ бере подъ поясъ пужку, 
А мені кладе въ головку подушку; 
Самъ иде въ поле орати, 
А мені велитъ съ свбімъ родомъ гуляти: 
„Та гуляй, мила, поки моя голова жпва, 
А якъ моя голівка поляже, 
То тоді тобі й ледащо докаже; 
Якъ моі ручки згорнуться, 
До тоді твоі роскоші линуться". 
Поминуться роскішеньки, — и сама я бачу, — 
Не разъ, не два по роскошахъ заплачу. 

(Бозелецк. у. К. И. Кибальчичѣ). 

Б. 

Да спасибу Богу, що й у мене чоловікъ добрий, 
Суди, Боже, суди, Боже, ёму вікъ довгий: 
Да самъ же вінъ іде да й у поле оратп, 
Мене посилав да міжъ родомъ гулятп: 
„Да нй тобі, мила, ажъ три копі грошей, 
Да гуляй, мила, поміжъ родомъ хорошимъ; (2) 

Да якъ моя головка поляже, 
До тогді тобі всяке ледащо докаже; (2) 
Да якъ же моя головонька помреться, 
До тогди тобі все гуляние минеться*. 

(Изѣ собр. П. А. Кулиша). 
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124. 

А. 

* 1 Ой, зажуриться бідна удівонька, 

2 Що не кошена зелена дібрівонька: 
3 „Найму я косаря, найму я ще й чотирі, 
4 Нехай покосятъ тсі гори п долина 
5 Косарики косятъ, ажъ трава вилягае, 

• 6 Передъ косаремъ чорна галка літае. 
7 „Галочка, галочка, чорна, маленькая, 
8 Искажи, галочка, де моя миленькая? 
9 — Ой, твоя мила у лузі надъ водою, 

10 Умппаеться зі.ілечкоЪгь купиною, 
11 Утираеться пштою хустаною, 
12 Накрашуеться чорвоною калиною, 
13 Чорнні брівонькн — чорною ожиною, 
14 Утішаеться малою дптпною: 
15 „Не втішай, Боже, малою дптпною, 
16 А втішъ ти, Боже, вірною дружиною“. 

(Остерск. у. М. Н. Александровичъ). 

Б. 

1 Б—1 А... зажурилась..., 2 Б=2 А; 

3 Ой, не журися, бідная удівонько: 
4 Буде кошена зелена дібрівонька. 

5 Найми косарівъ сімдесятъ и чотирі, 

—4 А, Щобъ викосили..., 

7 Косарі косять, а трава полягае; 
8 Десь же мій мнлпй на коні поізжав; 
9 „Ой, ти, галочка, чорненька, маленька, 

10 Скажи, галочко, де моя миленька?“ 

11 — Тамъ твоя мила у лузі надъ водою, 

12 Умиваеться гарячою слезою, 
13 Утираеться зіллячкомъ крушиною, 

14 Малюе брови чорною ожиною, 

15 Впхзаляеться вірною дружиною, 
16 Утішаетьсл малою дитиною. 

(С. Билнкн, Мвргородсв. у. И. Я. Рудченко). 

ІаІ 
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В. 

„Галочко моя, галочко чорненькая, » 

4 Скажи, галочйо, де моя миленькая?" 

— Твоя мила у лузі надъ водою, 

Умиваеться гіркою слезою, 

Утираеться жаркою крапивою, 

Малюе брови синею ожипою, 

Лягае спати зъ певірною дружиною. 
(Червиговск. губ. П. Косьиенко, Чернигов. Губ. Вѣд. 1863 г. № 38, стр. 243). 

125. 

1 Жило собі два сусіди, 

2 Та не знали нікгди біди. 

3 вдинъ здумавъ женптися, 

4 Щобъ було чимъ журптися; 

5 А взявъ собі жінку Варку, 

6 А взявъ собі багатирку. 

7 Напитавъ зъ нею роботи: 

8 Що місяць — жовти чоботп, 

9 Що року — бекеша нова, 

10 Въ будень — спідниця цицова, 

11 Що неділі, щобъ музики, — 

12 Згубпть жінка чоловіка! 

13 Одъ корчми до корчми ходить, 

1 Злакомився и на верітку (?) 

2 Взявъ мій сосідъ багатирку: 

3 Напитавъ со|5і роботи: 

4 Що міслця — жовті чоботи, 

5 Свята неділя — музики, 

6 Зовсімъ згуба чоловіка. 

7 И до хати повертае, 

8 Та й не сміе ніцъ сказати; 

9 Долю свою проклинав, 

10 Що за грогі клопітъ мае. 

11 Ой взявъ жінку убогую, — 

12 Счастливъ зъ нею, слава Богу: 

А. 

14 За собою хлоацівъ водить, 

15 А якъ прийдс та й до дому, 

16 То й не мила серцю мому. 

17 „Ой, ти вбогпй — я багата, 

18 Моя хата, моя й правда". 

19 Другнй здумавъ ожениться, 

20 Щобъ не було чимъ журиться; 

21 А взявъ собі жінку вбогу, — 

22 Счастливъ зъ нею, слава Богу: 

23 Іду зъ нею въ поле жати, 

24 Мило мені працёвати, 

25 Кусокъ хліба мені милий, 

26 Що еі руки заиісили. 
(Сквирск. у. М. Недзѣльская). 

Б. 

13 Іду зъ нею въ поле жати,— 

14 Мило зъ нею працювати; 

15 Кусокъ хліба мені милий, 

16 Що еі руки замісили. 

17 Чп я въ счастя упливаю, 

] 8 Чи я яку тугу маю, — 

19 Вона ділить все зо мною, 

20 Зарівно счастя зъ бідою. 

21 Ой хлопці, ой ви браві, 
22 Не вважайте на посаги; 

23 На посаги не вважайте, 

24 Ино добрпхъ жінокъ шукайте. 

(Подольск, губ. А. И. Дьіминскій). 
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126. 
А. 

1 Ой зъ-за гори дрібенъ дощикъ, зъ-за гори,. 
2 Ой приіхавъ мій миленький зъ дороги, 

3 Привізъ мені гостинчикъ дорогий: 
4 Въ лівій руці платочокъ шовковий, 
5 Въ правій руці нагаечка дротяна. 
6 Иривъязуе кониченька до кола, 
7 А самъ иде до иилоі до окна: 
8 „Ой здорова, моя мила, чи чуешъ, 

9 Съ кімъ же ти сюю нічку ночуешь?* 
10 — Ой не сама жъ, мій миленький, не сама, 
11 Зъ двоиа діточками маліми: 

12 Одно дитя більшеньке одъ краю, 
13 А друге иалесеньке одъ стіні, 
14 Я, молода, якъ ягодка, міжъ ними. 
15 Ой не дыися, мій миленький, не дмися, 
16 Стоіть вода въ відеречку—умпйся, 

17 Виситъ рущникъ на Волочку — утрися, 
18 Стоять боги у три ряди — молися, 
19 Лежитъ риба осетрина — кормися, 
20 Лежитъ кровать пуховая — ложися. 
21 „Ой не ляжу, моя мила, не ляжу; 
22 Ой пійду до кониченька, 
23 Да до білоі берези привъяжу". 

(С. Черняховъ, Кіевсв. у. В. О. Панченко) 

Б. 

1 Ой зъ-за гори кониченьво, зъ-за гори, 
2 Да приехавъ мой миленький эъ дороги, 
3 Да привъязавъ кониченка на дворі, 
4 Й я самъ пошовъ до милоі своеі. 
5 „Добри-вечоръ, моя мила, чи чуешь, 
6 Ой и съ кимъ ти сю ноченьку ночуешь?" 

7 — Ой да я чую, мой миленький, я чую, 
8 Зъ маленькими діточками ночую: 

9 Одно дитя положила исъ краю, 

10 Друге дитя положила й одъ стінн, 

ОідШгесІ Ьу ѵ^оооіе 



— 621 — 

11 Сама лягла, молодая, мезъ іми. 

12 08 не гнівись, муий миленький, не гнівись, 
13 Стоіть вода у кубочку, то й умнйсь, (2) 

14 Вісить рушникъ на вуіілочку, то й утрись, (2) 

15 Стоіть образъ у куточку, помолись, 
16 Стоіть риба осятрина, то й кормись. ' 
17 „Ой не хочу, моя мила, не хочу, 
18 Пойду свого Бониченъка погляжу". 
19 — Ой десь же ти, муий миленький, пробувавъ, 

20 Що ти свого кониченька стурбувъ? 
21 „Ой я съ туркомъ, съ татариномъ воевавъ, 
22 Тамъ я свого кониченьвй стурбувавъ". 

(С. Рудьковка, Козеіецк. у. И. П. Новицкій). 
Г 

в. 

1 и 2 В=1 и 2 А; 3 В—3 А... гостинчичокъ... 

4 Въ правій руці да шоввовенький платовъ, 
5 А въ лівій да дротяную пліть; 
6 Приізжае мій миленький до двора, 

7 В=6 А, Припинае...; 8 В=7 А; 9 Ек-5 Б; 10 В=9 А; 

11 Ой изъ Богомъ, мій миленький, • изъ Богомъ, 

12 Сеть у мене мале дитя підъ бокомъ, 

13 А другее старшенькее одъ стіни, 
14 В=14 А; 

15 Не бійся, мій миленький, не бійся, 

16 В=13 Б... й умийся; 17 В=17 А; 18 В=18 А; 19 В=19 А; 20' 
В^=20 А... постель...;- 

21 Лежить мила, якъ ягода, дивися. 
(Кіевск. у. В. О. Панченко). 

Г. 
і 

1 Г=1 А... ясенъ міеяць...; 2 Г=2 А; 3 Г=3 В; 4 Г=4 А, 

5 Въ лівій руці хустиночка шовкова. 
6 Ой приіхавъ мій миленький підъ хату, 

• 7 Г=3 Б... до плоту; 8 Г=4 Б... у хату; 9 Г=8 А, Вечіръ-добрий... 10 
Г--6 Б; 11 Г=-11 В... мое серце...; 12 Г==12 В, Положила. 

13 Ой а ще менше въ сповиточву відъ стіни, 
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14 Г=14 А; 15 Г=16 А... у відерці...; 16 Г=17 А; 17 Г=18 А; 18 Г== 
19 А... наіжся. 

19 Ой послала білѵ постель, ложпся, 
20 Стоіть мила, якъ ягодка, дивися. 

(С. Вел. Снншвса, Басилыовсе у. Л. В. Винящій). 

д. 

1 Ой зъ-за горн чорна хмара, зъ-за гори, 
2 Д=2 А; 3 Д—5 Б; 4 Д=9 А; 5 Д—7 Б; 6 Д--8 Б; 7 Д=12 А... 

маленькее изъ... 8 Д —13 В... Пще й менше й... 

9 Горе ыені, молодіб, пзъ%нпми. 
10 „Ой уставай, моя мила, годі спать, 
11 Та ходімо до кршіпці водп брать*. 
12 — Ой пе вшійся, ыій мпленькпй, не впибся, 

13 Стоіть кухлпкъ на відппчку, й умийся, (2) 
14 Висить рупгаикъ на кілочку, й утрпся, 
15 Стоіть риба на тарілді, й жпвися, (2) 

16 Стоіть кровать тесовая, и ложпся,— 
17 „Ой пе ляжу, моя мила, не ляжу, 
18 Бо я твою білу ностіль помажу". 

(С. Товства, Звенпгородск. у. И. П. Новицкій). 

Е. 

1 Изъ-за горп вітеръ віе, изъ гори, 
2 Якъ приіхавъ мій мплепькпй изъ войнп, 

3 Е—3 Б... у дворі; 4—6 Е=4—6 Б. 

7 — Ой ночую, мій мплепький, я сама, 

8 Якъ у лузі калинонька червона; 

9 Ночую, мій миленький, изъ дітками, 
10 Якъ у лузі калинонька изъ вітками; 
11 Одно кладу, мій миленький, одъ краю, 

12 Друге кладу, мій мпленькпй, одъ стіни, 

13 А сама я, молодая, межъ нпми. 
(С. Калпжішцы, Ирплуцк. у. Л. М. Жемчужниковъ). 

Ж. 

1 Якъ прпіхавъ мій мпленькпй изъ войни, 

2 Золотее сіделечко на копі; 
3 Золотее сіделечко звеніло, 

У 
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{■; 

4 Ой десь мое да серденько поняло. 
5 Якъ дривъязавъ кониченька до ворітъ, 

6 А самъ потовъ до милоі говорить: 

7 Ж=5 Б; 8 Ж—в А; 

9 — Зъ Богомъ, въ Богомъ, мій миленький, зъ дітками, 

10 Якъ у лузі калинонька съ квітками. 

11 и 12 Ж=П и 12 Е. 

13 Сама ляжу, молодая, міжъ ними. 
14 Розсердився мій миленький да й потовъ. 
15 — Ой вернися, мій миленький, вернися, 

16 Ж—16 В; 17 Ж—17 А; 18 Ж=18 А, Стоіть...; 

19 Стоіть вино зеленее, напийся, 
20 Стоіть постіль послатая, ложися. 

21 Ой де жъ ти, миленький, де жъ ти бувавъ, , 
22 Вороного кониченька стерповавъ? 
23 „На тімъ боді у толоці нічъ почовавъ, 

24 Вороного кониченька стерновавъ, 
25 Таки тебе, моя мила, одвідавъ". 

• (Изъ Собр. П. А. Кулиша). 

3. 

1 Зъ-за гори, "зъ-за гори, місяченько, зъ-за гори, 
2 Бо приіде мій миленький зъ дороги. 

3 Й а приіхавъ мій миленький зъ дороги, 
' 4 Випрагае карі коні й обое, 

5 А самъ іде до світлоньки новоі: 
6 „Добри-вечіръ, серце мое, миленька, чп чуетъ,— 
7 Съ кимъ же ти темпу нічкѵ ночуетъ?" 
8 — Зъ діточкамн, мій миленький, зъ діточками, 
9 Якъ у лузі калина зъ віточками; 

10 Одно дитя положила відъ стіни,— 

11 Бідна моя головочка зъ нимп! 
12 Друге дитя положила въ головахъ, 
13 А трете дитя положила въ головахъ (коло нігъ?),— 
14 Бідна моя голопочка, пропавъ мій вікъ! 

15 „Не журися, миленька, не жури,— 
16 Кобъ ти була здоровенька, то й вони“. 

(Подольск, губ. В. И. Дыииискій): 
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127. 
А. 

11 — Ой якъ би жъ ти, жінко, добра, 
12 То бъ ти сиділа дожа, 

13 Неділеньву штила, 
14 Пъятницю спостила, 
15 То бъ намъ хортуна служила. 

— 16 Ой хортуно, небого, 
17 Послужи мені немного: 

18 Служила въ чумацтві, 
19 Служила въ бурлацтві, 
20 Послужи ще й у хазяйстві. 

(М. Жаботввъ, Черкас, у. Ф. Т. Штангей). 

Б. 

1 и 2 Б=1 и 2 А; 3 Б=3 А... завертае; 4—8 Б=4—8 А; 9 В=^9 А... 
махи тужатъ; 10 Б=10 А... хортуна не служить; 

11 Да колн-бъ же ти добра жона, 
12—16 Б=12—16 А; 17 Б=17 А... намъ хочъ... 18 и 19 Б=18 и 19 

А; 20 Б=20 А... въ господарстві. 
(С. Белка Скитника, Васиіьковск. у. Л. Б. Ильницкій). 

1 А ПІЙШОВЪ МИЛЕЙ у дорогу, 

2 За нимъ мила у погоню. 
3 Вози доганяе, 
4 Воли вилрягае, 
5 Ще й серденьвомъ називае: 

6 „А вернись ти, милий, до дому,- 
7 Плачутъ діти за тобою; 
8 Малі діти плачутъ, 
9 Отець-ненька лае, 

10 Тимъ намъ хортуни немае“. 

В. 

1 Пиповъ чумакъ у дорогу, 

2 А ва нимъ жінка впогонь. 
3 А возівъ доганяе,' 

4 А волівъ вилрягае, 
5 Мужа сердемъ називае: 

6 „Вернись, мужу, до дому, 
7 Вернись, серце, до дому: 

8 Малі діти плачутъ, 
9 А отець-мати тужатъ, 

10 Що хвортуна намъ не служить*. 
(С. Березивка, Литннск. у. Изъ собр. П. Д. Кулиша). 

128. 
А. 

1 Поіхавъ милий въ дорогу, 

2 Я вслідъ у погоню, 
3 Вози завертаю, волп випрягаю, 

4 Серденьвомъ узиваю: 
5 „Вернися, миленький, 
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■6 Вернися, серде: 
7 Малі діти плачутъ, отедь-мати тужатъ, 

8 Що намъ хвортуна не служить". 
9 — Не вернуся, мила, 

10 Не вернуся, серде, 
11 Нехай діти плачутъ, отедь-мати тужатъ, 
12 Що вамъ хвортуна не служить. 

13 Коли-бъ же ти була добра, 

14 До такъ не робила, 
15 Пъятницю спостила, неділю спразнила, 
16 До бъ хвортуна й послужила. 
17 Тн жінка погана: 

18 У буденний день лъетъ-гуляешъ, 
19 На свъяту неділю, на воскресний день 
20 Не діло позбираешъ. 
21 Ой вийду жъ за ворота 
22 Та гляну поиівъ двіръ, — 
23 Усімъ людямъ хороше жнветься, 
24 А я плачу на бездоллі; 
25 Ой внйду я за ворота 
26 Та гляну по-підтинню. 
27 Усімъ людямъ хорошр жнветься 
28 А я въ несчасті й загину; 
29 Ой внйду жъ я за ворота 
30 Та гляну въ провалле, 

31 Усімъ людямъ хороше жнветься, 
32 Тільки жъ мое безталанне; 

33 Ой вийду жъ я за світлоЪьку 
34 Та гляну по світоньку: 
35 Світе мій ясний, світе мій преврасний, 
36 Моя доленько безсчастна! 
37 Що сусідъ жито сіе, ♦ 
38 Що въ сусіда зеленіе, 
39 А у мене, молодоі, 
40 Та ще й не сходить; 
41 Ой чи нивка такая, 

42 Чи насінне старее. 

43 Чи у мене, молодоі, 
44 Безталанне такее? 

(Козелецк. у. К. И. Кибальчичъ). 
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2 

1 Ой иде чумакъ дорогою, 
2 За имъ милая й у погоню; 
3 Возп й догапяе, воли випрягае, 

4 Ше й серденькомъ називае: 
5 „Ой верннся, милнй, до дому, 
6 Плачутъ діти за тобою; 
7 Малі діткп жъ плачутъ, отецъ-матп тужить — 

8 Тимъ памъ хортуна й пе служить 
9 — Ой хортуно-небого, 

10 Ой послужп хоть не много, 
11 Да поки й осідлае козакъ молоденький 
12 Конпчепька й вороного. 
13 Да козакъ коника й сідлае, 
14 На могилу й поглядае: 
15 Могила й висока, долина й глибока! і 
16 А въ долпні дві калині; } 

17 А въ долпні дві калині, 
18 Ажъ до землі вітте гнеться, 
19 А въ удивоньки й а чорниі брупвоньки, 

20 По личеньку слёзп .тлються. 
21 — Да коли бъ же тп, моя й мила, 
22 Въ свято діла й не робила, 

23 Пъятюнку спостила, неділеньку спразнила, 
24 То бъ намъ хортуна й служила. 

25 А то жъ бо тп, и моя й мила, 
26 Въ неділеньку діло й робишъ, 
27 Въ неділеньку й робишъ, а въ буддень гуляетъ 
28 Та ще й долю свою проклинаешь. 

(С. Рудьковка, Козелецв. у. И. П. Новицкій). 

1* 

В. 

1 Да пошовъ чоловікъ у дорогу. 
2 Изострівся изъ бідою. 

3 „Біда жъ ти моя, біда, да яка жъ ти молодая, 
4 Тілько мене да й изсушила". 
5 — Не я тебе изсушила, — 

6 Сушить тебе дурней розумъ: 
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7 Не 8ди рано въ шинокъ, да не люби чужихъ жіпокъ, 

8 Будешь такий, якъ барвінокъ. 

9 Да пошовъ чоловікъ у дорогу, 
10 Жінка за ішъ у погоню, 
11 Вози здоганя, волп завертае, 
12 Чоловікѵ помогав: 
13 „Да вернись, мплий, до дому 

14 и 15 В=6 и 7 Б; 16 В—8 Б, Чомъ...; 

17 — Коли бъ же Ти добра желала, 

18 То сиділа бъ тп дома 

19 и 20 В=23 и 24 Б; 21—24 В=9—12 Б. 

25 Ой хортуна, ти небого, 
26 Послужи хоть немного: 
27 Служила ти въ папстві, послужила въ пахарстві, • 

28 Теперь послужи въ несчасті. 
(Изъ собр. П. А. Кулиша). 

Г. 

1 Доле моя, доде, да чого жъ ти, молода, 
2 На що мене изсушила? 

3 Г=5 В; 4 Г—6 В. Зсушивъ... 5 и 6 Г=7 В. Не ходи ти въ... 
7 Да будешь ти, якъ барвінокъ. 
8 Глибока долина, червона калина, 
9 Ажъ до землі віткп гнуться. 

10 Підъ тоего калиною 
11 Стоявъ козакъ съ дівчиною. 

12 Дівчина плаче, козаченько сміеться, 
13 Що не полюбові береться. 

14 и 15 Г=9 и 10 В... козакъ... 
16 Вози завертае, 
17 Воли вшірягае, 
18 Ёго серцемъ називае. 

19 „Вернися, козаче, вернися, бурлаче, 
20 За Тобою діти плачуть, 
21 Отець-мати тужать, 

22 Тимъ намъ хортуна не служить".' 
23 — Хортуно-небого, 
24 Послужи мені немного: 

25 Служила въ богатстві 
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26 Служила въ бурлацстві, 
27 Послужи теперъ въ несчасті! 
28 — А якъ би ти, жінко, добра, 

-.29—32 Г=18—20 В. 
(Конотоп. у. Изъ собр. П. А. Куііша). 

д. 

1 Иде милпй у дорогу, 

2 А за нимъ мила у догоню; 

3 Вози доганяе, воли випрягае: 
4 „Вернись, мидий, до дому, 
5 Плачутъ діти за тобою. 

6 Всі дітки плачутъ, отець-ненька тужатъ, 
7 Тшіъ намъ хуртуна не служить “. 
8 — Ой якъ би ти, мила, добра, та сиділа,' 

* 9 Неділеньку штила, пъятінку спостила, 
10 То бъ намъ хуртуна служила. 

11 Ой хуртуно-небого, послужи намъ хочъ трохи! 
12 Служила въ чумацстві, служила въ бурлацстві, 
13 Послужи ще намъ въ хозяйстві, 
14 Ой хуртуно-небого, послужи ще немного, 

15 Поки осідлае козакъ кониченька вороного. 

16 Осідлавши кониченька, та й зійду на могилу 
17 Та гляну я у долину; 
18 Ажъ у тій долині, ажъ у тій глибокій 
19 Та й виросло три калили. 

20 Що у тій калиночкн ажъ до землі квіття гнуться — 
21 Въ того козаченька та за хуртуною ажъ до долу слёзи ллються. 

22 Ой пійду я, молодая, у темний лугъ по калину, 
23 Ой чи не побачу, а чи не заглажу свою вірную дружину. 

24 Десь моя вірна дружина въ темнімъ лузі заблудила, 
25 Тільки слідокъ съ-підъ биленьнихъ ніжокъ, та де вона походила. 
26 Ой вирву я листочокъ, та прикрию слідочокъ, 

27 Щобъ по милого мого, по слідочку ёго всяка птиця не ходила. 
28 Ой гаю мій гаю, густий дуже — не прогляну! 

29 Щобъ упустила сизого голубка, то вже не піймаю; 
30 А хочъ и піймаю, то вже не такого, 

31 Ой хоть припустила до сердевька свого, то... 

(С. Трубайци, Хоролсв. у. М. В. Нѣговскій). 
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129. 
А. 

5 Ой, якъ будешь сваритися, 
• 6 А я буду журимся, — 

7 Старая буду. 

(Иэъ собр. П. А. Кулиша). 

Б. 

1 Ой осико-осичино, не шуми на мене, 
2 Ти, мій мидий, чорнобрнвий, не свари на мене. 
3 Бо тн будешь сварим, а я ся журим, 
4 То не зможу, иолоденька, по світі ходим. 
5 Бідумъ собі купила, та за своі гроші, 
6 Кажутъ Біду любим—Біда не хороший: 
7 Бо старий и малпй, * 

8 ІИ съ кимъ стам до людей. 
(Подольск, губ.). 

130. 
У Киеві на базарі Даютъ мені й пару коней ворониі. 
Жінки своіхъ чоловіківъ продавали. А я стала, молодая, 
Якъ прнйдеться до ладу, Подумала й погадала: 
До я й свого поведу, На що иені ті червонці золотиі, 
Залягавши, На що мені пара коней ворониі? 
Изъ ликъ матузокъ насукавши. Съ червіыцями не носимся, 

Взяла свого миленького залетала И съ парою кониками не водимся, 
Та привела та до Дарнищ, А мій мидий у господі знадобиться — 
Ажъ тамъ стоять дві торговниці. Вінъ на мене й напетлюе, 
Стали мого миленького торгувам, Вінъ обійме й поцілуе, 

Даютъ мені сто черівнцівъ золотиі, А я таки, молоденька, все паную. 
(С. Щасновса, Ковелецк. у. К. И. Кибалкичъ). 

131. 
А. 

1 Чоловікъ жінку веде изъ шинку: 
2 „Да иди, жіночко, да иди додому, 

3 Не давай личенька діловать нікому: 

4 Твое личенысо біле-ровняне, 
34 

1 Зеленая сосонка, 
2 Не шуми у бору; 
3 А м, мидий, чорнобрнвий, 

4 Не сварися у дому. 
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5 Да білее ровняне, ціловать кохане. 

6 Хто иа его гляне—серденько въяне, 
7 Якъ хто засміеться, да й не минеться, 
8 Якъ хто заговорить, да й ротъ загородить". 

9 — Чоловіче шй, жалуешъ мене, 
10 Да йди до бору, зрубій тополю, 
11 Зрубаіі тополю, зроби комору, 
12 Да зрубай другую, н зробп новую, 

13 Зроби дверечка, зачишш мене, 
14 Да купп замочокъ, заминай мене, 
15 Да й на улнцю, не пускай мене, 
16 Прорубай вікно, щобъ видно було. 

(Изъ собранія П. А. Кулиша;. 

В. 

1 Чоловівъ жінку съ швнку кличе: 
2 „Ходіыо, жінко, До дому", 
3 — Ходімо до дому, зрубай тополю, 
4 Зробімъ комору, прорубай двері, 
5 Запірай мене, 
6 Зроби віконце, де сходить сонце, 
7 Зроби другее, серденько мое. 

•. (Рокевск. у. А. А. Нотебцн). 

В. 

1 На Горобъівці чайка кигнче, 
2 Чоловікъ жінку изъ шпику кличе: 

3 „Жінко голубко, ходімъ до дому, 
4 Ходімъ до дому безъ договору, 

5 В—3 А; 6 В=А А. Въ тебе... ромъяне; 7 В---5 А; 8 В—6 А. Ой 
хто не гляне, да й серце... 9 В—7 А. 

ІО Чоловіче мій, пойдц до бору; 

11 В—-11 А... тополю, вези до дому; 

12 Вези до дому, зроби комору; 

13 В—16 А; 14 и 15 В=13 и 14 А. 

16 Поставъ сторожу, сторожи мене. 

17 Сторожа заснула, 
18 А я, молода, гулять махнула. 

(Борвсвмь, Передсіавск. у.). 

Г 
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Селезень утку съ стану кличе, 
А вона ёму ланки тнче. 

„Та йди, утко, до дому 
Та йди, сіра, до дому“. - 

Г. 

Чоловікъ жінку съ шинку кличе, 

А вона ёму дулі тиче. 

„Та йди, жінко, до дому, 

Та йди, любко, до дому“. 
(Харьков, губ. Из* собранія А. А. Потебни). 

Та й уіюдився при несчастній долі, 
Да й узявъ жінку да й не до любові. 
Ой, не вижу а милоі своеі, 
Теперъ мені горенько безъ неі! 
Вірно меые покидае, 

Покидав да й на чужиноньці, 
Найду милу да й на Украіноньці. 
Узявъ милий за білую руку: 

„Ходімъ, мила, ходімъ до домочку, 

Досі наши діти плачутъ". 

Ти, соловей малий-малесенький, 

Въ тебе голосъ тонкий-тонесенький, 

132. 

Заспівай мені трема голосами, 

Виведь мене темнини лісами, 

Поставъ мене при тихомъ Дунаю, 

Де ходить мила да б набережечку, 

Да по жовтому, білому пісочку, 

Біли ручки вимивав, 
Чорнимъ платкомъ слёзи утирав. 

— Не па іайте слези на отаву, 

Не дай, милий, милу ва поталу, 

Коли ласка твоя. 

Якъ-би була прежняя розмова... 

До я тебе по вікъ не забуду. 
(Конотоиъ. Из* собранія П. А. Купила). 

133. 

Сидитъ собі сиромаха, думав, гадав, — 

Самъ остался на чужині, що й роду немав; 

Нема роду, ні родили, ні счастя, ні долі, 
Самъ зостався на чужині, якъ би.тина въ полі. 
А на тую билиночку стиха вітеръ віе. 

— Не стій, мила, съ чужимъ милимъ — мое серпе мліе. 

Ой ти стоішъ съ чужимъ милимъ, стиха промовляешъ,— 

Ой безъ ножа, безъ тарілки краешъ. 

Ходить голубъ шля хати, сизий, волохатий, 

Якъ загуде жалібненько, тяжко на серденьку. 

Ой не гуди, голубоньку, не гуди, небоже — 

Кого жъ бо я вірно люблю — суди мені, Боже! 

Суди мені, милий Боже, ту дівчину взята — 

Хочъ худоби не дібъюся — слави заживуся. 

Зъ великою худобою биться да свариться, — 
:;і* 
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Съ хорошего дружиною на світі нажиться; 
Зъ ведьмою худобою ті.іько слава буде, — 
Съ хорошею дружиною не сорокъ кежъ люде; 
Зъ великою ху.:обою треба рано встати, — 
Съ хорошою дружиною ажъ до світа спати; 
Зъ великою худобою животу надсада, — 
Съ хорошою дружииою сердеиьку відрада. » 

(Вел. Свнтиніа, Васвльв. у., Л. В. ИльпвцкіВ). 

134 •). 

ІІрнйшовъ козакъ зъ війська, въ дороги, 
Та й уклойився батеньку въ ноги. 

— Сядь, батенько, сядь біля мене, 
Сядь біля йене й пожалуй иене. 
Заложи ручину ва пазушину, 
Одірвв одъ сердя злую гадину. 
Злая гадина бікъ переіла, 
Коло серденька гніздо извила! 
„Луччс мені, синку, тебе не мати, 
Ніжъ свою рученьку на поталу дати“. 

Повторяется тоже самое о катерн, братѣ, сестрѣ и наконецъ о женѣ. 

Жена отвѣчаетъ: 
„Лучче жъ мені рученьки не кати, 
Ніжъ тебе, серденько, на поталу датиц. 

(Полтавок, губ.). 

135. 
Засвистали козаченьви походъ зъ полуночи, 
Заплакала Марусенька своі ясні очи. 

— Не плачъ, не плачъ, Марусенька, не плачъ, ие журася; 
За своёго миленького Богу помодися! 

Стоіть кісяць надъ горою, а сонця не мае — 
Мати сина въ дороженьку слізпо провожав: 
„Прощай, прощай, мій синочку, та не забавляйся, 
Черезъ чотирі педілоньки до-дому вертаСся!1* 
— Ой радъ би я, матусенько, скорійше вернуться, 
Та вже щось мій вороненький въ ворітяхъ спіткнувся. 
Ой Богъ знав, коли вернусь, въ якую годину: 

») Кіоип огъ 134 до 137 записана Н. И. Костомаровымъ. 
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Правки жъ ною Марусеньку, якъ рідну дитину. 
Прійми іі, матусенько, — всі въ Божоі волі, 
Во кто знае, чи живъ вернусь, чи ляжу на полі? 
„Ой рада я Марусеньку за рідну прпйняти, 
Та все не такъ вона мене буде шановатн11. 

— Ой не нлачте, не журітесь, въ туту не вдавайтесь: 
Загравъ ніб кінь воропенькій — назадъ сподівайтесь. 

136. 
За тучами, за громами сонечко не сходить, 
За вражпмя ворогами міб миляй не ходить. 
— Ой ви, тучі громовні, розійдіться різно — 
Ходи, милий, ходи, любпй, хочъ не рано — пізно! 
А я тебе дожидала, всю нічку не спала, 
Усю ніченьку до світа столи застілала. 
Столи моі дубовиі, скатерті парчові... 
Бідні моі карі очи и чорниі бровп! 
Не нривикли карі очи сами спати ночи... 

4 Хочъ нривикли не нривикли — треба прпвикатн! 

Ой поіхавъ мій миленький у поле оратп. 
Оре три дні у ярині, а три у толоді, 
Виплакала карі очи за чотирі ночи. 
Та вже жъ мепі сі чотирі, та за девъять стали — 
Бодай мого миленького волики пристали! 
Бодай воли живі були, а плугъ иоламався, 
Щобъ мій милий изъ волами до дому вертався! 

(Поітавев. губ.). 

137. 
Ой пі.іу я въ суботу въ роботу, 
Та зароблю три копійки грошей, 
Та й ті пропью зъ родомъ хорошимъ. 
— Ой пий, мила, ой пий, не впивайся, 

У мого роду ума набірайся. 
Що въ мене рідъ гордпй, та нишний; 
Що сь вінъ буде тобі казати, 
А ти знай, мила, що відказати. 
Що у мене въ полі — сіеться, ореться, 
А прийду до дому — прядеться, снуеться, 
А таки мое діло не остаеться. 

( Харькове е. губ.). 
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НЕВЫГОДНЫЯ СТОРОНЫ ПОЛОЖЕНІЯ ЖЕНЩИНЫ. 

(Сожалѣніе о дѣвичьей ж они. Бѣдность въ семьѣ. Мужъ нслюбъ. Старый 
муокъ. Мужъ пьяница. Онъ бьетъ жену. Она ему немила. Онъ ей невѣренъ. 

Оставляетъ ее, убиваетъ). 

138. 
А. 

1 Ой, що зуирочка да за хмарочку закотилася, *) 
2 Що иилая да по милому зажури.іася: 
3 — Ой, куда ідешъ, де й одъізжаешъ, мій миленький, одъ мене, 

4 Ой, кому мене да й уручаешъ, серденятко мое? 
б „Ой, одъізжаю, моя мила, въ великую дорогу, 

6 Тебе, серде, да покидаю й а единому й Богу!“ 
7 — Ой, переночуй, да мій миленький, хоть нуиченьку зо много! 
8 „Ой, радъ же бъ я, моя мила, й дві нуички ночовать, 
9 Ой, да боюся, мое серденько, щобъ походу не втерять; 

10 Ой, бо вже жъ моі коні ворониі да позапрягани стоять, 
11 Ой, кучерушки, парні молодиі, да на повозкахъ сидять, 
12 Ой, дротяниі да нагаечкп у білихъ рученькахъ держать". 

13 — Ой, пусти мене, моя й матусенька, на круту гору й гулять, 
14 Ой, тамъ я буду, моя матюнко, сіри гусі й нопасать: 
15 Ой, гндя, гиля, да сіриі гусі, да гиля, гпля й на песокъ, 
16 Ой, затопила свою головоньку, ще й тоненький голосокъ. 
17 Ой, гиля, гиля, да сіриі гусі, да гиля жъ, гиля й на воду, 
18 Ой, и затопила свою головоньку, ще й хорошую вроду. 
19 Ой, гиля, гиля, да сіриі гусі, да гиля жъ, гиля й на Дунай, 
20 Ой, и затопила свою головоньку, а теперь сиди да й думай. 
21 Ой, гиля, гиля, да сіриі гусі, да гиля жъ, гпля й на реку, 

22 Ой, и затопила свою головоньку — теперь сиди й до віку. 

23 Ой, гиля, гиля, да сіриі гусі, да гиля жъ, гиля въ пшеницю, 

24 Ой, н затопила свою головоньку за гупркого пъяницю. 
_(С. Мостища, Козелецъ у. И. П. Новицкій). 

*) Каждый стихъ, кромѣ 1-го и послѣдняго, поется дважды. 
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Б. 

1 Б=1 А... еонечко; 2 Б—2 А... за миленькимъ...; 3 Б=-5 А. Якъ по¬ 
давъ да мій миленький...; 4 Б=7 А; 5 Б=8 А; 6 Б=9 А... моя мила... 

7 — Ночуй, ночуй, да мій миленький, бо я рано устаю, (2) 

8 До я тебе, мій миленький, въ походъ раньше розбужу. (2) 
9 Ой, уставай, мій миленький, вже на дворі світь-зора. (2) 

10 Б—10 А; 

11 Уже твоі кучери, лакеі поодівани сидятъ; (2) 

12 А на тебе, да мій миленький, гостри шабельки держать. (2) 
13 „Не боюся, да моя мила, треба мені прививать11. (2) 

14 — Ой, вийду я за новп ворота, ажъ милого не видать, 

15 Тілько моро миленького да слідочки лежать. (2) 
16 Ой, пожену да сіриі гуси да й изъ дому на ріку, (2) 

17 Завъязала свою головоньку, іае розвъяжу до віку. (2) 
18 Гиля, гиля, да сіриі гусп, да пзъ ріки на ставокъ, (2) 

19 Утопила свою головоньку, я жъ думала на часокъ! (2) 
20 Гиля, гиля, да сірпі гуси, а изъ ставку да въ тпешщю, 

21 Оддала мене матусенька за горного пъяницю. 

(Изъ собр. П. А. Кулиша). 

В. 

1 Зійшла зора изъ вечора, виграваючи — 
2 — Ой, куди жъ ти, мій миленький, вибіраещся? 

3 „Ой, поіду, моя й мила, у далеку дорогу*. 

4 В=7 А... хочъ цю нічку... 5 В=8 А.., ночувати ще й дві... 6 В=6 Б, 

7 — Ой, не бійся, мій миленький, я, молода, не засплю: 
8 Перві півні заспівають, то я тебе й избужу. 
9 Шб півепь, да піе другий: вставай, милий, годі спать. 

10 В=10 А; 11 В=11 А. Извощики жъ молодчики по... 

12 Пішли зъ нами молоді дівчата зеленого жита жать, 
13 Я жъ заняла сіриі гусе да погнала й /о води — 
14 Прошу жъ тебе, мій миленький, до свекрухи й не веди, 
15 Бо свекруха й лепетуха, сварливая голова, 
16 Вона жъ мене заклопоче — я жъ дівчина й молода. 

17 В=15 А... да на жовтенькпй... 18 В—19 Б. Завъязала й головоньку... 

19 В—19 А... да на тихий... 20 В—20 А. Завъязала й головоньку... 21 В= 

21 А... й да ва бнструю... 22 В-17 Б; 
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10 Не дала сь мі більше віва, ено едні пчоли. 
11 А пчоли сл роелетіли, а я ся лишила, 

12 Щоби меиі лиха доля головку сушила. 

141. 

Да коли-бъ же я, моя мати, свою доленьву знала, 
До бъ не йшла заміжъ та й до віку гуляла. 
Де сь же я въ тебе, мати, хлібъ-сіль переіла, 
Що ти мене оддала, за кого я не хотіла; 

Де сь же я въ тебе, мати, всю одежу поносила, 
Що ти мене оддала да за скурвого сина. 
Шду жъ я, куди зъ роду та й не ходила, 
Та чи не иобачу, кого вірно любила. 

Та хочъ не ёго, та товарища ёго — 
Та перепптаю миленького своего: 
Та чи вінъ у дорозі волн поганяе, 
Ой чп у шинкарки медъ-горілку кружае, 
Ой якъ у дорозі, то иоможи ёму, Боже! 
А якъ у шинкарки, то сварай, мялий Боже! 
Ой якъ у дорозі, даиъ рипіли бъ вози, 
А якъ у шинкарки, до бъ брежчали чарки. 

(С. Щасновка, Козелецк. у. К. Кибальчичъ). 

142. 

А. 

1 Чи я въ полі не пшенидя була, 
2 Чи я въ полі не зелена була? 

3 Взяли мене да й пожали, 
4 У снопики повъязали, 

Така доля моя! 

5 Да чп я въ лузі не калина була, 
6 Да чи я въ лузі пе червона була? 

7 Взяли мене полапали, 
8 И въ пучечки повъязали, 

Така доля моя! 

9 Да чи я въ батенька не дитина була, 

10 Да чи я въ батька не кохана була? 
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11 Л світъ непі завъязали, 
12 И зъ нелюбомъ повінчали, 

Така доля моя! 
13 Чн не було річенъки утопиться мені, 
14 Чи не було крашого улюбиться мені? 
15 Були річки, постікали, 

16 Були кращі, повінчали, 
Така доля моя! 

17 Я жъ тпі річенъки та кругомъ обийшла, 

18 Сватали кращі, я за іхъ не цішла — 
19 Ледачого полюбила, 
20 Сама себе погубила, 

Така доля моя! 
(Конотолск. у. изъ собр. П. А. Кулиша). 

Б. 
> 

1 Б=5 А; 2 Б —6 А; 3 и 4 Б—7 и 8 А; 

5 Чи я въ саду не травиця була, 

6 Чи я въ саду не зелена була? 

7 Взяли мене покосили, 
8 И ВЪ ЕОПИЦІ положили, 

Така доля моя! - 

9 Б=9 А... въ батьки..; 10 Б—10 А.» не хороша... 11 Взяла мене за- 
южъ далн. 12 Б=11 А. 13 Б=13 А... річкв... 14 Б=14 А... кращихъ 
подивиться. 15 Б=15 А; 16 Б—16 А. 1 

(Тараща, И. П. Новицкій). 

в.. 
1 В=5 А; 2 Б=6 А... не червоно цвіла; 3 ги 4 В= 7 и 8 А. 

Припѣвъ: Така доля моя, 

Гірка доля моя! 

5 В=1 А; 6 В=2 А; 7 В=3 А; 8 В=4 А; 9 В=9 Б; 10 В-=10 А; 
11 В=11 Б; 12 В^іг Б; 13 п 14 В—13 и 14 А; 15 В—15 А... посснхали; 
16 В=16 Б... повмірали; 17 Були річки, та я іхъ обійшла, 18 В=18 А. 

Були кращі... 19 В=19 А. Стцдка-бридка... 20 В—20 А. 
(Изъ Собр. П. А. Кулиша). 

Г. 

1 Г=5 Б... въ полі; 2 Г=6 Б... въ полі; 3 Г=7 Б; 4 Г=8 Б... вволочили; 

(припѣвъ, какъ въ варіантѣ В); 5 Г=1 А... въ степу; 6 Р=2 А... въ степу 
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не спіленка...; 7—12 Г—3—8 А; 

16 Г=12 Б; 

17 Уставай, доню, та ранесенько, 
18 Уминай лиде та білесенько; 

19 Та не давай стиду-бриду 
20 Ціловати свого виду. 

13 Г=9 Б; 14 Г==іЬ А; 15 Г—11 Б; 

21 Уставала матійка, та раніше мене, 

22 Умивала личенько та біліше мене; 
23 Не давала стиду-бриду 
24 Ціловати свого виду... 

(0. Сопгривцн, Прыуцк. у. Л. М. Жемчужниковъ). 

д. 
1 Да чи я въ лузі не пшениця була, 

2 Дн чи я въ чистому не хороша була? 
3 Д—3 А; 4 Д=4 А. У снопочки.. 5 Д—5 Б... въ лузі; 6 Д=6 Б... въ 

темному; 7 Д=7 Б; 8 У стожочви износили; 9 Д=5 А; 10 Д—6 А... въ 
темному; 11—14 Д=7— 10 А; 15 Взяли мене повінчали, 16 Д=11 А; 
17—19 Д=13—15 А; 20 Д=16 А... нозъізжали. 

(С. Тривнючевка, Чернигов, у. Ы. А. Вербицкая). 

Е. 

1 и 2 Е=5 и 6 А; 3 Е=7 А... изломали; 4 Е=8 А; 5 н 6 Е=5 и 6 Д; 
7 Е=7 Б... искосили; 8 Е=8 Б... уложили; 9 Е=1 А; 10 Е = 2 А... не 
хороша; 11 Е=3 А... та й взжалп; 12 Е=4 А; 13 Е=9 Б, 14 Е—10 А... 

въ матки; 15 Е=-11 Б... та В звінчали; 16 Е=12 А... світъ звъязали. 

17 Чи не було річви утопится, 
18 Чи не було кращихъ залюбитися? 
19 Були річки, повтікали, 

20 Були ставки, повсихали, така доля моя! 
21 Чи не було кращихъ залюбитися? 
22 Були гарні, повмірали, 

■23 Були кращі, шлюбъ забрали, 
24 Котрі гірші, тутъ зостали, така доля моя! 

(К&хенецъ, К. В. Шейковскій). 

Ж. . 

1 я 2 Ж=5 и 6 А; Дівки мене изломали... 4 Ж=4 и 8 А, роскладали, 

бо іхъ воля така; 5 и 6 Ж—5 и 6 Б... въ лузі... 7 и 8 Ж—8 А... пучечки... 

бо іхъ воля така. 9 Ж*=9 Б; 10 Ж —; 10 А... не дівчина... 11 Ж=11 Б; 
12 Ж=11 А... бо моя доля така. 

13 Чи я въ лузі не калина, 
14 Чй я ш> свого батька не дитина? 
15 А я за ляшенька иіду, наживуса, 

Р 
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• 16 Піду въ садъ вишневий, прохожуся, 
17 Лажу підъ вишнею, просплюся. 

18 Лягла підъ вишнею та б заснула, 
19 Прийшовъ ній миленький, я не пула; 
20 Прийшовъ міб миленький та й торкав: 
21 — Вставай, моя мила, вже світае. 

(Иго собранія П. А. Кудг'па) 

3. 

1 и 2 3—1 и 2 Г; 3 3=7 Б; 4 3=4 Г. 
5 Чи я въ полю не криниця була, 

6 Чи я въ полю не холодна була? 
7 Взяли мене цебрувати, 
8 Взяли воду виливати — така доля моя! 

9 и 10 3=5 и 6 А; 11 3=7 А... зломали, 12 3=» А. И въ сноповки 
покладали. 13 3=9 А... отця... 14 3=10 В; 15 3=-11 Б... мене та б від- 
дали. 16 3-11 А... така доля моя; 17 3=13 Б. 18 3=14 В., полюбитися 
19 и 20 3=15 и 16 А... повѵірали... 

(Подольск, губ. А. Дымайскій). 

И. 

1—4 И =5—8 А; б н 6 И=П н 2 Г; 7 и 8 И=7 и 8 Б. 
9 Ой чи я въ лісі ие сосна була, 

10 Ой чи я въ лісі не висока була? 
11 Взяли мене изрубили, 

12 На трісочки полапали — така доля моя! 

13—16 И=9—12 В; 17 И=13 Б; 18 И=18 В; 19 н 20 И—15 н 16 А. 
21 Об вийду я за ворітечкя, 
22 Ой стану я, я$ъ сиріточка, 
23 Не дамъ тому стиду-бриду 
24 Ціловати мого виду — така доля моя! 

I. 
1 — 5 1=5 — 8 А; 6 и 7 I—1 и 2 Г; 8 1=7 В... та й пожали; 9 И 

вь снопики повъя8али; 10 Така доля ноя; 11 1 = 9 Б; 12 1 = 10 А... 
въ ёго нс рідяая. 13 1=11 Б... извінчали; 14 И світъ божий завълзали; 
15 1=10 I; 16—19 Ь=13—16 А. 20 1=10 I; 21 1=27 В... текли річки... 
22 1=18 А, 

23 Стидкихъ-бридкихъ полюбила, 
24 Сама себе погубила — 

25 Така доля моя, така доля моя! 
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24 У батенька тихо; 
25 Ходила бъ я по дворочку, 
26 Якъ пчілочца до медочку, 
27 Да роспустила бъ я .русую косу 
28 Да по черцёвому поясочку. 

(Изъ собр. П. ▲. Кулвша). 

Б. 

13 Ажъ до долу слёзн ллються. 

14 Коли бъ же я знала, 

15 Свое таке безталання, 
16 Не пішла бъ л заыіжъ, 

17 Не пішла бъ ніколн, 
18 Та спділа бъ въ свого батька 
19 Дівчиною молодою. 
20 Теперь пішла ваміжъ, 

21 Уволила свою волю,— 
22 Оддала личепько, 
23 До личепька чорні брови, 
24 Своій несчастливіГі долі. 

(С. Покровская Богачка, Хорольск. у. Д. И. Лавревко). 

19 Не пошла бъ до віку 
20 Оттакою молодою. 
21 Колп бъ же я знала, 

22 Що замужжю лихо, 
23 Спділа бъ, гуляла 

1 Ой нійду я на гірочку, 
2 Та гляду я по світочку: 
3 Ой світе жъ мій ясн й, 
4 Світе ыіі орекрасний, 
Г» Тілько жъ мій таланъ безсчасний! 

6 Ой зінду я на могилу, 
7 Та гляну въ долину: 
8 Долива глибока, 
9 Балина впсока, 

10 Ажъ до долу вітн гнуться, 
П А у тиі дівчнноньки, 
12 А у тиі чорнявоі 

1 Ой воли бъ я була знала 
2 Свою несчастну долю, 

Гей гукъ, кати, тукъ, 
Де двораки пъють, 
Та веселая тая й уличеньва, 
Кудн вони йдутъ. 
„Ой дбай, матн, дбай, 

Та мене заміжъ дай; 
Та не дай, мати, аби за якого, 
Бо тобі, маті^ усе однавово,— 

Мені жъ вроди жаль. 
Бо моя врода, 
Якъ бистра вода. 

В. 

3 Не пішла бъ ніколи 
4 Дівчиною молодою. 

(С. Трубаіцн, Хорольск. у. М. В. Нѣговскіб). 

146. 

А мое личко, такъ якъ яблучко, 

Сама й молода11. 
— Донечко моя, 
Вибірай же сама; 
Вибірай собі, впмпшляй собі,— 

Ще жъ ти молода. 
„Матінко моя, 

Вибрала жъ бо я: 
Вибірала жъ я, вимишляла жъ л, 

Таки свою долю не вгадала я,— 
Доле проклята!11 

(М. Бышевъ, Кіева:, у. Л. В. Ильніцкіі). 
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147. 

Ой не шуми дуже, луже, 
Ти зеленая діброво! 
— Ой якъ нені не шуміти, 
Буйний вітеръ повівае, 

Широкий листъ обивав, 
Сиру землю покривав.— 
Ой ти, земле, ти, сирая, 
Приняла ти (тця й неньку, 
Прийми й иене, холоденыіу! 
— На що жъ тебе иринінати, 

Треба тебе снастямъ даровати: 
Счастливою годиною 
И вірною дружиною.— 

—Треба, мати, раненько вставати, 
Еоннченька осідлати, 

Та иоідемъ милоі шукати. 
Приізжав підъ ворота,— 
Вийщла мила йраща илота. 
Вере коня за поводи, 

А. 

20 А милого за рученьку; 

21 Веде коня у станидю, 
22 А милого у світлицю; 
23 Дав коню сіна и овса, 
24 А милому меду й вина; 

25 Сама сіла, задумала, 
26 Карі очі зарюмала. 
27 „Чого, мила, задумала, 
28 Карі очі зарюмала? 

29 Чн жаль, мила, сіна й овса, 
30 Чи жаль меду й вина?" 

31 — Не жаль мені сіна й овса, 
32 Не жаль мені меду й вина,— 

33 А жаль мені дівувоння. 

34 Субітнёго заплітання, 
35 Що въ су боту измивала 
36 И въ кісоньку заплітала. 
37 А въ неділю приберу ся,— 
38 На молодцівъ подивлюся. 

Б. 

Теренъ, теренъ коло хати, 
Да ні съ кімъ обірвати; 
Треба хлопцівъ нопуохати, 1 

Щобъ сей теренъ обірвати. ) \ 

А я хлопцівъ не просила. 
Сама теренъ обтрусила. 

Да піду я у садочокъ, 
У садочокъ на гуляния, 

Да гукну я на милого... 

10 —Сідлай коня вороного! 
11 А я сяду на другого, 
12 Та иоідемъ въ чисте поле на гу- 

, лян ня, 
13 До милой на втишання. 
14 ІІрізжаемъ, де ворота,— 
15 Вийшла мила краща злота, 
16 Ще й кращійша злота. 

17 и 18 Б—19 и 20 А; 19 Б= 21 А... конюшню; 20 Б=22 А; 21 Б~ 
А... овса, сіна; 22 Б—24 А; 23 Б=25 А, Сіла мила...; 24—26 Б=26- 

А; 

27 Чи жаль тобі овса, сіна, 
35 
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23 Чи жаль тобі меду й вина?14 
29 Не жаль мені овса, сіиа, 

30—34 Б“32—34 А; 35 Неділънёго убірання. 

(Липовица, Прыукск. у. Л. М. Жемчужниковъ). 

В. 

1 Явь прніхавъ підъ ворота, 
2 Вийшла жила краща злота; 
3 Якъ пршхавъ на подвіръя, 
4 Вийшла жила краща срібіа. 

5 В=19 А, ваяла... поводи; 6—8 В—20—22 А; 9 В=23 Б, Дала...; 10 - 
14 В--24—28 А; 15 В=29 Б; 16,Чи жиложу вівса, сіиа; 17 В=31 В; 18 В— 

32 А, Ні жилому жеду...; 19 В=33 А; 20 В=35 В, Дівочого... 

21 У суботу й пзжиюся, 
22 У неділю приберуся; 
23 А въ неділю лрцберуся, — 

24 Гей, межъ челядь подивлюсл. 

(С. Ввтаевв, Звенигородск. у. Б. О. Познани кій) 

1 Ой вийду я за ворота, 
2 Ой вийду я за новиі, 
3 Ажъ тажъ трава зеленіе; 
4 Вітеръ сіе, повівае, 
5 Вітеръ кожишъ росхиляр; 

6 Вітеръ комншъ росхиляе,— 
7 Добрий молодецъ гуляв. 

8 Вінъ гуляв, вінъ гуляв, 
9 Вінъ самъ себе равважае: 

10 — А чн мені женнтися, 

21—26 Г—19—24 А. 

Г. 

11 Чн самому журитися? 

12 Ой крикну жъ я на малого:. 
13 „Сідлай коня вороного, 

14 А підъ себе буланого, 
15 Та поіделъ въ чисте поле, 
16 Чи не найдемъ щастя й долі?*" 

17 Та не набшли щастя Й долі, 
18 Найшли дівку до любові; 
1Э Набшли дівку до любові — 
20 Біле лице, чорні брови; 

27 Стала жила частувати, 
, 28 Стала плакати й ридати. 

.29 Г=27 А; 30 Г=28 А, Біле лице... 31 и 32 Г—29 и 30 Б; 33—3& 
Г=31—33 А. 

36 Субітнёго прибіранйя... 

37 Ой гляну жъ я у куточокъ,— 
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38 Стоіть лилий, якъ Платоновъ, 

39 Чорві брові, явъ терночокъ, 
40 А станочокъ, якъ шнурочокъ. 

(С. Покровская Богачка, Хорольсв. у. Д. И. Лавров ко). 

д. 

1 По садочку похожа» 

2 И самъ себе розважаю: (2) 
3 А та мені женитися, 

4 Чи самому журитися, (2) 

9—11 Д=12—14 Г; 12 Д=15 

13 До голубки до сивоі. (2) 
14 Ти, місяцю, світн, світи, 
15 Ти, конику, біжи, біжи! (2) 

16 Ти, місяцю, пробліщайся, 
17 Ти, конику, поспішайся! (2) 
18 Підъізжав підъ ворога, 
19 Вийпиа хила краща злота, (2) 

26—29 Д=19—22 А; 30 и 31 

5 А чи мені листи слати, 
6 Чи самому поізжати? (2) 
7 Якъ буду я листи слати, 
8 Будутъ мене люде знати. (2) 

Г... до милоі, 

20 Підъізжаю підъ віконце, 
21 Вийшла мила ясна, явъ сонце. (2) 
22 — Здрастуй, здрастуй, моя мила, 

23 Хорошая, чорнобрива. (2) 
24 А хочъ мил ѵ, хочъ не мила, 

25 Ворітечка одчиннла. (2) 

Д=23 и 24 К 

32 Дае хліба разового, 
33 Сама сіла коло ёго. (2) 

34 Д=25 А; 35 Д=26 А... глаза... 36 Д=27 А... сіла... 37—41 Д= 

28—32 Б. 
42 Та жаль мені мого дівування, 

43 Що пішли хоі літа марно. 

(С. Меіашмвка, Черкасс, у. Ф. Т. ШтавгеВ). 

Ой вийду въ чисте поле — 
Въ чистіхь полі временьці крешуть. 

Об пійду я до домоньку, 
А за мене вороги брешутъ. 
— Кренить, 'крешіть, вороженькя, 

Битий камень въ край дороженьки, 
Ой кусайте, хочъ гладайте, 
Тільки мене не займайте. 
Дамъ же я вамъ хліба. соли, 

Холодноі води инти — 

148. 

Перестаньте, вороженьви. 
За мене говорити. 
За ріпкою, за водою 
Братъ сестрі покланяеться — 

Я до мого листи пишу, 
Слёзоньками у- нваюся. 
— Добре тобі, мій братчику, 

На коньку играючи, 

Ой’якъ мені на чужині, 
Чужу кужиль випрядаючи. 

35* 
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Не такъ мені жаль на коннньку, 

Якъ мені жаль на ворононьку — 

Об въ далекій сторононьці 
Навиваютъ заволокою, 

Еажуть мені річку брести 
Широкую та глибокую. 

Нідкъ еі перебристи, 

Ні перетикнути, 

Прийдеться на чуживі 
Безъ родинн загинути. 

Й такъ мені та чужина, 

Якъ та мені чужа мати: 

Каже мені чужа мати 
Зъ-підъ ваменя огонь брати.' 

— Не збиткуйся, (?) чужа мати. 

Не збиткуйся надо мною, 

Завъяжи мені чорни очі, 
Пускай мене за водою. 

Нелай моі чорни очі 
Въ сирой землі та пісовъ точатъ, 

Нехай мені чужа мати 

Головоньки та не клопочить. 

(Ивъ собр. П. А. Кулиша). 

149. 

А. 

1 „Осичино, березино, 25 Не жаль мені на галочку, 

2 Чомъ не горитъ, тільки куришся? 

3 Молодая дівчинонько, 

4 Чомъ не живетъ, тільки журится? 

5 — Коли бъ же я підналена, 

6 До бъ горіла, не курилася; 

7 Коли бъ мені добра мати, 

8 До бъ я жила не журилася. 

9 Ой вийду я за ворота — 

10 За ворітьми времені крешуть; 

11 Якъ вийду я по-межъ люде — 

12 Все за мене вороги брешутъ. 

13 Крешіть, крешіть, кремінчики, 

14 Тільки вогню да не давайте: 

15 Брешіть, брешить, да воріженыси. 

16 Тільки мене да не займайте. 

17 Ой часъ пора до куріня, 

18 Ой часъ пора до домоньку, 

19 всть у мене воркунъ дома 
20 Да на мою да головоньку. 

21 Ой, воркуне, воркуночку, 

22 Не бий мене й у головочку: 

23 Мене маТй годувала, 
24 Въ головочку не забивала. 

26 Якъ на тую да вороночку - 

27 Занісъ мене дурний розумъ 
28 На чужую б да стороночку. 

29 А въ чужій сторононьці 
30 Зовуть мене зоволокою, 

31 Кажуть мені річку брести, 

32 Широкую й да глибокую. 

33 Бреду річку, бреду річку, 

34 Да цоли бъ не втонути, 

35 Коли бъ мені съ дёго села 

36 Утінкою вилинути! 

37 Хоть уткою, хоть галкою, 

38 Хоть чорною да вороною,- 

39 Зоставайтесь, злі вороги, 

40 И съ своею б да стороною. 

41 Ой була я въ чистінъ полі 
42 Да забула полиню взята, 

43 Якъ прийду я до домоньку. 

44 До нічого ворогамъ дати. 

45 Лугомъ иду, голосомъ веду — 

46 Ой ви, луги, розлягайтеся! 

47 Селомъ иду, гірько плачу — 

48 Ви, вороги, б утішайтесл! 
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49 Утішайтесь, воріженьки, 53 Утішались воріженьки 
50 Да моею неработою — 54 Да що въ. мене да дітеП много — 
51 Искарай васъ, мнлий Боже, 55 Искарай васъ, мвлпй Боже, 
52 Великою да скорботою. 56 Що бъ не було а ні й. одного. 

(С. Великая Свитинка, Васндьвоаск. у. А. В. Ильницкій . 

Б. . 

1—10 Б -25—34 А; 11 Б=35 Ал. краю; 12 Б=36 А. хоть...; П Б= 
33 А. 

14 Широкую перебрела, на глибокій утомилася— 
15 '1’ака жъ мені одъ Господа доленька 
16 Да судилася. 

17 Хоть горькую, хоть тяжкую, , 
18 Хоть чорную да вороную. 

19 и 20 Б- 39 и 40 А; 21—24 Б -45—49 А. 
(Тамъ же). 

в. 
1 „Було жъ не ити жита жати, 12 А серденько не лривернеться. 
2 Було жъ не ити конопель брати, 13 Хожу-блужу колц броду, 

.3 Було жъ не ити дівча замужъ, 14 Шгде води да напитпся; 
4 Було жъ мене, молодца, ждати“. 15 Все жъ чужина, не родина — 
5 — Вража жъ тебе мати знав, 16 Ні до кого жъ прихилитися. 
6 Докіль тебе, молодця, ждати. 17 Велятъ мені річку брести 
7 Росла коса до пояса — • 18 Широкую да глибокую. 
8 Не росплестп, не росчесати. 19 А чи мені річку брести, 

9 Ой млинъ меле, вода реве; • 20 А чи жъ мені перекинута — 
10 А колесо не повернеться. 21 Доведемся на чужині 
11 Карі очи изглянуться, 22 Безъ родини да загинути. 

(Ворисполь, Перелславск. у.). 

Г. 

1 Ні родини зъ Украіни, 3 Та вже мені докучила 
2 Ш . . .•. та ворононька,. 4 Чужая сторононька. 

5 и 6 Г=29 и 30 А; 7—9 Г=17—19 В. 

10 Чи очеретомъ перетикати, 14 Очеретомъ перетачу, 
11 Ой чи мені до роду итти, 15 А я жъ свою родинопьку 
12 Чи сюда перекликати. 16 Всю до себя перекличу. 

13 А я жъ тую бистрѵ річку 
(Игъ собр. Гр. А. Залюбовскато). 
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Ой иду я та дорогою, 
А мій голосъ та дібровою — 

Накажу я до родоньку свого 
Хочъ чорною та вороною. 
Ні родини зъ Украіни, 
Ш чорноі та ворононьки, 
Та вже жъ мені надокучила 

Люде йдуть жита жати, 
А я, молода, конопель брати; 
Конопельки зелененьки, 

А я молода—ще гулять буду. 
Сама я йду дорогою, 

Голосъ веду дубровою. 
Накажу я свойму роду 
Хочъ чорною та вороною. 
Воронъ чорний, воронъ чорний, 

А галочка ще чорнійша; 
Що рідъ рідний, що рідъ рідний,— 
Отецъ, матп ще й ріднійіни. 

Оддавъ мене, эавдавъ мене, 
Ой де-сь же імъ не жаль мене: 
Чи пари коней не мар, 

Чи доріженьки не відае, 

Що вони мене на чѵжині, 

Я не хочу жита жати, 
Пойду въ поле конопель брати. (2) 
Конопельки зелененьки — 
Пойду, млада, да погу.тяти; (2) 
Пойду, млада, погуляю, 
Свого роду да й одмдаю. (2) 

д. 
А чужая та сторононька. 
Щебетала ластівонька, 

Зо дна моря вилітаючи, 
Та вже жъ мені надокучило, 
Родиноньки та не маючи. 
Горе жъ меві жпти на чужині, 
Родиноньки та не маючи! 

(С. Покровская Богачка). 

150. 

А. 

Сиротипи, не одвідають. 
Викрутпла пучки й ручки, 
Білпй кужіль випрядаючп; 

Виплакала кари очи, 

Отця и матки виглядаючи. 
Кувала зозуленька, 

Та сидючи підъ калиною,— 
Лучче бъ*було самій житп, 
Ніжъ теперя зъ дружиною; 
Кувала зозуленька, 

•Та сидючи підъ повіткою,— 

Лучче бъ було въ косі ходить, 
Йіжъ теперя підъ наміткою; 
Ковала Зозуленька, 
Та сидячи підъ яЛицею,— 

Лучче було буть дівпцею, 

Ніжъ теперя молодицею. 

(С. Щасвовка, Козелецк. у. К. Кибальчичи. 

Б. 

Ой иду я дорогою, 

Пущу голосъ да дубровою, (2) 
Накажу свойму роду 
Хоть чорною да вороною. (2) 
Воронъ чорний, воронъ чорний, 
Вороночка ще й чорніша; (2) 
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Весь руядъ руйдний, весь рулдь 
руидний, 

Отець, матв ще й роднша. (2) 

Лугомъ иду, пісню пою, 
Ажъ луженьки роЗлягаються, (2) 

Селомъ иду, сильно плачу — 
Вороженыш утішаються. (2) 
Ви, вороги, воріженьхн, 
Лежитъ камень крпй дороженьки: (2) 

Припадайте да й глодайте,— 

Тілько мепе да не займайте. (2) 
•Оддавъ мене муий батенько 

Да въ чужую да стороньку, (2) 
Продавъ мене, продавъ мене, 
Ой де-сь ёну да не жаль мене. (2) 
Ой ковала зозулѳнька 
На калині да подъ віткою,— (2) 
Лучче було луидъ квіткою, 
Нужъ тепера пуідъ наміткою; (2) 
Ой ковала зозуленька 
На калині пуидъ світлвцею,— (2) 

Лучче було дівицею, 
Нужъ тепера молодицею. (2) 

(Черниговская губ. Изъ собр. П. А. Кукиша). 

161. 

„Чи я тобі не казала, чи я тобі не кажу: 
Чи я въ тебе наймичка, що я беса хожу?* 
— Ходи, мила, боса, коли дгвелося, 
Коли нені, молодому, на 

(Роменскій 

162. 

Ой у полі пивка, 
Съ конца материнка, 
Тамъ діачина жито жала, 
Сама чорнобруивка. 
Ншовъ козавъ дорогою,— 

„Помагай-бу, женче!** 
Вона ёму одказала: 
„Здоровъ бувай, серце!“ 
Уже жъ сяя слава 
По всімъ світу стала, 
Що дівчпна козаченька 
Серденькомъ назвала. 

Коло моря, дівчино, 
Коло моря, рибчино, 
Тамъ плавало два човники, 
Три рибалочкн: 

горе шшлося. 
у. Изъ собр. А. А. Потебкн). 

Одинъ важе „ дівчино! “ 
Другпй каже „рибчино! “ 
Третій каже: „сідай зо мною,— 
Будешь за мною*. 
— На що жъ мене сватаешь,— 
Въ тебе хати нема? 

— „Поведу, серце, въ чужую, 
Поки свою збудуго**. 
— Збудуй, серце, зъ лободи, 
Та въ чужую не веди, 
Бо чужа хата така, 
Якъ свекруха лиха. 

— „Збудую, серце, світлоньку, 
Та поставлю край села; 
Та поставлю край села,— 
Живи, мила, весела1*. 

— Тоді була весела, 
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Якъ одъ батька везена,— 
Теперъ сама бачу, 
Що всякий часъ плачу: 
Пуийду до комори — 
Не хліба, не солі,— 
Не впинила, не втекла я 
Несчастноі долі; 
Пуийду до комнати 
Постіленьки слати,— 
Постіль біла, стена німа — 

Чорна гречка, білі крупи, 
Не попадайсь, дівко, въ руки; 
Бо якъ кені попадется, 

То післі не спасется. 
Чи я въ тебе не бувавъ,— 

Не бачила, що я мавъ: 

Жупанина по воліна, 
Къ весіллю позичена. 

Ой матінко, вишенько,- 
Що безъ тебе лишенько! 

Ой ненько жъ моя, тонка гилька, 
Якъ безъ тебе гірко: 
Шо тебе жъ не купити, 

А не заслужите, 
Що безъ тебе, ненько моя, 

Горе у світі жити! 
Шо уже жъ я й ходила, 

То вже жъ я й служила, 
Та не найшла тіі неньки, 

* Що мене родила. 
Тільки найшла у полі 
Сниенькее море. 
— ПрнЙми жъ мене, сине море, 

Ні съ кимъ разковлятк. 
Постіль біленька, 
Стена ніненька, — 
Змилуйся, мидий Боже, 

Що я мо до денька! 
Постіль біленька — 
На юий спать не мушу — 
Змилуйся, мидий Боже, 

Прийми мою душу. 

3. Шчасяовка, Козелецк. у. К. И. Кибальчичъ). 

163. 

Були жъ воли и норови — 
Повели жидки за рогі; 
А тепера що прпйдуть — 
Засміються та й підуть. 
Здоровъ, здоровъ, ти, матусю, 

Я приіхавъ по Настусю! 

— Здрастуй, здрастуй, вражий сину. 
Завезетъ мою дитину! 

. Жаботивъ, Черкасскаго у. Ф. Т. Штангей). 

164. 

Теперъ мені горе! 
„Чи чула жъ ти, моя ненько, 
Якъ я у тебе була, 

Підъ покутнимъ віконечкомъ , 
Якъ голубка, гула". 

— Ой хоть чула, хоть не чул і — 
Не озивалася; 

Я жъ на тебе, донька моя, 
Не сподівалася. 

Ой чого жъ ти, донько моя, 
Така стара стала, 
Що я тебе, донько моя, 
За рікъ не пізнала? 
„Изстарила мене, ненько. 
Чужая работа; 
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А ще къ току, коя неньво, 
На серці скорбота. 
Изстарила иене, ыенько, 
Та чужіі хатки, 
А ще *къ тому, моя ненько, 
Моі недостатки. 
Изстарили мене, ненько, 

) Ще сонечко не зіходило, — 

2 Щось до мене та приходило. 
3 Приходила моя матюнка, 
4' Приходила моя утюнка; 
3 Бона въ мене не обідала, 
6 'Гілько мене та & одвідала; 
7 Вона въ мене не полуднувала, 

8 Тілько въ мене та побувала; 

9 Вона въ' мене не вечеряла, 
10 Тілько мене запечалила. 
11 Устану я рано въ пъятюнку, 

12 Проведу я свою матюнку, 

13 Та за тиі гори, гори крутиі, 

Та чужіі мітки, 

А ще къ тому, моя, ненько. 
Маленькіі дітки. 
Изстарила мене, неньво, 
Та чужая нива, 

А ще къ тому, моя ненько, 
Невірная дружина*. 

(Изъ собр. ГГ. А. Кулиша). 

А. 

14 Та за тиі річки, річки бпстриі,'. 
15 Та за тиі лози, лози густиі, 
16 А сама стану підъ калиною, 
17 А сама стану підъ червовою. 
18 Озираеться моя матюнка: 
19 — Чого стоішъ, моя донечко, 

20 Чого стоішъ, та дитя мое? 

21 Чи травиця ніжки спутала, 
22 Чи росонька очи впбила? 

23 „Мені травка ніжокъ не спутала, 
24 И росиця очиць не вибила: 

25 Спутало мене та замужжечко, 
26 Невірнее та подружжечко*. 

(Щасиовва, Кабаіьчичъ) 

Б. 

1 А ще сонце не заходило, 2—3 Б =2—3 А. 4 Б=4 А... жъ моя рід-- 
ная...; 

5 Вона въ мене й не снідала, 
6 Тільви жъ мене й перевідала; 

7 Й да вона въ мене й не обідала, 
8 Головонько жъ моя бідная! 

9 Б=9 А; 10 Б=10 А... роспечалила..., 

11 Ой, піду жъ я й до шинкарочки, 
12 Возьму меду й да дві кварточки, 

13 А третюю да горілочви; 
14 Да изберу всі сусідочки — 

15 И вбогиі, и богатиі, 
16 И добриі, ще й проклятіи; 

17 Да проведу свою матінку, 

18 Й да тгрозеду свою рідную 
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19 За два яри да глибокиі, 
20 А дві дороги ще й шпровпі; 
21 Сака сяду иідъ калиною, 
22 Изъ малою й да дитиною. 

23 Оглянулась ноя иатінка, 
24 Оглянулась коя рідная, — 
23 Голівонька жъ ноя бідиая! 

(С. В. Світввка, В&свльк. у. Л. Ишешо). 

В. 
1 и 2 В=17 и 18 Б. 

3 За три гори, за три крутиі, 
4 За три річкп, за три бистрпі; 
5 Сама стану пудъ единою, 

6 Пудъ червоною калиною. 7 В 18 А. 8 Озираеться моя рудная: 9 В—- 
19 А; 10 В- 10 А... мое лишенько... 11 и 12 В-^21 и 22 А. 

13 — Не травпця мні нужки спутала, 

14 Не росиця учки вибпла: 15 и 16 В-=25 и 26 А. 

(М. Сявлвка, Сосввцв. у. И. Бойцехъ-Вербнцкій). ч 

Г. 

1 Г 1 Б; 2—4 Г 2—4 А; 5 Г 5 Б; 6 Г—6 А; 7—9 Г 5—7 А; 
10 Г=8 А... мепе приголубила... 11 и 12 Г=—9 и 10 Б; 13 и 14 Г- 11 и 12 А; 

15 Да за гори за крутенькиі, 
16 За річкп за бпстренькиі. 17 Г-—18 А; 18 Г=8 В; 19 Г- 19 А. 

(И. П. Новицкій». 

д. 

1 Д—=1 А... не сходило... 2и 3 Д- 2 и 3 А; 4 Д-=4 Б; 
5 И правдонька моя вірная, 12 За крутиі та високиі, 
6 И не снідала, и не обідала: 13 За гори та високиі, 
7 Життя мое та й одвідала. 14 За річенькп та глибокиі. 
8 Виряжаю свою натінку, 15 Ой, вернусь я одъ матінки, 
9 Виряжаю свою рідную, 16 Ой, вернусь я одъ рідноі, 

10 И нравдоньку свою вірйую. 17 Отъ правдоныси та ще вірноі, 
11 За три милі за далекиі, 18 Та стану я підъ дубиною. 

19 Д=22 Б, 20 Д =23 Б, 21 Д =24 Б. 22 И правдонька моя вірная... 
23 Д=20 А; 
24 Чого стоішъ мое рідное? 29 Сливоньками та извъязаная, 
26 „Того стою, моя жъ мати, 30 Слізоньками та й зап.іакапая; 
26 Того стою, моя рідпа, 31 Избитая та нагайкою, 
27 Що буду жъ я избита, 32 А утертая та китайкою11. 

28 Избита я та излаена, 
(С. Лшговица, Приіуксв. у. Л. Желчужннковъ). 
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I 

Е. 

1 Е--1 Б... не зіходило... 2—5 Е--2—5 Д; 6 и 7 Е=5 и 6 А; 8 Е— 
7 А... полуднали...; 9 Е -10 Г; 10 и 11 Е=9 и 10 А; 12 Е=-12 А; 13Е- 
18 Б; 14 Е=10 Д; 15 Е 21 Б... яриною..., 16 Е-==22 Б; 17 Е=18 А; 

18 Е- 22 Д; 19 Е-=19 А... сидитъ... 

20 — Чи жаль тобі ярпночки, 
21 Чи малоі та дити ночки? 

22 „Не жаль мені ні лриночки, 
23 Ні малоі та дитиночки: 

. 24 Да жаль мені тебе, матінва, 
25 Да рідная моя прав:онька“. 

(С. Кодюжнвцн, Пршуксв. у.). 

156. 

Пійду замужъ, хочъ одвііаю: 

Коли добре, дакъ я жить буду, 
Коли худо, дакъ я прічъ лійду. 
— Живи, живи, моя донечка, 

Така твоя долечка. 
Гіркее твое замужество, 
Що не віриее подружище (ство). 

157. 
Поіхавъ муий миленькій у велику дорогу, 
Да й покинувъ мене, чорноброву. 
Да й покинувъ три ко лоси въ стозі: 
Одинъ колосъ дітокъ годовати, 
Другий колосъ челядь зодягати, 
Трейтій колосъ горілки курптьця — 
Да не буду жъ по милуимъ журиться. 
Да прніхавъ муий миленькій пуизпо, 

Да й роскидапъ білу постіль руизно. 
— На кого жъ ти, муий миленькій, злуешъ, 

Що мою білу постіль гайнуешъ: 

Чи на свою челядь молодую, 
Чи на свою матусю старую? 
„Не на свою челядь молодую, 

Не на свою матусю старую, 
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А на тебе, жену молодую, 

Що покинувъ екъ нитку тоненьку, 
А заставъ екъ рожу повненьку; 

Ой покинувъ екъ бііину біленьку, 

А заставъ екъ калину повненьку; 

Що покинувъ екъ рибоньку въллу, 

А заставъ екъ ягодку красну... 
(М. Оівшевса, Ковелецк. у.). 

168. 

Пусти жъ мене, мати, борвіночку рвати: 

А вже жъ наши вороженькч полагали спати. 

— „Ой едни полегали, другі повставали. 

А вже жъ они тебе, доню, давно обрехали". 

— Нехай они брешуть, якъ ся розуміють; 

Якъ та приде годинопька, вони поніміють. 

Ой гаю жъ мій, гаю, густий—не прогляну! 

Пустила жъ я голубонька, та вже не піймаю. 

Ой гаю жъ мій, гаю, цвітешъ дуже рідко: 

Кого родонъ я не знала, присудивъ мя дідько! 

Кого жъ бъ я полюбила, стоіть за плечина, 

Кого родомъ я не знала, тому присягала! 

Пустя жъ мене, мати, до броду по воду, 

Нехай же я подивлюся, чи красна на вроду? 

На уроду хорошая, на личенько прекрасная, 

Но тілько доленька моя несчастная! 

(Изъ собранія П. А. Кулиша). 

158. 

Ой тихая да річенька Лебединъ, 

Хорошая дівчинонька, чедединъ, 

Розсипала орішечки, якъ одинъ. 

Ой де жъ вона розсипала — на лёду, 

Достаючи кумпанею молоду. 

„Випий, випий, кумпанея, все до дна, 

Я въ батюшки да въ матушки дочъ одна. 

Не попалась кому людьскому узять, 

Да взявъ мене той розсукинъ синь мужикъ: 

Узявъ мене одъ батюшки, якъ калину, 
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Зсушивъ мене, знудивъ мене, якъ билнну. 
Навчи мене, моя мати, горювать, 
Якъ у стрісі веребейки шерестять. 

Шерестіли, полетіли, да й нема, 
Я, мояо :а, постояла, да й пошла, 
Поки моя хуртовина перейшла“. > 

(С. Три8ннчевка, Червжовск. у. М. А. Вербицкая'. 

іво. 

Пливи, пливи, селезеньку, поки води стане — 
Прибудь, прибудь, мій миленький, не самъ — зъ молодцами. 
€сть у мого та батенька въ огороді сосна — 

Не для тебе, скурвий сину, я въ батенька зросла. 
бетъ у мого та батенька въ огороді рута; 

А у рути верхи крути, піду посхиляю, 
Вороженьки спать обляжуть, піду погуляю. 

Уродила мене мати крамомъ крамовати — 
Досталося ледачому руки потирати. 

(Волынск, губ.). 

161. 
А. 

1 

2 

3 
4 
5 
6 

Черезъ садъ-виноградъ 
По воду ходила, 

Та не давъ мені Богъ, 

Кого я любила; 
Та судивъ мені Богъ, 

Що й родомъ не знала, 

7 А за той перебіръ, 
8 Що перебірала. 

9 Не ти жъ мене колихавъ, 

10 Не ти жъ мене няньчивъ, 
11 Бодай же жъ ти не дъіждавъ, 
12 Щобъ ти мене навчпвъ. 

(С. Хлыпвовка, Звенигороде.!!, у. И. П. Новицкій). 

Б. 

1 Черезъ моі сінечки 
2 Тетера летіла, 

3—12 Б—3—12 А. 
(Г. Ткркща. И. П. Новицкій). 

В. 

1 и 2 В“~1 и 2 А; 3 Ой чомъ мене той не взявъ; 4 В=4 А; 5 А той мене 
взявъ; 6 В—6 А... роду; 7 То за тиі перебори; 8 В—8 А. 

(С. Полоски, Бѣльск. у.). 
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1 и 2 

судивъ... 

» 

Г. 

Г=1 и 2 А; 3 Г^З А. Не судивъ... 4 Г-4 А; б Г=5 А. При- 
6 Г=6 А; 7 Г=7 А... за мій... 8 Г^8 А. 

(Подольск, губ. А. И. Двммсеіі). 

162. 

Сама я, самесеньва, якъ билина въ полі — 
Не давъ мені Господь ні счастя, ні долі. 
А ні счастя, ні долі, ні дружини по любові... 
Ой пійду я, молодая, до броду по воду: 

— Перевізнички! перевезіть до роду. 

Перевізнички да де-сь того и не вчули, 

Сіли собі у човничокъ, одъ бережка одплинули: 
„Взяли бъ тебе на човничокъ, да човничокъ поламався; 
Ой чуди черезъ люде—тебе рідъ одцурався". 
Сіла собі у човничокъ, одъ берега одплинула, 

Оглянулась назадъ себе, та въ долопі сплеснула... 

Ніхто того не почуе, тілько рідная мати, 
' Одчинила кватирочку: „ходи, доню, до хати! 

Бреди, бреди, моя доню, да холодною водою, 
Ходи, доню, до хати, поговоримъ зъ тобою". 
— Завъяжи, моя мати, да хустиною очп, 
Веди мене до Дунаю да темненькоі ночи, 
Ой приведи до річеньки, да не втручай у воду, 

Подивися, моя мати, чи хороша на вроду. 
„Хороша, моя доню, да хороша, вродлива, 
Тільки жъ тобі, моя доню, да доленька несчастлива". 

— Вуло, мати, не вважати на хорошу вроду, 
Було мене утопити у холодную воду; 
Було, мати, не вважати, що я еіениця, 

Було мене утопити, Дунай — глибока криниця. 
Було, мати, не вважати, що я еднимъ-една, 

Було мене утопити, де і риниця безъ дна. 
Було, мати, не вважати, що я високого росту, 
Було мене утопити зъ високого мосту! 
„Ой топила, моя доню, не втопнлася, 

Така тобі, моя доню, лиха доля судилася!" 

(С. ІІриворотьба, Радомышіьсв. у.)ь 
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163. 

■ А. 

1 Сана собі дивуюся, 27 Ні на кого жалувати, 
2 Ой яка я вроднлася, 27 Якъ на тебе, рідна мати; 
3 Нема меяі ні дня, ночі, 29 Якъ на тебе, рідна мати, 

4 Ой щобъ же не журилася. 30 Що тн поращиця въ хаті. 
5 Въ мене батенька нема, 31 — Норадь мене, моя мати, 
6 И рідъ мене не жа іуе — 32 Якъ зъ нелюбомъ життя мати; 
7 Розступися, сира земле, 33 Якъ зъ нелюбомъ життя матн,. 
8 Ой я піду жива въ тебе! 34 Якъ пелюба називати? 

9 Ой коли бъ я знала, 35 „Охъ и сядь же ти, доню, 

10 Свою несчастную долю, 36 Й а за тесовимъ столомъ, ' 
11 Не пішла бъ я заміжъ, 37 Та назиоай нелюбонька 
12 Шшла бъ у чернпці 38 Ой ясненькймъ соколомъ*. 
13 Дівчиною молодою; 39 — Лучче мені, моя мати, 
14 Ой коли бъ же я знала, 40 Важкий камень підняти, 

15 Якъ у світоньку житн, 41 А ніжъ мені нелюбонька 
16 Не шшла бъ заміжъ, 42 Соколоньномъ називати; 
17 Не пішла й довіку 44 Лучче жъ мені, моя мати, 
18 И головоньки т щити. 44 Й а гіркий оолинь істи. 
19 Ой у лузі калина 45 А ніжъ мені изъ нелюбонъ 
20 Увесь лугъ закрасила, 46 Та й обідати сісхи.. 
21 Невірная дружиноньва 27 Ой ударте жъ ви, громя, 
22 Изсушила да звъялила. 48 На нелюбові доми! 
23 Не дававъ мене батенько, 49 Лежить милпй у постелі, 
24 Жалувала мене матн — , 50 Якъ печина й у гіопелі, 
25 Сама друга полюбила, 51 Я, молода, коло ёго, 
26 Ні на кого жалувати. 52 Якъ золото у папері. 

(Роменскій уѣядъ. Изъ сбор. А. А. Потебнн). 
1 

Б. 

1 Б=1 А; 2 Б—2 А. Яка въ світі... 3—5 Б—3—5 А; 6 Б—6 А.... 
забувае; 7 и 8 Б=7 и 8 А; 

9 Нема роду, ні родини, 
10 Все вороги округъ мене. 

11—15 Б „ 23—27 А; 16 Б—Зч А... стара; 17 Б = 24 А... стара; 

18 Б=30 А; 19 Б = 31 А... стара; 20—24 Б^32—36 А, 25 Б — 37 А. навови...- 

• 
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26 и 27 Б=38 и 39 А; 28 Б—40 А... піднімати;29 Б=41 А; 30 Б^ 46 А. 
Соколокъ... 31—33 Бг=43—45 А; 34 Б=г46 А Вече рати... 35—38 Б= 

19—22 А; 

39 Ой я тую калину 43 Кувала зузуленька, 

40 Стопчу, зламню, та й покину. 44 Черезъ вишнівъ садъ летяги. 
41 Зъ невірною дружиною 45 Уже мені докучи.іо, 
42 Не наживусь, поки згину. 46 Зъ нелюбомъ горюючи. 

47-52 Б—47 —52 А. 
(Изъ собранія А. А. ІІотебнн). 

В. 

1 Ой зъ-за гори вітеръ віе, 10 Пили сірі гуси воду — 

2 Изъ-за гори повівае, 11 Завернуся, нодивлюся, 

3 Не укривай, козаченьку, 12 Чи хороша я на вроду? 
4 Слова твоі мене гр'іють. 13 Хочъ хороша, не хороша. 
5 Слова твоі ласкавиі, 14 Сама въ себе удалася: 
6 А чортова въ тебе дукка: 15 Несчастлива коя доля. 

7 Якъ ти сядетъ та ноідешъ, 16 Ледачоку досталася. 

8 Зостануся, якъ голубка. 17 Не оддавъ мене батько. 
9 Коло клина, коло броду 18 Не оддавала мене кати, 

19 В=25 А... дружка. 20—23 В—14—17 Б; 24 В—30 А Ти. . 

25 В—31 А; 26 В= 32 А... жить у хаті. 

27 — Охъ и доню жъ коя, донюЛ 29 Да посади да нелюба 
28 Да воли жъ кою волю: ] 30 Вечерлти изъ собою. 

31—34 В=31—34 Б; 

35 Я полиню наікся, 37 А таки я изъ нелюбомъ, 
36 И водиці напъюся, * 38 Да жить я не поймуся. 

(Конотопсс. у. Ивъ собранія И. А. Куіиша). 

Г. 

1 Ой у хаті, у комнаті 
2 Сидитъ стара мати; 

3 Г=31 А; 4 и 5 Г- 34 и 35 А; 6 Г— 36 А... столочкомъ; 7 Г 25 Б... 

нелюбого; 8 Г=38 А... соколочкомъ; 9 Г—39 А; 

10 Горячъ камень істи, 13 Лучче жъ кені, моя мати, 
.11 А нежъ иЫ изъ нелюбимъ 14 Кругу гору роскопати, 

12 За тесовимъ столомъ скти; 15 А нешъ кем нелюбого <’ 
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19 А якъ тйду яа нелюба, 
20 То Ъ на віки загину. 

(Изъ собранія И. А. Купли і*. 

д. 

Було бъ не давати 
Мене за нелюба. 
„Ой сядь же ти, дочко, 
За тесовимъ столонъ, 
Назви жъ ти нелюба 
Та яснимъ соколомъ*. 
— Лучче мені, мати, 
Гіркий полпнь істи, 
А ніжъ нені, иатн, 
Изъ нелюбомъ сіств; 
Луччё мені, матн, 
Гіркпй полинь нити, 
А ніжъ мені, матн, 
Изъ нелюбомъ жити. 
(С. Хвтци, Гадячс*. у. И. Я. Рудяенко). 

164. 
А. 

„08 мати, мати, матн, ой часъ тее жито жати; 

08 часъ тее жито жати, оіі часъ мене заміжъ дата!* 

— 08 доню, доню, доню, жаль мені за тобою; 
08 жаль мені тебе буде, якъ чоловікъ битя буде. 

„08 матв, мати, мати, нема чого жалозати: 
Ой якъ я буду статкувати, то вінъ буде шановатп. 

08 мати, мати, матн, мати моя мила, 
Не дай мене за рудого, бо я чорнобрива! 
Оддай мене за такого, що чорнні уси: 
Вінъ до мене заморгае, а я засміюся!" 
Мати мене не слухала, ддала за рудого, 
Ище мені приказала шанувати ёго. 

А я ёго не любила, шанувати мушу; 
08, Боже мій милѳсердниВ, возьми жъ ёго душу! 

’•) Правѣвъ повторяется послѣ каждыхъ четырехъ стиховъ. 
36 

Коха въ мене батько, 

Якъ білу тополю, 
Ддала мене мати 
Въ тяжкую неволю. 

Ой мати, мати *), 
Що ти гадала, 

Що ти за нелюба 
Світъ завъязала! 

Було бъ не копати 
Зеленоі вишні, 
Було бъ не сватати, 
Коли не до мислі; 
Було бъ не рубати 

•Зеленого дуба, 

16 Соволонькомъ називати. 

17 Круту гору роскопаю — 

18 Сяду одпочину, 
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Б. 

„Мати ноя, кати, часъ мепе замужъ дата; 

Часъ дата меже люде, чи не лучче мені буде“~ 
— Доню жъ моя, доню, жаль мені 8а тобою, 
Жаль дата меже люде, лиха доля—бита буде. 
„Мата жъ моя, мати, на що жъ мене жалувати, 
Лихій долі треба годитп, то й не буде мене бита". 
Молода жъ я віддалася, лихій долі попалася: 

Людскі жінки пъють, гуляють, мене слези обливають- 
Своі волі набралася, на вісілля погналася. 

Иде мнлий за мною, несе батігъ нідъ полою. 
Якъ взявъ мені грата, не знала жъ я, якъ гуляти; 
Якъ взявъ мене бати, не знала жъ я, якъ проснти. 
Ой вмеръ мій хороший, лашивъ мені штирГ гроші. 
Щобъ я пила та й гуляла, та й за него споминала. 
Я пила та й гуляла, та й за него споминала: 
Я гарбузомъ позвонила, я морковю засвітила, 
Я тютюномъ повадила, а редькою споминала, 
Бо хороше життя мала. 

(Подольск, губ. А. И. ДвмшскЯ): 

в. 
1 „Ой мати жъ моя, мати, 
2 Часъ мене заміжь дати, росвоші забувати". 

3 Ой доню жъ моя, доню, я тобі не бороню. 

4 и 5 В=4 и 5 А... на що жъ мене жалувати; 6 В—6 А... добре 
жнтн, та й не будутъ мене бити. 7 В—11 Д, 8 В=12 А... шахуй, доню, ёго; 
9 В=13 А. 

10 Ой Господи мвлостивий, вийми съ нёго душу. 

> Г. 

1 Г=1 Б; 2 Г—2 Б. Часъ мене межи.. може мені ліпше... 3 и 4 Г—- 
3 и 4 А... доню, доню моя. 

165. 

Де я не ходила, де я не блудила, 
Да не найшла тіі матюнки, що мене зродила. 
Тілько знайшла поле, да синее море — 
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Ой сака жъ я, сака бачу, що жить иені горе. 

Да якъ би жъ кені крильця до щирого серця, 
Стрепенула бъ, полинула бъ до матюнки въ гост! 
Лугаки летіла,'луги потопила, 

Садакп летіла, сади розвивали! 

Да не вспіла въ хату війти, на порозі впала. 
»Й ой десь же ти, долю, зъ неволі втікала, 

Шо не вспіла Ъъ хату війти, на порозі впала?* 
— Й ой я, ноя кати, зъ неволі не втікала — 
За такого, мати, дала, шо добра не знала. 
Й де-сь ти йене, кати, купала й у нняті, 
Купаю чи, проклинала, щобъ счастя не кала. 
Й десь ти, коя кати, въ дерковъ не ходила, 

Шо ти нет счастя й долі въ Бога й не впросила. 
„Тоді твою, доню, проклинала долю — 

Въ петрівочку — мала нічка, а я й колвхала*. 
— Було тобі, мати, да й не колихате, 
Исиовити, положите, сакій лягать спата! 
Чи я въ тебе, кати, діла не робила, 
Що ти кою голівоньку на віки в топила? 
Чи я въ тебе, кати, хліба переіла, 

Шо те мене замужъ дала, а я й не хотіла? 
Чи ти мене, мати, на ністі купила, 

Шо ти иене замужъ дала, щобъ я б голосила? 

(М. Борисполь, Перея славен. у. И. О. Новнцжій). 
I 

Івв. 

Шслала мене мати въ лугъ калину ланати, 

Калина пігнуласл, дівчина здукнлася, 
Де воля поділася? 
Обізвалася доля, край бережечка моря, 
Обізвалася друга: „дівчина моя люба, 
Дівчина моя люба, не бди жъ ти за нелюба: 
Скаже нелюбъ постіль стлати, не будетъ на ній спати. 
Зболіла иені ніжка, стоячи коло ліжка, 
Зболіла иені друга, стоячи коло нелюба. 

Бчула та то кати, взяла листе писати, „ 

До своій дочки слате. 
86* 
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— Годі, мати, жалувати, годі мати годити, 
Присіли иене діти, якъ кнлнночку квітв; 
Годі, нати, жалувати, було иене, иати, не віддавати, 
Було иене наленькою дитиною підъ червовою калиною поховати. 

(Подольск, губ. А. Дымине кій). 

167. 
А. 

Ой, на горі, на горі 
Пасла дівка лебеді. 

Ой доле, доле, доле 
Пасла дівка лебеді! 

Та вже жъ тиі лебеді 
Та й на чистій воді. 

Ой доле, доле, доле 
Та й нанлкавалися! 

Та вже жъ иоі варі очі 
Та В наплавались. 
Та насучи загубила, 

Шукаючи, заблудила. 
Що свекрові угожу — 

Б. 

Пасла дівка лебеді 
' На зеленій лободі.- 

Ой доле жъ ноя, доле, 
На зеленій лободі. 

А вже жъ иоі лебеді 
Да й напилися води, 

Ой доле жъ иоя, доле, 
Да й напилися води. 

А вже жъ иоі варі очі 
Да й набралися біди. 

Коня' до води ввожу; 

А свекрусі угожу — 
Білу постіль постелю; 
А зовиці угожу — 

Русу косу росчешу; 
А нилоиу-реввшюиу 
Н по вікъ не вгожу, 
Хіба жъ тоді угожу, 
Якъ на лаву положу; 

Хіба жъ тоді заплачу, 
Якъ у яиі побачу. 

Ой, доле, доле, доле 
Якъ у яиі побачу! 

(Полт&вск. туб. Д. И. Л&вренко). 

А вже жъ иоі лебеді 
Да й наплавалися, 
А вже жъ иоі варі очі 
Да В наплавалися. 
Ой якъ тяжко, ой якъ важко, 
Протівъ води плилучи, 

А й ще тяжче, а й ще важче, 
Изъ неиилииъ живучи. 

Ой доле жъ иоя, доле, 
Изъ неиилииъ живучи. 

(Еіевск. губ. Л. В. Ильницкій). 

168 

Ой у броду, броду, брала дівка воду, 
А набравши води, стала й подунала: 

Добре тоиу житн, въ кого рідная нати,— 
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Въ жене, молодоі, мачуха лихая. 

Посилае мене ні сюди, ні туди — 
У чистее поле пшениченьви жати, 
Підъ зелений явіръ посгіленьки слати, 

Велить иені матн изъ нелюбомъ снати. 

— Лучче жъ мені, матн, важкпй камінь зняти, 
А ніжъ мені, мати, изъ нелюбомъ снати; 
Лучче жъ мені, мати, жовтий пісокъ істи, 
А ніжъ мені, мати, изъ нелюбомъ сісти; 

Лучче жъ мені, мати, гіркий полинь нити, 
А ніжъ мені, мати, пзъ нелюбомъ жвти. 

(С. Шасвовка, ІСозелецк. у. К. И. Кибальчичъ). 

Ой, щось хмариться, туманиться, 
Дрібенъ дощикъ иде, накрапаеться. 
Рубай дерево, куда хилиться, 
Віддаб мати дочку, куда прижеться: 

Чи за старого, чи за малого, 
Чи за козава за молодого. • 

1 Ой сауа жъ я, сама, 
2 Якъ билиночка въ полі, 
3 Та не давъ мені Богъ 
4 А ні счастя, ні долі. 
5 Тільки давъ мені Богъ 
6 Да ревнивого мужа, 
7 Що вінъ пъе, да гуляв, 
8 Да мене разоряв. 
9 А якъ прийде до дому, 

10 Не говорить зо мною... 

11 — Хиба роспращаймося, 
12 Мое серденько, съ тобою. 

13 Ой візму я відеречка, 
14 Да пійду я по воду, 
15 Да поставлю ведеречва 

169. 

Що до церкви йде—не вживаеться, 
До трахтиру йде—прибіраеться. 

До трахтиру йде—прибіраеться, 
А съ трахтиру йде—да й валяеться, 
До дому прийде—да все ругаеться. 

(С. В. Снитинка, Васильков, у. Л. Ильнеико). 

170. 

А. 

16 Шдъ крутою горою, 
17 Сама пійду, молодая, 
18 Ажъ до дового броду. 
19 Набачила рибалочокъ, 

20 Що хороші на вдроду. 
21 — Молодиі рибалочки, 
22 Неревезіть до роду! 
23 Молодиі рпбалочки 
24 Да цёго не чували, 
25 Да зачула моя мати, 

26 Да сидячи въ вімнаті. 
27 „Бреди бреди, моя доню, 
28 Да по межъ купиною, 
29 Живи, живи, моя доню, 
30 Да по-межъ чужиною! 
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31 Бреди, бреди, моя доню, 
32 Да по-межъ берегами, 
33 Живи, живи, жоя доню, 

34 Да по-межъ ворогами". 
35 — Було жъ, жати, не вповати, 
36 Що я въ тебе одна, 

37 Було жъ мене утопити, 
38 Де холодная вода. 

39 Було жъ, жатв, не вповати, 
40 Що я единичка, 

41 Було жъ мене утопити, 
42 Де холодна криничка. 

43 Було жъ, жати, не вповати, 
44 На червоні сапъяньці, 

45 Було жъ жене прикопати 
46 У неділеньку въ-раньці. 
47 Було жъ, жати, не вповати, 

48 Що весового росту, 
49 Було жъ жене утопити 
50 Да зъ високого мосту. 
51 Лучче жъ було, жоя жати, 
52 Круту гору копати, 
53 А ніжъ мені изъ нелюбимъ 
54 Да цей вікъ коротати. 
55 Лучче жъ було, моя жати, 
56 Да гірький полинь істн, 

57 А ніжъ мені изъ нелюбимъ 
58 Да обідати сісти. 
(Осокори, Остерск. у. И. II. Новжцпй). 

Б. 

1 Б=1 А; 2 В=2 А... бнлинонька...; 3—6 Б=3—6 А. 
7 Я жъ за нимъ живу 
8 Ні здорова, ні дужа. 

9—12 Б—7—10 А. 
13 Доведеться розійтися, 

14 Мое серце, зъ тобою. 
15 и 16-Б=13 и 14 А; 17 и 18 Б=21 и 22 А. 

19 Нехай же я побачуся, 22 Сидя коло хати — 
20 Хоть четвертого году. ч 23 „Бреди, бреди жъ, моя доню, 
21 Якъ зачуе рідна жати, 24 Ой я жъ буду ратувати". 

25 н 26 Б =27 и 28 А; 27 Б=29 А... горуй... 28—30 Б =30—32 А, 

31 Б=33 А... горуй. 32 Б=34 А. 

33 руло жъ, жати, не дивиться, 

34 Що я въ тебе единица, 

35 Було жъ мене утопити, 
36 Де безодна криница. 

37 Було жъ, жати, не дивиться 

* 38—40 Б=48—50 А; 

41 Було жъ, жати, не дивиться, 45 Поки світа, покн сойдя, 
42 Що хорошего роду, 46 Не буде нісяць зорёю; 
43 Було жъ иене утопити 47 Поки світа, поки сонця, 

44 У холодную воду 48 Не буть мені дівчиною, 
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49 Хиба буду молодою, 
60 Хорошо» удовою. 
51 Якъ итиму — не чутяму 
52 И землі цідъ собою. 
53 Шкода того лебедппа, 

54 Щп вис ко літае; 

65 Шкода мені челядина, 
56 Що ледащо ругав. 
57 Шкода жъ того лебедина, 
58 Що впсоко несеться; 
59 Шкода жъ мені челядина, 
60 Що ледащо смівться. 

(М. Борвсаоіь, Первяслввск. у.). 

В. 

1 Ой не сама, не сама 
2 Та билиночка въ полі, 

3-10 В=3—10 А. 

11 „Хиба жъ мені, серце мое, 
12 Розійтись съ тобою! 

13 Не я жъ тебе полюбила, 
14 Полюбила моя мати“. 
15 — Ні на кого, серце мое, 
16 Ні на кого жалгувати: 
17 Полюбила козаченька, 

18 Та при ыіслцю стоя, 
19 Живи, живи, моя доню, 
20 Така твоя доля! 

21 Ой піду я, молодая, 
22 Та до броду по воду... 
23 Поставила відеронька 
24 Підъ крутою горою. 
25 Не бачила дівчннонька 
26 Перевозчика зъ роду. 
27 „Перевозчикъ, перевозчикъ, 

28 Перевезп до роду!*1 

29 Озоветься моя матн 
30 Та п ітімъ боці моря: 
31 — Ой живи, живи, моя 'доню, 

32 Така твоя доля! 
33 „Чи я въ тебе, моя мати, 

34 Увесь хлібъ поіла, 
35 Що ти мене, моя мати, 
36 На віки заіла? 
37 Чи я въ тебе, моя мати, 
38 Все плаття поносила, 
39 Що ти мене, моя мати, 
40 Та на віки затопила? 
41 Ой завъяжи жъ, моя мати, 
42 Тп білимъ платкомъ очі, 
43 Веди мене, моя мати, 
44 Та темненькоі ночі. 
45 Веди мене, моя мати, 

46 Та де вода холоднійшая, 
47 Топи мене, моя мати, 

48 Що я найкращійшая. 
49 Біжить вода изъ-підъ калины, 
50 Да не холодна, тепла; 
51 Моя мати рідненькая, 
52 ^изволь мене съ пекла. 

(Нолтавск. губ. Изъ собр. II. Д. Кулиша).. 

Г. 

1 Уродила мене мати, 
2 Якъ билиночку въ полі 

3—10 Гг=3—10 А; 11 Г=11 В... серденько; 12 Г=12 В. 
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13 Ой пойду я, молодая, 

14 Да до броду по воду, 
15 Чи не вигледжу, чи не ввиджу 
16 Перевожчика зъ-роду. 
17 „Перевожчикъ, ти молодчикъ, 

18 Перевези черезъ воду. 
19 Перевезя черезъ воду 
20 А до рідного роду, 
21 Нехай же я побачуся 
22 Хоть четвертаго году". 
23 Перегожчивъ не перевізъ, 

24 Тілько зъ мене насміявся: 
25 — Молодая молодице! 

26 Перевозу немае. 
27 А зачула стара мати 
28 А по тімъ боці моря: 
29 — Не журися, мое дитя, 
30 Бо така твоя доля — 
31 Полюбила пройдисвіта, 

32 А до місяця стоя! 
33 „Не я его полюбила, 

(Хут. Петруше»*», 

34 Полюбила ноя мати; 
35 Бона мені новеліла 
36 А рушничкі давати, 

37 А въ другий разъ повілила 
38 А на рушничку стати! 
39 Ой завъяжи мні, моя матиг 
40 А білииъ платкомъ очі, 
41 Веди мене, ноя матн, 
42 Хоть темненькоі ночі; 
43 Да не дивись, ноя мати,. 
44 Що хороша на вроду, 

45 Топи мою головоньку 
46 У холодную воду. 

47 Да не кажи, моя мати, 

48 Що я въ тебе одиниця, 
49 Топи мою головоньку, 
50 Де холодна водиця. 
51 Да не дивись, моя мати, 
52 На червониі стрічви, 
53 Топи мою головоньку, 
54 Де холодниі річки. 

Борзенспго у. Ивъ собр. П, А. Буіаша>- 

д. 

1 Ой не сама, не сама 
2 Я шпениченьку жала, 
3 Ой, ой теперь я сама, 

4—12 Д—2—10 А; 13 Д=13 Б... серденько. 

14 Розійтися съ тобою. 23 Ой да чи не побачу 
15 Ой, розійтися съ тобою, 24 Перевозчика зъ роду. 
16 Да якъ риба зъ водою. 25 Ой перевозчикъ—молодчикъ. 
17 Ой, ой, пойду я, молодая, 26 Да сёго й не чувае, 

18 Куди зъ-роду не ходила, 27 Ой а вінъ мене, молодоі,. 
19 Ой да чи не побачу, 28 Да до роду не пусвае. 
20 Кого вірно любила. 29 Ой да тілысо зачула 
21 Ой, ой пойду я, молодая,. 30 Моя натіика дома,. 
22 Да до броду по воду, 

31 и 32 Д—19 и 20 В. 38—37 Д=39—4А Г. 
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38 На хорошую вроду, 46 Да на дні потопати, 
39 Ой тоии иене, иоя иатн, 47 Ой, ой, ніжъ мені, иоя иати, 
40 Въ холодную воду. 48 Зъ ледачимъ свій вікъ горевати: 
41 Ой не дивися, иоя иатн, 49 Ой лучче буду, моя иатн, 
42 Да на білее лице, 50 Да на дні пісокъ істи, 
43 Ой топи иене, иоя иатн, 51 Ой а ніжъ иені изъ ледачимъ 
44 Да на самее депце. 52 Да обідати сісти. 
45 Ой лучче буду, иоя иатн, 

(Изъ собр. П. А. Кулиша). 

Е. 

1 Е=15 Б; 2 Е=16 Б... въ брідъ...; 3 Е=23 и 24 Д; 4 Е=17 Г... ти 
доброй...; 5 Е—28 В... гуляти. 

6 Роднноньки одвідати. 20 Що ти мене оддала, 
7 То съ поля, то зъ иоря 21 Кудп я не хотіла? ■ 
8 Буйной вітеръ віе, 22 Чи я въ тебе, моя иати, 

9 До перевозчика иій голосокъ не 23 Та одна одиниця, 

дійде. 24 Що ти иене оддала, 
10 Поставлю я ведеричка 25 За гірького пъянпцю? 
11 Шдъ зеленою вербою, 26 Чи я въ тебе, моя иати, 
12 Сана піду, молодая, 27 Та ввесь хлібъ переі.іа, 

13 Уплавъ за водою. 28 Що ти мене оддала, 
14 По тіиъ боці иоря 29 Куди я не хотіла? 
15 Стоіть натінка иоя: 30 Та втопила иене иати, 

16 „Ой не плачъ, доненьво, 31 Та въ холодную воду, 
17 Во така твоя доля!" 32 Щобъ я не вповала 
18 — Чи ти мене, моя иатн, 33 На хорошую вроду. 

19 Та на иісті купила, 34 Лучче бъ мені, моя иати, 
35—37 Е=56—58 А. 

(Гадячск. у. Изъ собранія II. А. Кулиша).. 

Ж. 

Марусенька но табору ходить, Охъ и пьешь, та гуляешь, 

Щуку-рпбу носить, Мене бъешъ, та ругаешь, 

Да миленького просить: Не говоришь зо мною: 

— Ой ти, нилий иій, Доведеться, серце мое, 

Не видай же йене, Розъійтись съ тобою! 

Бо лалтнмуть люде. Ухватила відеречко— 

Охъ якъ ти иене покинешь. Да до броду по воду; 

И самъ загниешь. Загледіла рибалочку, 
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'Що хороший на ироду. 

— Ой рпбалочку, мій братічку, 
Перевези до роду. 
На човничокъ сідаючи, 

Тяжко-важко здихнула; 
На човничокъ сідаючи, 
Веселечко гнеться -— 

Нехай мойму миленькому 
Легесенько дхнеться. 
Середъ моря спливаючи, 
На матюнку гукаючи. 

— Ой ратуй, ратуй, моя мати, 

Отъ я буду потопати! 

„Не буду ратовати, 
Не уміла шановатп*. 

— А хиба жъ ти, моя мати, 
На ністі мене купила, 
Що ти мою головоньку 
Да на вікъ утопила, 

Утопила головоньку 
Да въ холодну воду. 
Не вповала на худобу — 
На станъ, да на вроду, 
Послі того роздивилась — 

А у его ні стану, ні вроди. 

(С. Аіевсіевское, Бирючовс*. у.). 

3. 

1—10 3=1 —10 А; 11—13 3=11 и 21 А. 

14 Да по воду до броду. 
15 — Перевуизнички моі, 

16—18 3—18—20 Б. 
19 Перевуизнички жъ тиі 31 — Було жъ, мати, не вповати, 
20 Сёго не чувають, 32 Щи доньку рбдила, 
21 Що буйние вітри 33 Було взяти прикопатя, 
22 Буйно повівають. 34 Де глубока могила. 
23 Туильки те зачули, 35 Було, мати, ве вповати, 
24 # Якъ матюнка дові, 36 Що козакъ молоденький, 
25 Въ комуироныц стоя, > 37 Було взяти првкопати, 
26 Претно висловляла: 38 А де дубъ зелененький. 
27 „Було тсбі, доню, 39 Було, мати, не вповати' 
28 Вже дома сидіти, 40 На козака Йвана, 
29 Коли вже изъ мужомъ 41 Було взяти прикопати, 

30 Ти не вміешъ жити“. 42 Де глибока яма. 
(М. Оіишевиц Козеіецк. у., А. Шишаціій-Иіичъ'. 

И. 

1 и 2 И=21 и 22 В; 
3 Поставлю я видеречка; 

4 И=24 В; 5 и 6 И=17 и 18 Б. 
7 Побачусь я зъ родомъ 

-8 И—19 Б; 9 и 10 И=25 и 26 Д. 

Оідііігесі Ьу ѵ^.оояіе 



— 671 — 

11 Віхеръвіе, повівае, 
12 Голосокъ одбивае. 

13 Якъ зачуе тонкий голосъ 
14 Моя рідяа й кати, 

15—20 И=23—28 Б. 

21 „На що жъ, доню, сподобала, 
22 Що ти на того парня повпала? 
23 — Сподобала, ноя мати, 

Ой піду я до броду по воду 
Та й стану гукати: 

„Перевізнички, перевезіть до роду!" 

Перевізнички того й не чували, 
Ой тільки зачуе ноя натінка дона, 
Та й умнеть ся слізонькани, стоя. 

24 Що велпкого росту; 
25 Було мене утопити 
26 Зъ високого мосту. 

(С. Еорніевва, Переясяавсв. у. Е. Кжбадьчнчъ). 

I. 

Кличу, кличу—перевоза неиае. 
— Бувъ у мене порононько 
Та й попливъ за водою... 
Оставайся, ноя доненько, 
Та й живи съ бідою! 

(Роменск. у. Ивъ собр. Д А. Потебвн). 

К. 

1—3 К=21—23 Д; 4 К=4 Д... 
5 — Молоденький перевозчикъ, 

6 Перевези мене черезъ воду! 
7 Молоденький перевозчикъ не до- 

чувае. 
3 Стою я, молоденько, 

13 и 14 К=32 и 33 Г; 15 К=34 

Хусточкою... 

13 Веди иене топитися 
19 Темненькоі ночі. 
20 Не дивися, ноя нати, 
21 Що я молоденька, 

22 Веди мене топитися, 

на вроду. 
9 Плачу та ридаю. 

10 Ой эачула ноя нати, 
11 По той бічокъ стоя. 
12 „Не плачъ, не плачъ, ноя доню, 

Г, при нісяцю...; 16 К=39 Г; 17 К=40 Г, 

23 Де водиця холодненька. ф 
24 Не дивися, ноя нати, 
25 Що я иолодая, 
26 Втопи мене у річеньці, 
27 Де водиця холодная. 

(Ивъ собранія Г. А. Заяюбовсваго). 

Л. 

1—5 Л—1—5 А; 6 Неймовірну дружину: 7 и 8 Л—7 и 8 А... все... раз- 
горяе; 9 и 10 Л=9 и 10 А; 11 и 12 Л—12 и 13 Ж; 13 Л=15 Б; 14 Л= 

16 Б... до броду...; 
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15 Набачила рибалочокъ, 18 Ви, хороші на вроду. 
16 Що хороші на вроду. 19 Перевезіть черезъ воду 
17 „Охъ ви, рибалочки, 20 Та на той бікъ до роду. 

21 н 22 Л—19 и 20 Б; 23 .Ь=23 А. 

24 Вони того не почули, 
25 Відъіхали відъ бережка 
26 Та веселечкаио пахнули. 
27 Не почули рибалочки, 

28 Та почула рідна мати. 

29 Л=23 Б... донько; 30 Л=24 Б; 31 и 32 Л=29 и 30 Б... донько... ЗЗ1 

Л—33 А... донько. 

34 — Брилі, брила, моя мати, 
35 А тепера не мушу, 
36 Навяжили зли вороги — 

37 Утопити мою душу. 
38 Добре тобі, моя мати, 
39 Медъ-горілку кружати, 
40 Прийдя, мати, подвился, 
41 Яке горе горювати. 

42 Де-сь я въ тебе, моя мати, 
43 Зеленого жита не жала, 
44 Що ти мене заміжъ дала . 

45 И світъ мені завъязала. 
46 Де-св я въ тебе, моя мати. 
47 Увесь хлібъ переіла, 
48 Що ти мене заміжъ дала 
49 За кого я не хотіла. 

(С. ІІустовійтн, Каневск. у. М. В. Ніговсый). 

М. 

1—5 М=3—7 А; 6 М—8 А... молоду... 
7 Ой чи хочетъ ти, мій мидий, 

8 Розійтись зо мною. 
9 и 10 М=21 и 22 В: 11 М=25 В... молодая: 12 М=26 В: 13 и 14 

М—17 и 18 Г... мене... 

15 Ой не такъ черезъ воду, 20 
16 Якъ 0 рідного роду: 21 
17 Побачусь я зъ ними 22 
18 Хочъ четвертого году. 23 
19 Обізвалась стара мати 24 

171. 

Та на тімъ боці моря: 
„Не плачъ, не плачъ, дитя мое, 
Бо така твоя доля — 
Полюбила козаченька, 
Та при місяці стоя’ “ 

(Г. Сунн, М. В. Натовскій). 

Поставлю я кровать до зеленого дуба, 
Та й ляжу я спати край свого нелюба. 
Вже зіронъка зійшла, а я ще не спала, 
Другая зійшла, а я вже 2 устала. 
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Я уже й устала, тяженько зотхнула. 

„Ой чого мъ тя, мила, такъ тяжко здвхаешъ — 

Чя та въ мене хліба и соли не маешъ?и 
— Ой я жъ твій хлібъ и сіль занехаю, 

•Съ тобою, нелюбий, я життя не маю! 

Ходить смерть-чухна (?) фо сінокосу, 

Та й хвалиться смерть нелюба взять.' 

— Смерть, чухно-мачухно, та не бери ёго, 

Та не бери ёго, мого нелюбого: 

Бо знають люде, що я не любила, 

То сважуть, що я и съ світа згубила. 

То возьми мене, молоденьку, 

Якъ у саду вишеньку зелененьку, 

На вишенці ягодку червоненьку; 

НехаВ я не буду світомъ нудити, 

Нехай я нс буду зъ нелюбомъ жити. 

(М. Жаботвнъ, Черкасов, у. Ф. II. Шт&нтей). 

172. 

^Ой умру я, та моя матюнко, або прунчъ пуиду, 

А таки я тобі, та моя матюнко, жалю наробдю". 

— Ой не вмирай же, та моя донечку, и пруечки не йди, 

А яка въ тебе та досадонька, роскажи мені: 
Кажуть люде, та моя донечку, свекорко лихий? 

„А у мене свекорко, да якъ рундний батенько, да й не вгадали ви! 

Ой умру я, да моя матюнко, або прунчъ пуийду, 

А таки жъ тобі, та моя матюнко, жалю нароблю“. 

— Ой не вмирай же, та моя донечку, и пруички не йди, 

А яка въ тебе та досадонька, роскажи мені: 
Кажуть люде, та моя донечку, свекруха лиха? ✓ 
„А у мене свекруха, якъ руидная матюнка, да й не вгадали ви! 

Ой умру, да моя матюнко, або прунчъ пуийду, 

А таки жъ тобі, да моя матюнко, жалю нароблю". 

— Ой не вмирай же, та моя донечку, и пруички не йди, 

А яка въ тебе та досадонька, роскажи мені: 
Кажуть люде, та моя донечку, діверко лихий? 

я А у мене діверко, да якъ руидний братічокъ,—да й не вгадали ви! 

Ой умру я, та моя матюнко, або пруичъ пуийду, 

А таки жъ я тобі, да моя матюнко, жалю нароблю“. 

ОідШгесІ Ьу ѵ^оооіе 



— 574 — 

— Об не вмираб асе, та ноя донечку, в пруички не бди, 
А яка въ тебе та досадонька, роскажи нені: 
Кажутъ люде, то моя д нечку, зовиця лиха? 

„А у йене зоввця, да якъ руидна сестриця, да б не вгадали ви! 
Об умру я, та моя матюнко, або пруичъ пуийду, 
А таки жъ тобі, да моя матюнкб, жалю нароблю*. 
— Ой не вмираб же, та моя донечку, и пруички не бди, 

А яка въ тебе та досадонька, ре скажи нені: 
Кажутъ люде, да моя донечку, миленькій лихиО? 

„А у мене милиб жидъ-недовірокъ, да й угадали вп!а 
(С. Мостнща, Еоіелецк. у. И. П. Еовицнйц. 

173. 

Дівка Катерина личенъко білила, 
Изъ личенькомъ говорила: 
„Не білись, личко біленькез, будутъ къ тобі гості, 
Гості не зъ любості, а одъ нелюба старости. 

Ой стану я, стану надъ водою вербою!" 
А нелюбъ тее чуе, підъ сінцяма стоя: 

— Ой не збудетъ, Катерпио, моя будепгь! 
А я коло тебе тонкимъ верболозомъ. 
„Ой стану я, стану у полі березою!* 

Нелюбъ тее чуе, підъ сіпцями стоя: 
— Ой не збудетъ, Катерино, моя будетъ! 
А я коло тебе зеленямъ яворомъ. 
„Ой ляжу я, ляжу у полі дорогою*. 
Нелюбъ тее чуе, підъ сінцяии стоя: * 

— Ой не эбудешъ, Катерпно, моя будетъ! 

А я коло тебе дрібннмъ споришемъ. 

„Ой стаіну я, стану на ниві пшеницею!* 
Нелюбъ тее чуе, підъ сіицями стоя: 
— Ой не збудетъ, Катерино, моя будешь! 

А я биля тебе буйнимъ кукільчикомъ. 

„Ой попливу, поплину на море утинкою!* 

Нелюбъ тее чуе, підъ сінцяии стоя: 

— Ой не збудетъ, Катерино, моя будетъ! 
А я за тобою ензимъ селезремъ. 
„Ой попливу я, поплину на морі віночкомъ: 

Чи не збуду я свого нелюба?* 
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Нелюбъ тее чуе, підъ сінцями стоя: 
— А я за тобою дорогимъ каыінемъ. 

„Камінь потоне, вінокъ вирине! 
Теперь же я избула велюба свого!" 

(Конотопъ). 

174. 

Да біле лвченько, да чорві брови,,. 
Сама молода! . 
„Допечко ноя, вибіраб сама: 
Бо я вибірала да не вибрала... 
Недоля моя!..." 

(Село Козелъ, Черниговсв. у. М. А. Вербицкая) , . 

176. 

Ой піду я до врвниці, берутъ воду молодищ: 

— Чи вамъ усімъ така доля, а якъ мені одиниці? 
Охъ и гаю ній, гаю, тонкий та нерівний..., 

Охъ державъ мене та за рученьку лрепоганий ще й невірний • 
Охъ й гаю мій, гаю, густий, кучерявий, 
Охъ державъ мене та за рученьку славний парень ній, чорнявий;: 
А державпіи за рученьку, вінъ говорить з> мною: 
„Ой не йти бъ було, мое серце, заміжъ, лучче бъ було дів *иною!“; 
— Якъ не силувавъ батько, а ні рідчая мати, 

Сама нійшла, гірку долю гнайшла,—ні на кого жалковати. 

На улиці дудка грае — мене нелюбъ не пускае; 

Ой мое тіло, якъ паніръ біле, вінъ нагайкою крае... 
(С. Дудари, Каневск. у. И. А. Чередниченко). . 

176. 
— Гості моі, ви любовненькіі, Белить ёго по батюшці узивать, 
Сядьте въ мене, побесідуйте, А мені того не хочеться,— 
Хліба-солі ви покушайте, Боло старого морочиться. 
Пива-меду не соромайтесь: Хотілось би, молоденькій, погулять,.. 
Що у мене та усе хороше, Съ козаками на юлиці постоять, 
Тількн въ мене да одно неладно, Свое нрасне дівованнечко згадат... 
Що мій милий да ревнивий на мене: „Якъ зимою зозуленька закуе, 
Белить мені роззув ть-роздягать, Тоді вернеться гуляннечко твое". 

(Чернигове!, губ. П. Косвенно. Чернигов, губ. вѣ* 1861 г. X 80). - 

— Ой, гай, мати, гай, 
Да замужъ мене дай; 

Да не давай за поганого, 
Бо мені вроди жаль: 
Моя врода — повная рожа, 
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177. 
Ударила бъ гайдука, 

Та боюся мужика. 
А мій мужикъ не великъ, 
Та гуляти не велить, 
Сидитъ собі за столомъ 
Та кивав постолонъ. 

— Не кивай на мене, 

Не боюсь я тебе: 

Не ти мене годувавъ, 
Годувавъ батько; 
Не ти мене зодягавъ, 
Зодягала мати; 
Досталося вражу сину 
Руки потпрати. 

(Изъ собрав Ія П. Д. Кулиша). 

178. 
Змішався щавій зъ лободою, 

Оженився старей зъ молодою. 

Пішовъ старий въ поле орати, 
А молода до корчми гуляти. 

Иде милий до дому зарання, 
А мила зъ коршмоньки зъ гуляния. 
— Чи багато-сь милий зоравъ? 
„Штири швурн, ще мъ тебе ся боявъ*. 

Прийшла до хате, кричала: 

— Вибачайте мені, бо пъяна. 
Відай ти мене, милий, не любишь, 

Що для мене лікарства не купишь. 
Нішовъ старий відъ хатя до хати 
Мелодій жінці лікарства шукатн. 
Ой надибавъ дубового сала, 
Якъ змастивъ милу, ажъ шкура відстала. 

(Подолсі. губ., А. И. ДнмивсеіА). 

179. 
Стоіть верба надъ водою, колите собою — 
Стався дідько попонькові, звінчавъ мя зъ бідою. 
— На що жъ було мене, мати, та замужъ давати, 
Я казала, що не люблю, не буду мешкати! 

Самі ви зъ добродзеёмъ медъ, горівку пили, 
А насъ-есьте повінчали, щоби ми ся били. 

Ой піду я до попа, поговору стиха: 
— Розвяжи ми, попе, руки, безъ біди, безъ лиха. 
„Ой дить же ти, дптя мое, та не роби сварки, 

Бери біду на мотузокъ, веди на ярмарки*. 
Веде біду безъ *) село, сміются вороги: 
„Веди біду по-за село, не паскудь дороги!* 

Привела на ярмарокъ біду продавати.. 

Знають люди, що біда, не хтять куповати. 
Продавали людп воли, могорпчі пили, 
А мене ся за біду доволі набили: 

*) Чревъ. 
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— Коли знаешь, то біда, то не зичъ нікомт, 
Бери біду на мотузовъ та веди до дому. 
Вже вечеръ вечеріе, вже сонце заходить, 
Стоіть біда на припоні, зъ міста не виходпть: 
„Колн сь мене не продала, не пажи жъ иікому... 
Купи мені що підъісти, не піду до дому. 

Я жъ ся тебе не відчеплю, доки будешь жива". 
Ой піду я до попа, скажу ему стиха: 

— Розвяжи ми, попе, руки, бо нароблю лиха! 
„Тогді тобі, дитя мое, та руки розвяжу, 

Якъ тобі заспіваю, „вічна память" скажу. 
А ні бідп продати, а ні проміняти, 

Та треба вже зъ бідою весь вікъ коротати. 

(Подольск, губ. А. И. Дшнвскій). 

180. 

А вже жъ мені не хочеться 
Съ старимъ дідомъ морочиться: 
Коли бъ мене молодий 
Хочъ по хаті поводивъ. 

(С. Товста, Звенигород, у. И. П. Новицкій). 

181. 

Ой, високо сонце сходить, 
А низько заходить; , 
Козакъ дівку вірно любить — 

Изъ далека ходить. 
Вірно любить, вірно любить, 
Вірно закохався;— 
Вона ёго осудила — 

Віпъ не снодівався. 
— Не я жъ тебе осудила, 
Судятъ же насъ люде, 
Що зъ нашого та кохаяня 
Нічого не буде. 
Каримъ очамъ спаиня нема, 

Ніжкамъ — одпочину; 

Та не сплять очі до півъ-ночи, 

Ніжки не сночивають; 

Ой, якъ прийду я зъ улиці,— 
То все мене лаютъ. 

— Хоть бий, мати,—хоть лай, жато, 
То вже мене не научишь; 
Вже жъ ти мене съ тимъ козакомъ 
Но вікъ не розлучшпъ. 
Иде козакъ дорогою 
Та въ дудочку грае, 
А дівчина по дворочку — 
Звичаю не знае. 
Иде козакъ дорогою 
Ііідківками креше, 
А дівчпна по дворочку 
Русу косу чеше. 
Течуть річки бистряночкп, 

Що й не перескочу; 
37 
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ОддаВ иене, ноя иати, 
За кого я схочу. 
Оддай иене, иати. 

Де хороше въ хаті, 
Де свекорко, якъ бате.чво, 
Свекруха, якъ иати; 

Де зовиця, якъ сестриця — 
Люблю запіітати; 

Де діверки, якъ братічки - 

Люблю жартувати. 
Дала иене иоя иати 

За кого я не хотіла: 
Шуноть-гуде нагавчіа 
Боло иого тіла. 

Н&гаеяка-дротяночка 
Съ колка не звисае; 
Серпаночокъ одъ слізочокъ- 
Та й не виси хае. 

Нагаечка-дротяночка 
Съ конця дротомъ шита: 

„Будетъ же ти, ноя жила, 
Тричі на день бита". 

(С. Дудари)- 

182. 
/ 

— Мое любе закохання, пусти иене на гуляния. 
„Пустю тебе на гуляния, ідн до дому ще й зарання“. 
— Що жъ иені за гуляния — ідн до дому ще й зарання, 

Ото въ иене погуляти, три дні въ-дома не бувати. 
„Якъ ти свій хлібъ іла, до ти гуляла, доки хотіла, 
А теперъ кій хлібъ іси, сиди дона, не шалівиси (?)“. 

(Подольск. губ. Л. И.. ДниинсеіВ)- 

На улищ дудка грае —. 
Мене иати не пускав. 
— Пусти, иати, ногуляти, 

Коли хочешъ зятя иати. 
Пустп, иати, погуляти, 
Я не забарюся: 
Третій півень заспівае, 
До дому вернуся. 
Пусти, иати, погуляти, 

Я не забарюся: 
Тілько хлопщвъ потуианю, 
Да й назадъ вернуся. 

Ой, ви, хлоіщі, ви, псай-віри, 

Не дойиайте иені віри: 
Я предъ ваии присягаю, 

183. 

Що изъ устъ я васъ кохаю. 
Мені иати да веліла, 
Щобъ я хлопцівъ не любила, 

А я добрий звичай знаю, 

Кого бачу, то й кохаю. 
— Чорна гречка, білн крута — 
Попадется, дівко, въ рукн: 
А якъ тілько попадется, 
Тілько лиха наберется. 
Ой, ой, лихо, що зробпла, 
Що пъяницю я злюбила: 
Ой, екъ прийде вуинъ до хати — 
Заразъ велитъ ціловатп. 

Не хочеться ціловатн, 
Що иічого вечеряти; 
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— Здимай жінво хоть намітку, 
Неси еі ва горілку. 

А устану — буду бить, 
Що нічого буде пить*. 
Въ саду сіно громотила — 
Къ собі хлопцівъ приманила, 

А й ще буду громотить, 
День изо дня пъяпий ходитъ?* Щобъ дванадцять приманить. 

(М. Олшевка, Козелецк. у. А. Шиш&цкій-Илличъ. Черн. губ. вѣд. 1853 т. № 13). 

184. 

А. 

1 — Ти, зіронько, ти, вечірняя, 
2 Чомъ ти рано не зіходила, 
3 Чомъ місяця не догонила? 
4 „Ой, я рано изіходила, 
5 И місяця да догонила. 
6 Ой; тімъ же я та забарилася — 

7 Край Дунаю становилася, 
" 8 На дівчину задивилася. 

9 Ой, на морі та ва синёиу, 
10 Тамъ ділчина та купалася, 
11 Морскимъ миломъ умивалася, 
12 Въ ясне люстро виглядалася, 
13 Своімъ личномъ красувалася: 

* 14 — Личко жъ мое та білесенькё, 

15 Кому жъ будешь да вірнесеньве — 
16 Чи маёру, чи полковнику, 
17 Чи злодію, чи розбойнпку? 

18 Уподобалось мое личенько 
19 А гіркому да пъяниченці. 
20 Що въ воршму йде — напиваетъся, 

21 А съ коршми йде — все лаеться. 
(С. Великіе Свитинки, Васильковое. у. X В. Ильницкій). 

Б. 

1 Й а ти, зоря, ти, вечірняя, 

2 Б=2 А: 3 Б=3 А; 4 Ой, я рано й исхватилася, — 
37* 

Борщъ поставила безъ иъяса, 
Сама сіла и підперлася. 

А я жъ ёго звнчай знаю — 
Двери й вівна повийыаю. 

Летитъ мнсва до порога... 

„Чоловіче, бійся Бога! 
Чоловіче, що ти робишъ, 
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5 Да місяцю знадобнлася; 
6 Край Дунаю забарплася, 

7 В—8 А; 8 Тамъ дівчпна й умнвалася, 
. 9 Въ люстеречко й видивлялася, 

10 Красотою здивувалася, 
11 Тіломъ своімъ вихвалялася: 
12 — Да тіло мое наВмплійшев, 

13 Кому будетъ найвірнійшее, — 
14 Да чи квязеві, чи полковнику, 
15 Чи пъянпці, чи розбобнику, 
16 Чи вірному й полюбовнику? 

17 Да ні князеві, ні полковнику, 
18 Ні пъяниці, ні розбойнику, — 
19 Да вірному полюбовнпку. 

(Темберщина, Васніьв. у. И. П. Новицкій). 

В. 

1 — Ой, ти, зорю, ти, вечірняя, 
2 Чого рано исхватилася? 
3 Чого рано исхопилася', 

4 В =7 А; 5 В—8 Б; 6 Красі своій дивовалася: 

7 —’Лпчко жъ мое ти-біленькее, 
8 Кому жъ будетъ ти миленькее, 

9 в -ік А; 10 Чи турчину, чи розбойнпку? 
11 „Не маёру, не полковппку, 
12 Не турчину, не розбойнику, — 
13 Тілько тіі та пъянпченці, 
14 Превеликій ледащиченьді, 

т 15 Що въ корчму йде — убіраеться, 
16 А съ корчмн йде — заваляеться, 
17 Зъ личка мого изгнущаеться". 

(С. Ишиповнчи, Радомвсльса. у.). 

186. 

Дівка зъ ложки умивалася, 

Своімъ дичкомъ вихвалялася: 

— . Личко мое, личко білее, 
Коса моя, коса русая! 

Кому жъ ти,' коса, достанется: 

Чи школнпчку, чи полковничку, 
Чи прежнёму хліборобвичку, 
Що въ поле йде — не вмнваеться, 
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А въ шинкъ йде — нарумъяеться, 

А съ шинку йде — пъянъ валяеться, 

До дому прийде—ругаеться, 

(С. 

Оі іду я зъ дороженькі 
Горілочки пнти; 

Судять мене вороженькі, 
Що нічімъ платити. 

Велитъ мені розувать-роздягать. 

А мені жъ того не хочеться 
Коло пъяниченьвп ворочаться. 

Буймеръ, Лебехвпск. у. Г. А. З&іюбовскіб). 

186. 

Продастъ горшчикъ масла жінка 

И ворочовъ сира — 

Не журітесь, вороженькі, 
Жінка заплатила. 

(Т. Лнповѳдъ) 

187. 

Та не бий мене, мій миленький, якъ тн пъянъ, 

Во на другий день буде тобі мене жаль. (2) 

Якъ я буду у постелюшки лежать, (2) 

А ти будетъ стаканъ меду держать: 

„Та встань, мила, та встань, дусго, не лежи, 

ТА на тобі стаканъ меду, подержи*4. 

— Та не встану, мій миленький, не підведусь, 

Болитъ въ мене головонька й 

188. 

Цуръ ёму, пекъ ёму , 

Изъ ёго бідищемъ — 

Бивъ мене, волочивъ 
Та на печі днищемъ. 

Ой бивъ, волочивъ. 

Та й и въ глині намочивъ. 

189. 

Та въ зеленому мачку 
Пасла дівчина качку. 

Цасучн, загубила, 

Шуваючи, заблудила. 

Приблудила въ поле, 

серденьво. 

(Лебедипск. у. 3. А. Заіюбовсіій). 

„Лежи тутъ, лежи тутъ, 

Пови піду найду прутъ44. 

Пока прутъ найшовъ, 

Та й одсердився, 

Та на свою миленькую 
Змилосердився. 

(Роиенскій у. А. А. Потебни). 

Ажъ тамъ мій нелюбъ оре. 

„Помогай-бі тобі, плуже, 

Мій песужений друже44! 

— Здорово, дівчпнопько, 

Несужена дружинонько! 
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Будешь мені постіль стлати, 

Та не будешь на ій снатн; 
Будешь у кроваті стояти, 
Будешь нелюба прохати: 
„Нелюбе, нелюбочку, 
Пусти мене на постілечку — 

Уже моі біли ножен 

По мороэу походили. 

Уже моі біли руки 
Та притерпіли муки, 

Уже моі карі очі 
Не спали сеі ночі, 
Уже моя руса коса 
По двору помаяла. 

(Изъ собр. П. А. Куіиша) 

190. 

Ой оддала мене мати 
За нелюба заміжъ, 
Та веліла мені мати 
Въ сімъ годъ приізжати. 
Дочка не слухала, 
Та въ годъ приіхала. 
Мати не, пізнала, 
Изъ двору зігнала. 
Сусіди пізнали, 

Матері сказали: 
„ Су сі дочки моі, 
Завертайте іі, 
За стілъ засадіте. 

Ой де твое, дочко, 
Червонее личко?“ 
— Мое, мамо, личко 

(Хутор. 

Въ нелюба въ долоняхъ. 

в А де твоі, дочко, 
Картатиі плахти"? 

— Картатиі цлахтп 
Бъ шинкарки Наталки. 

я А де твоі, дочко, 
Білиі кожушки? “ 
— Білиі кожушки 
Въ шинкарки Марушки. 

я А де твое, дочко, 
Червоне намисто?" 
— Червоне намисто 
Въ шинкарки зависло. 
Отакъ, моя мати, 
Изъ нелюбомъ жити! 

Вербнякъ, Гарячск. у. И. Я. Рудченко). 

1 Ой, оддала мене мати 
2 Та не знала за кого; 
3 За кого, за кого — 
4 За пъяницю гіркого. 
5 Пъе пъяниця неділю — 
6 Я нічого не вдію. 

7 Пъе пъяниця другую, 
8 А я дома горую. 

9 На третюю наступав, 

191. 

А. 

10 Мене мати посилае. 
11 Посилае мене мати 
12 Та пъяниченьки шукати. 
13 А ні въ полі, ні въ дорозі, 
14 А въ шинкарки на порозі. 
15 Ой, я стала приступам, 
16 Стала ёго устиджати: 

17 „Ой, пропою, пропою, 

18 Пропала я съ тобою! 
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19 Просивъ коня и сідло, 

20 Пропьешь мое все добро. 
21 Пропивъ коня и сідельце, 

22 Прольешь ще тн й мое серце. 
23 Пропавъ штааи, сорочку 
24 Та сівъ голлй у куточку“. 
25 Якъ ударить мене равъ — 
26 Покатилась я у грязь, 
27 Якъ ударить мене вдруге — 

28 Покатилась я межъ люде. 

29 Ой, де взялася кума — 
30 Мені горілки принесла. 

31 Ой, де взялася сестра — 
32 Штани й сорочку дала. 
33 Штани й сорочку дала, 
34 Ще й сорому довела; 
35 „Дайте еёму голпшу 
36 Хоть ложечку кулішу. 
37 Дайте сему голоколінку 
38 Хочъ нсъ хліба скорпнку*. 

(С. Щ&сновЕд, Кибальчичъ). 

Породила мене катя 
На білий світъ горювати! 

Да не знала моя мать, 

7 и 8 Б=5 и 6 А; 9 Б: 
На третюю за. . . 
Мати шукать посилае. 
Посилае мене мать 
Свого пъяниці шукать. 
Да й забула поспитать, 
Де пъяниченьку шукать? 
Ой ні въ розі, ні въ дорозі, 
Та въ шинкарки на порозі. 
Прохожу я у шинокъ. 
Пъе пъяниця румочку, 
Пъе пъяниця другую — 
Я молода смутую. 

За кого замужъ оддать? 
Да й оддала за того, 

За пъяннцю гуиркого. 
:7 А... я, молода, смутую; 

Ой, проппвъ штанп и сорочку, 

Сидитъ голий у куточку. 
Ой, Де се взяла кума 
Да й довела сорому, 
Дубиною потягае 
Да й. . . виправляе. 

. На що, кума, такъ робить — 
По голому тілу бить. 

Пре горілки полъ глека: 
— Оце, куме, тобі... 
И горілки повенъ глекъ. 

(Хут. Калашовва, Чернигов, у. М. А. Эербвцкаа). 

Послала мене мати 
Зеленого жита жатн, 
Зеленого жита жати, 
Ще й пъяниці шукати. 
Забулася попитати — - 
Де пъяниці да кушати: 

„Чи у полі на облозі, 
Чи въ шинкарки.на шдені?* 

В. 

— Ой, не шукай, моя донто, 
Въ нолі на облозі, 
Тілько шукай, моя доню, 
Въ корчмі на порозі: 
Пъе пъяниця неділю — 
Я нічого не вдію. 
Пъе пъяниця другую, 

А я сама горую: 
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А на третю вже 
И до дону іДе, 
И иузиЕН веде, 

И беседу веселу. 
Скоро въ дворъ входить — 
Причину находить. 
Скоро въ сіни ввійшовъ — 
То й причиноньку знайшовъ. 

Ой, пропою, пропою, 

Пропала я съ тобою: 
Пропивъ коня и дугу,- 

Пропъешъ мене, молоду. 
Пропивъ коня и корову,— 
Пропъешъ мене, чорноброву; 

Пропивъ коня зъ вуздечками,—, 

Пропъешъ мене зъ діточками. 
Пішла бъ же я шукати, 
Та не знаю, де питати: 

А чи въ лісі, чи въ дорозі, 
Чи въ шинкарки на порозі? 

Посилала мене мати 
Та пъяниченька покати; 
Тілько мені не сказала, 

Де пъяниченька знабти: 
Ой, чи въ полі, чи въ дорозі, 
Чи въ шинкарки на порозі? 
Ой, знайшла я пъяниченька 
На сінешнинъ порозі: 
„Здоровъ, здоровъ, пъяниченыеу! 

Здоровъ, здоровъ, якъ живешъ? 

Вдаривъ мйлу по плечі, 
Ще и по білому лиці, 
Ажъ полилась кровъ червона 
По шитому рукавці 
„Не жаль мені шнтихъ квітъ. 
Якъ жаль мені моіхъ літъ: 
Шити квіти одперуться, 
Літа жъ моі но вернуться!* 

(С. Пилиповичи, Радсшысл. у.): 

Г. 

Ні въ лісі, ні підъ ліевомъ: 
У шинкарки спить підъ ліжкомъ. 
Пропивъ штани, сорочку, 

Та й лігъ, лежпть у куточву 
Десь узялася кума,— 
Штани б сорочку дала 
И до дому привела, 
Посадила за столомъ, 
Частуе медомъ и виномъ, 

„Насипъ, кумо, й молока,— 

Нехай голюкъ дома привпка*. 

(М. Жаботннъ, Черкасов. у. 9. Т. ШтангеВ). 

д. 

Вже четверту неділенькѵ, 
Якъ до домочку идетъ!* 
Якъ ударить пъяниченько 
Та по білому лицю — 
ІІокотнлась кровъ червона 
По шитому рукавцю. 
Не жаль мені сорочки, 

Не шитого рукавця: 
А жаль мені, молодоі, 
Свого білого лиця. 

(С. Калита, Остерса. у. М. Александровичъ).- 
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1 Дала жъ мене матя, 
2 Та не знала за кого: 
3 За пъяницю гіркого, 

4 Що не навідаеться до хати. 
5 Пъе пъяниця неділю, 
6 Пъе пъяниця другую, 

7 А я сама зъ діточками 
8 Сама въ-дома горую. 
9 Ой, послала мене мати 

10 Таг пъяниченьку пгукати. 

Е, 

11 Ще до корчми не дойшла, 
12 Вже пъяниченьку найшла. 

13 Не втрапивъ вінъ до домочку, 
14 Лежитъ въ рові, въ холодочку.. 
15 Проиивъ вінъ воли и корови, 

16 Пропивъ моі чорни брови, 
17 Пропивъ коні и теличку — 
18 Знарніло мое біле личко. 
19 Нехай би пивъ за телиці, 
20 А то ще любить чужі молодиці. 

(Изъ собр. П. А. Кулиша). 

Ж. 

1 Ж^гі Е. Мати замужъ. 2 Ж=2 Е. Я й не знаю... 3 Ж~1 Ж; 4 Ж= 
3 Е... лихого; 5 и 6 Ж=5 и 6 Е; 
йду; 9 Ж =9 Е. Вирядила мене...; 

пъянидю изнашла. 

13 Одчиню въ шинку двері — 
14 Лежитъ милий на постелі. 
15 — Годі, годі, мой миленький, 
16 Годі въ корчиі гуляти, , 

17 Йди за мною, мій миленький, 
18 Горонька горювати. 
19 Якъ ударивъ милий милую 

7 Я ничого не дію; 8 А я за імъ и не- 
10 Ж=10 Е; 11 Ж—11 Е; 12 Ж=12 Е.... 

20 По біленькому личеньку, 
21 Та потекла чорвона кровъ 
22 По шитому рукавцю. 
23 Не жаль же.мні 
24 Биленького, впшитбго рукавця, 

25 Оно мні жаль миленького, 

26 Прекрасного молодця. 
(С/Полоски, Бѣльск. у. И. Медвѣдь). 

3. 
А на моій голові 
ІПтирі крушині: 
Ой перша крушина — 

Отець-мати померла, 

А другая крушина — 
Сестра зъ братомъ померла, 
А трети крушина — 

Пішла замужъ молода, 
Четвертая крушина 
За пъяннцю пішла. 
Пъе пъяниця неділю, 
А я ся сподію; , 

Пъе пъяниця другую, 
А я, бідна, бідую; 

А на третю повертав, 
Иде пъяниця та й гукав, шукав.. 
Схопилася пъяниченька 
Та вдарила по личку 
Потекла чорна кровця 
По шовкому шитячку. 
Не жаль мені шитячку, 

Та жаль мені личка. 
Шити квіти сперуться, 
Літа моі минуться. 

(Подольск, губ. А. И. Дохинскій). 
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192. 
А. 

1 „Ой, кудру, кудру, кудравая, 
2 Ой, ти, вербиця зеленая! 

3 Хто жъ тобі, кудро, кудри извивъ? 
4 Хто жъ тобі, вербі, корні обмпвъ?“ 

5 — Извила кудрята темна нічка, 

6 Обмила корні бистра річка, • 
7 Обмила корні бистра вода... 

• 8 Не пійду жъ замужъ за годъ, за два. 
9 Не пійду замужъ за такого, 

10 Що пропивъ коника вороного. 
11 Ой, кажуть люде, що вінъ не пъв, — 
12 Вінъ що вечора пъяний съ корями йде. 
13 Ой, що вечора, що раночку... 
14 Пропивъ коника й нагаечку. 
15 Пропивъ коника вороного 
16 И иде до стайні по другого, 

17 А я молода противъ ёго 
18 Несу рублика золотого 
19 Впкуплятп коня вороного. 
20 „Ой, ти, дівчино, люблю тебе, 
21 Вику пи коня, возьму тебе. 
22’Якъ викуппшъ—возьму тебе; 
23 Якъ не викупишъ — убью тебе". 

24 — Не разъ, не два викупляла, 
25 Съ хати віконцімъ втікала, 

26 Въ випшевімъ саду ночовала, 
27 Разні пташки вислухала. 
28 Въ саду зозуленька — куку, куку, — 

29 А я молода терплю муку. 
30 Въ саду соловей — тёхъ, тёхъ, — 
31 Катиться слеза, якъ горохъ. 

(М. Тульчинъ, Брасіав. у. И. ЛозннсаМ). 

Б. 

1 „Ой, вербо, вербо кучерявая, — 
2 Хто жъ тобі, вербо, кучері звивъ, 

. 3 Хто жъ тобі, вербо, корінь підмивъ?“ 
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4 — Извила мені густа лоза, 

5 Підмнла корінь бістра вода... 
6 А я молода, якъ ягода, 
7 Не піду заміжъ за рікъ, за два, 

8 Да шду заміжъ ажъ пъятаго 
9 За пъяниченьку проклятаго. 

10 Ой, кажуть люде, що вінъ не пъе, 
11 Ажъ вінъ що вечора изъ корчми йде. 
12 Пропивъ коника вороного, « 
13 Йде до дому по другого, 

14 А я, молода, противъ ёго, 

15 Несу рублика золотого, 
16 Викуплять коня вороного. 
17 — Ой, якъ внкупвшъ — люблю тебе, 
18 А не викупишъ — убъю тебе! 
19'Ой, не разъ, не два викупляла — 
20 У вишневімъ саду ночувала, 
21 Разні пташечки вислухала: 

22 Соловеечко, якъ тёхъ, такъ тёхъ! 
23 Котяться слёзи, якъ той горохъ... 
24 А зозуленька — куку! куку! 
25 За що жъ я терплю таку муку? 

' (С. Черняховъ, Кіевск. у. В. Панченко). 

В. 

1 В=1 Б; 2 Хто тебе, вербо, на світъ пустивъ?" 
3 — Пустила на світъ сира земля, 
4 А звила кучері густа лоза. * 
5 Говорятъ люде, — мій мужъ не пъе, 
6 А вінъ що вечора съ трахтиру йде. 

7 и 8 В=13 и 14 А; 9 В=15 А... коня...; 10 В=16 А... на станю...; 
11 В=17 А; 12 В=18 А. Винесла рубля...; 13 Вг=19 А. Викуплю...; 14 

Коли викупишъ, — викупн заразъ: 15 В—17 Б; 16 В=23 А; 17 В=24 А. 
Я не разъ...; 18 В=26 А... садку...; 19 В=21 А. Ранві... 20 В=22 А. 

Соловеечкн...; 21 А зъ мене слёзи котились, якъ горохъ. 22 В=24 А. А зо- 
зуленьки...; 23 В=25 Б... бо я терплю муку. 

(М. Бѣлая Церковь, Васильков, у. М. Неадѣльслая). 

Г. 

1 „Ой, ти, вербо, кучерява. 2 Г=2 Б; 3 Г=3 А... темна нічка; 4 Забрала 
листн бистра річка. 5 Г=4 Б; 6 Г=6 Б; 
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7 А иій миленький пропивъ вона вороного, 

8 А до дому йде по другого. 9 Г=14 Б; 10 Г=15 Б; 11 Г—16 Б. Во- 
купи... 12 Г=17 Б; 13 Г=18 Б; 14 Г—19 Б; 

15 По сто рублівъ віддавала, 

16 Да въ віконнчко утікала. 

17 Г=20 Б; 

18 Ранніхъ соловъівъ позбужала. 
19 Я, молода, охъ, да охъ! 

20 Г=23 Б; 

21 Сама жъ а знаю, шо треба й у двохъ. 

(С. Великая Стотинка, Васильковск. у. Л. В. Идьвицкій). 

д. 

1 Д=1 Г; 2 Д—2 Г; 

3 — Ой, звили мені темніі луга, 
4 Темніі дуги, вруті й берези. 
5 Ой, кажутъ люде, кій мидий пъе, 
6 А мій миленький съ трахтира йде. 

7 Д—12 Б; 8 Охъ, а самъ іде по другого. 9—13 Д—14—18 Б; 14 Ой,- 
акъ викупишъ, моа будетъ, 15 А не викупишъ, дурна будешь. 16 п 17 Д= 
19 и 20 Б. 

18 Дрібні слези проливала, 
19 Отца й матіръ споминала, 
20 Що за пъанпцю іі оддали. 

(М. Быковъ, Кіевск. у. Л. йльпенко). 

К 

„Ой, вербо, вербо зелененька, 
Хто жъ тобі, вербо, верхи звпвавъ?" 
—Звиють мені густи лози... 

Облили мене дрібні слези! 
А а молода, акъ агода, 

А мій миленький въ корчмі гула. 
Ой, пропивъ кона та ще й вола, 
До мене, молодоі, послівъ носила: 
„Ой, продай, мила, ще й другого, 

Визволай мене, молодогоѵ. 

Ой, а водила и визволяла, 
А мені, молодій, одна шана: 

У віконечко утікала, 
Въ вишневімъ саду ночувала. 
Въ вишневімъ саду ночувала, 
Съ соловейками розмовляла. 

А соловейки, якъ тёхъ, такъ тёхъ! 
Котяться слёзи, якъ той горохъ. 
А соловеечки, якъ пташечки — 

Котяться слёзи въ три рядочки. 
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Ж. 

1 „Ой, верба, верба кучерявая, 11 Визволь мене, молодого!* 

2 Хто же тобі, вербо, кудрі завивавъ?" 12 — Не разъ, не два викупляла, 
3 —Завивала мені густая лоза. 13 Тебе, молодого, визволяла... 
4 А я молодая, якъ ягуидка... 14 У віконечко втікала, 
5 Кажуть люде—мій мужъ не пъе. 15 Соловеечка спужала, 
6 Що вечора изъ трактиру йде, 16 Соловеечко, якъ тёкъ, дакъ тёкъ! 
7 У правив рученьці коня веде, 17 А я, молодая, якъ охъ, дакъ охъ! 

8 У лівій зброкі несе. 18 Соловеечко тёкъ, тёророхъ, 
9 „Ой, мила моя, чорнобривая, 19 А мене, молодоі, слёзи, якъ горохъ. 

10 Викупъ коня вороного, 
(С. Щасновка. К. Кибальчичъ). 

з. 
Вже я ходила викуиала, 

Плечима двері й одчвняла, 
У вишневий садъ утікала. 
Въ вишневімъ саду калинонька, 
На валиноныц зозуленька. 

А зузуленька—якъ ку, такъ ку! 
А я, молода, якъ гу, такъ Гу! 

А соловейко якъ тёхъ, такъ тёкъ! 
А я, молода, якъ охъ, такъ охъ! 

(Г. Ахтнрка. Ивъ собр. П. А. Кулиша). 

И. 

1—3 И—1—3 Б; 4 И—4 В; 5—9 И=5—9 Б; 

10 Кажуть люде, що мій мужъ не пъе, 
11 И—6 В; 12 И=9 В; 13 Иг=13 Б; 14—19 И=14—19 Б; 

20 Черезъ віконце утікала, 
21 И~20 Б, 

22 Рузнихъ пташокъ вислухала. 

23 Соловейко, якъ тёхъ, такъ тёхъ! 
24 И—17 Ж; 

25 Котяться слёзи, якъ горохъ; 
26 И=24 В; 

27 А я, молода, терплю муку! 

(С. Кисливъ, Габсивсв. у. Сообщено К. Е. Шебвовсвпъ). 

— Сосенко моя кудрявая, 
Чомъ ти рано скудрявіла? 
На тобі вора дубовая, 
На тобі лістя березовое. 
Та кажуть люде—милий не пъе, 

А вінъ, преподлий, зъ шинку не йде. 
Пропивъ коня вороного, 

Носила милу но другого: 
„Та йди, мила, не барпся, 
Возьми коника та б вернися. 
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„Мандруй, нандруй, серце, ва мною, 
Погононькп не жди за собою". 
Ище мила не договорила, 

Погононька уже догонила: 

„Вернись, вернись, нила, до дону; 

Вернись, вернись, мила, до дому, 
Тужить отецъ, ненька за тобою!" 

— Нехай тужить, нехай умре, (2) 
Мені іі не жаль буде: < 
Вона йене не жаловала, 

Силовому (?) заміжъ оддала; 

Ддала иене эа пъяниченьку, 

Горе жъ нойну білому личенькуГ 
Ой я жъ ёго нисленьЕи знала, 
Вікнонъ двері, вікномъ утікала, 
Я въ ожині нічъ ночувала, 

Зъ ожнною розиовляла: , 
„Ожинонько, жовтий цвіте, 
Горе жъ мені—завъязаний світеі 
Ожинонько зелененька, 
Пропала жъ я, молоденька". 

(Г. Ляповецъ). 

194. 

Ой заржи, заржи, вороний коню, на круту гору йдучи, 
Ой згадай, згадай, дівчино моя, снідання готуючи! 
Якъ гутувала, важко здпхала, жалобно заплакала: 
„Ой літа жъ моі та молодиі, де жъ я васъ потратила! 
Одаешъ мене за пъяниченьку, та въ тяжку неволеньку. (2) 

Я съ пьяницею, эъ ледащнцею, житп не поймуся, 
Хоба жъ піду зъ мосту та въ воду, хиба піду утоплюся". 
— Ой не топися, доненько моя, бо ти душу загубишь, 
Ой скажи мені по щирій правді, кого ти вирно любишь? 

„Ще я, матінко, моя голубонько, нікого не любила, 
Коли бъ же я зъ рікъ, коли бъ я и зо два, дівкою походила". 
Ой на волики налигачпки, а на коники пута, 
Ой'коля бъ, серденько, не ти, то бъ не-була я тута; 
Ой на волики налигачики, а на коники узди, 

Ой коли бъ ти знала, серденько мое, яка мені нужда. 
(Роменск. у. Изъ собр. А. А. Потебни). 

1 Соловей мій, соловіечко, 
2 Та не літай поверхъ саду мого, 
3 Не сідай ти на смородині, 
4 Не завдавай серцю жалю мойму, 

195. 
А. 

5 Бо я въ батька одиниця була, 

6 Якъ у саду крайня вишня цвілаг 
7 Червоніша одъ кагини була. 

8 Мене матюнка не жалувала: 
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За пъяннцю мене замежъ оддала, 
За пъянщю, за розбібнива, 
За прежнёго полюбовника. 

Що въ шинкъ іде, наряжаеться, 
А съ шинку йде, пьянъ валяеться; 

Съ кімъ стріпеться, бьеться-лаеться, 
А на мене, молодую, нахваляеться. 
Ой, иіб милпй на кроваті лежцть, 
Мені мати роззувати велитъ: 

Соловей мій, ти соловьюшка, 

Не вилітаб вище саду мого, 
Не щебечи громкимъ голосомъ, 
Ти не збудн мото милого въ саду, 
Не завдавай серцю печалі мойму, 

Во я въ батенька при гору зросла, 
Замужъ пошла — ще й погіршало: 

Мені ділечка побільшало, 
А здоровьячка поменшало. 
Ой, оддавъ мене да мій батеньво 
За пъянпцю, за недбабличка, 

За великого разбойничка. 

— Роззуй, роззуй, моя донечко,- 

Щобъ не бивъ у головочку. 

я Мені, матюнко, не хочеться 
Коло пълниці ворочаться. 
Не буду я ёго роззувати, 
Щобъ білихъ рукъ не поназати. 
У мене ручки білесеньки, 
А 'персники золотесеньки“. 

(С. Щасвовка, Козелецъ. у.). 
\ 

Б. 

Що въ шинкъ пде, упиваеться, 

А зъ шинку иде, пьянъ валяеться. 
Об, объ сиру землю мараеться. 
Велятъ мені да й устрічъ виходить, 
Велятъ мені ще й подъ рученьки брать* 

Мені, молодоі, да й не хочеться 
Коло пьяниці морочиться: 

Въ мене рученьки білесенькі, 
А персники золотесенькі; 
Білі рученьки змиваються, 
А персники постираються, 

А личенько излиняеться. 

196. 

По-підъ гаемъ зеленесенькимъ 
Да біжпть коникъ воронесенький, 
Та за нимъ козакъ молодесенькиб: 
„Та не пий, коню, води зъ Дунаю, 
Та тая вода каламутная; 
Та тутъ дівка умивалася, 

Своій красі дивовалася: 
— Краса жъ моя уродливая! 
Доле жъ моя несчастливая! 
А я въ батька единица була, 

Мене мати за пъяннцю оддала. 
А пъяниця та не дбаеться: 
Иде до церкви, не вмивается, 
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■Йде до кортаи, првбіраеться, 
А йде съ кортаи, пьянъ валяеться, 
Та на мене похваляетьсл. 
А мій милий у ліженьку лежитъ, 
Мені матп роззувати велитъ: 

„Роззуй, роззуй. моя донечко. 
Щобъ не вдаривъ та въ головоньку 
— А вже мені, моя мамцю, та б не першпна 
Черезъ плечі та б черемшина. 
А вже мені, моя мати, не перший разокъ— 
Черезъ нлечі дротяненький батіжокъ. 

(С. ЯЕішовка). 

197. 

Тя соловей, ти соловейко. 

Не летай внше саду мого, 

Не завдавай моему серцго жалю. 
Що я въ батька одна дочеръ була, 
Одна дочеръ, да й то въ горі зросла. 

Въ батька була, горе бачила, 

Замужъ пошла, ще й погоршало: 
Мені ділечка побольшало, 
А здоровья чка поменшало. 
Породила мене матюнка 
У несчастний день, у пъятнвцю. 

Отдала замужъ за пъянпцю, 

За пъяницю. за недбальницю: 

Що въ шинкъ іде, наряжаеться, 
А зъ шинку йде, пъянъ валяеться, 

Въ сиру землю мараеться, 
Мені, молоді, наругаться. 

1 Ой, я зроду лишенька не знала, 
2 Теперь мене бідонька сніткала, 

3 А ще къ тому прпраяли люде: 

4 Пойди заміжъ—добре тобі буде. 

Прпйде домовъ, да й ругаеться, 
Гелпть мені розувать, роздівать, 
Велпть мені по-батюшку вазивать. 
Мні, молоді, да й не хочеться, 
Коло пъяниці ворочаться: 
У мене ручки та й білесеньки, 
А перснечкн золотесенькн. 

Ручки моі номаралися, 
А перснечкп поломалися, 

Да й пъянпцю розуваючи. 
Да взявъ мнлий дротяну пліть, 

Да й ставъ мнлую у плеченьки гріть. 
— Суду, милий, розувать, роздівать, 
Буду тебе й по батюшку назпвать, 
Буду тебе да й породу твою, 
Люблю, серце, да й походу твою. 

1 Юриновка, Новгородсѣвск. у.). 

198. 

А. 

5 А я людську воленъку вволнила, 

6 Да на віки головоньку втопила. 

7 Утопила у синее море: 

8 Теперь мені довічнее горе! 
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"9 Утопила въ бездонну вриницю, 
10 Пошла заміжъ га горку пъяннцю. 
11 А ще въ тому мій мидий ревнн- 

вий: 
12 Велитъ нені білу постіль стлати, 

13 Да не велитъ на ій спатъ лягати. 
14 Велитъ снідать готувати, 

15 Загадуе білу постіль стлати. 
16 Загадуе мені снідать готувати... 
17 Я, молода, усю нічку не спала, 
18 Да милому снідать готувала. 
19 „Вставай, милий, мое мнлування, 

20 Да вже тобі готове сніданя0. 
21 Ой, ставъ милий съ постелі вста- 

вати, 

22 Стала мила окномъ утікати, 

23 Підъ острішкомъ спатоньки лягати. 

24 Шдъ острішкомъ спатонки лягала, 
25 Зъ ожиною стиха розмовляла: 
26 я0й, ожино, ожино синенька, 
27 Пропала жъ я теперъ, молоденька! 
28 Ой, ожино, ожино, біленький цвіте, 
29 Ой, дружино, ти гавъязаний світеі 

(С. Черниоп). 

Б. 

1 Якъ я була сімъ рікъ удового, 
2 Та не чуда землі підъ собою. 

3 Б=3 А; 4 Б=4 А; 
5 Я людскую волю увольняла: 
6 Билла заміжъ — голівву втопила. 

7 Б=7 А; 
8 Пішла заміжъ — теперъ мені горе. 

■9 Бг=9 А; 10 Б=10 А; 11 Б=11 А... пъяниця усе пъе, 

12 Бреде до дому — мене бъе“. 
13 — А ти, донечку, не лайся, 
14 Піди въ вишневъ садъ, сховайся. 

15 Ой, не гудіть, голуби, на хаті, 
16 Та не збудіть милого въ вроваті. 
17 Я сама знаю* коли иэбудити: 
18 Тоді, якъ стане сонечво сходити. 
19 „Ой, уставай, мое милуванне, 

20 Уже готове тобі сніданне. 
21 Стоіть вода у кубочву, 
22 Шитий рушникъ віспть на кілочву“. 
23 Якъ ставъ милий съ кроваті вставати, 

24 Стала мила у вікно тікати. 
25 — Десь ти, мила, норівоньки моі знаешъ, 

26 Що ти одъ мене у вікно тікаешь. 
27 „Якъ би жъ, милий, норівовъ не знала, 

28 До бъ я одъ тебе въ вікно не тікала“. 
(С. Щасноиа, Кнбыьчпъ). 

38 
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В. 

1 В=1 А. Змалку горечка... 2 Вгг:2 А... журбонька... ' 3—10 В=3— 
10 Б; 11 В=11 А... ретивий; 12 В = 12 А; 13 В=13 А; 14 В=14 А... 

Велитъ мені... 15—28 В=15—28 Б. 

Г. 

1 Що недавно я вдовою стала, 
2 Да багато горечка вузнала. 
3 Да розраяли мене вражі люде: 
4 Иди заміжъ — лучшей тобі буде. 
6 Я людьськую воленьку учинпла, 
6 IIішла заміжъ, головку втоппла. 

7 Да й не знаю, якъ мплому годити, 
8 Якъ его раненько будитп. 
9 —Да встань, милий, мое мплуванне, 

10 Стоіть тобі въ кубочку вмпва іне, 
. 11 Вісить рушникъ, вісить на кручечку, 

12 Да вже жъ тобі сніданпе готове. 
13 Ой, ставъ милий съ постелі вставати, 
14 Стала мила за порогъ утікатп. 
15 „Да чого, мила, за порогъ утікаешъ: 
16 Хиба моіхъ поровівъ не знаешъѴ“ 
17 — Ой, я твоі норовонькп знаю, 

18 Що що-день твоіхъ ручокъ не ипнаю. 

д- 
1 Якъ була я молодою — горенька не знала, 

2 Д=2 А; 3 Д=3 А; 4 Д-4 А; 5 Д~5 Г; 6 Д=6 Г; 

7 Втопила въ бездонпое море, 
8 Пішла заміжъ на самее горе. 

9 Д=9 А; 10 Д^=10 А... гірко... 11 Д=15 Б... голубки... 

12 Не збудіте милого съ кроваті. 
13 Ой я жъ сама зпаю, коли его збудити: 

14 Якъ почне сонечко сходити. 
15 „Ой, уставай, милий, милования, 
16 Да вже жъ давно готове снідання, 
17 Водиця въ кубочку, рушникъ на кілочку“. 

18 Ой, вінъ не встае, тільки мене лае... 
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19 „Що жъ ти, милий, думаешь, гадаешь, 

20 Що ти мене покинута маешъ?“ 
21 — Ой, почімъ же та, мила, мене заміиаешъ, 
22 Що я тебе покинута маю? 
23 „Да потімъ же, милий, тебе вамічаю, 
24 Що въ хату йдешъ — тяженько взднхаешъ, 
25 А у хату ввійдепгъ дитину колишешъ, 

26 А на мене тяжкимъ духомъ дищешъ“. 
27 Ой, ви, дітви, діточви моі, горенько зъ вами мені: 
28 Що надінешъ біле — кажутъ білуеться, 

29 А надінешъ чорне — кажутъ ледащвця. 
30 Говоруть сусіде, говоруть близкиі, 
31 Ще й говоруть вороги тяжкиі. 
32 А що жъ буду я робнта, 
33 Що не змушу ворогівъ пережита. 

(Кіевъ. А. Лоначевскій). 

199. 
А. 

Ой, дурная жъ я, й да не розумна дівчина: 
Не слухала та й отця-ненькп старого, 

Й послухала й да козаченька молодого — 
Веду жъ ёго й да за рученьку пьяного. 
Ой, привела жъ я да до новоі комната, 

Положила й та на тесовій кроваті, 
Й сама пішла й у вишневий садъ гулята, 
Та забула й да голубонькамъ сказата: 
— Ой, не гудіте, й да голубоньки, на хаті, 
Не збудіте й да миленького й съ кроваті. 
Я жъ думала, да що миленький не чуе, — 
Вінъ на мене й да нагаечку й готур. 
Я жъ думала, да що нагайка зъ мітлииі, 
Й ажъ вона зъ росплоклятоі сирпці. 
Я жъ думала, да що нагайка съ китайки, 
Й ажъ вона зъ роспроклятоі дротянки. 

Я жъ думала, да що нагайка съ паперу, 
Й ажъ вона зъ роспроклятого ременю. 
Я жъ думала, да що нагайка не шкулька: 

Де ударить, то розсядеться й шкурка. ч 
(С Вел. Сиитинка, Висильков. у. Л. В. Иліпнцю#). 

38* 
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В. 

Темненькая ніченька, — 
Дурна була, нерозумная дівчнна: 
Полюбила козаченька старого, 
Веде бго за рученьку пъяного. 
Положила на тесовую кровать спать, 
А сана пішла въ вишневий садъ гулятъ, 

Та вабула соловеечкамъ приказать: 
— Ой, ти, соловеечку, ранняя птичка, 
Ти не щебечи рано на зорі, 
Ти не збуди кого жилого съ кров&ті. 
Я думала, що кій мидий не чуе, 

А вінъ на мене нагаечву готуе. 
Я думала, що нагаечка шуточка: 
Якъ ударить, то розслдеться шкурочка. 

. Я жъ думала, що нагаечка съ паперу, 
А вона съ того превражого ременю. 
Я думала, що нагаечка съ влоччячка, 
А вона, проклятая, въ дротичка. 

(М. Жаботквъ, Черв. у. *. Т. Штавгей). 

В 

Ой, дурна та нерозунная дівчнна була: 
Полюбила козаченька, парня старого, 

Веде съ шинку за рученьку пъяного. 
Та привела до комори та до вовоі, 
Кладе спати на тесовенький новій вроваті. 
Сама пішла въ вишневъ садъ гуляти, 
Та забула соловеечвамъ привазати: 
— Ви, соловъі, соловеечки моі, 
Не щебечіть та ранесенько на зорі, 
Не збудіте мого милого у новій воморі. 
Я жъ думала, мій миленький спить, не чуе, 

А вінъ на иене нагаечву готуе. 
Я жъ думала, що нагаечка шуточка, 
Ажъ якъ ударить, до розсядеться тіло й шкурочка. 
Я жъ думала, що нагаечка съ платочка, 

Ажъ то вона исъ проклятого дроточка. 

* 
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Я думала, щО нагаечка еъ паперу, 

Ажъ то вона съ проклятого ременю. 

(С. Щасвовіа, Ковеіецк. у. В. И. Кжбалчжчъ). 

Г. 

Ой, темная да невидна ноченька, 

Ой, дурная, нерозумная девчонка, 

Полюбила да козаченька старого, 

Веде съ шинку да за рученьку пьяного. 

Да повела да до новоі комори, 

Кладе спати да на тесовіб кроваті, 
Сама пошла у вншневий садъ гуляти, 

Да б забула соловеюшку приказати: 

— Не пей, не пей, соловеюшко, рано на зоре, 

Да не збуди мого миленького въ коморе. 

Я думала, що міб миленький спить не чуе, 

Ажъ міб копий да нагаечку готуе. 

Я думала, що нагаечка шуточка, — 

Якъ ударить, до розсядеться шкурочка. 

Я думала, що нагаечка жовтий дротъ, — 

Якъ ударить — болтъ серце и животъ. 

Я думала, що нагаечка съ паперу, 

Ажъ нагайка съ проклятого ременю. 

(С. Трютнчевка, Чернигове*, у. М. ▲. Вербицкая). 

Ч 
Д. 

Ой, темная да невидная ніченька була, 

Ой, дурная, нерозумная дівчпна була: 

Ой, полюбила да козаченька собі старого, 

Веде зъ шинку да за рученьку, вельми пьяного. 

Ой, кладе спати да на тіеовий да кроваті, 
Ой, сама пішла да на улочку да гуляти, — 

Об, да забула соловеечкамъ приказаТи: 

— Ой, не щебечіть, солозеечки, рано на зорі, 
Не збудіте мого милого въ новій коморі: 
Охъ, нехай вінъ спіть, да щобъ здоровъ же вінъ не вставъ, 

Щобъ моеі да головоньки да й не клопотавъ. 

Я жъ думала, що мій миленький спить, не чуе, — 

А вінъ на мене да нагаечку готуе. 
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Ой, я жъ думала, що нагаечка изъ иаперу, 

Ажъ бо вона изъ проклятого ременю. 

Я жъ думала, що нагаечка не допшурка, — 

Якъ ударить, до розсядеться тіло й шкурка. 

(Ивъ собранія П. А. Кулиша). 

Е. 

Ой, темная да не видная ноченька; 

Ой, дурная, нерозумная дівчина, 

Полюбила та козаченька старого. 

Веде съ корчми да за рученьку пьяного, 

Кладе спати на тесову кровать, 

А сама йде у зелений садъ гулять, 

Та забула соловеечку приказати: 

— Та не щебечи, соловейко, рано на зорі, 
Не збуди жъ ти мого милого въ коморі. 
Я жъ думала, що мій лилий спить, не чуе, — 

Вінъ на мене та нагаечку готуе. 

Я жъ думала, що нагаечка алий цвітъ — 

Якъ ударе, то переміниться білий світъ. 

Я жъ думала, що нагаечка шуточка — 

Якъ ударе, то й злупиться шкурочка. 

(Харьковск, губ. Г. А. З&дюбовскіВ). 

Ж. 

Ой, дурная, да не розумная дівчина, 

Полюбила да козаченька старого. 

Веде съ корчми да за рученьку пьяного, 

Кладе спати на тисовій кроваті, 
Сама йде на улицю гуляти, 

Да забулась соловеечку приказати: 

— Не щебечи, соловейку, рано на зорі, 
Не збуди мого милого въ коморі. 
Я жъ думала, що муий миленький спить, не чуе, — 

Вуинъ на мене, молодую, нагайку готуе. 4 

Я жъ думала, що нагаечка шуточка, 

Якъ ударить по білому тілу — розсядеться шкурочка. 

Я жъ думала, що нагаечка съ пааеру, 

Ажъ вона, проклятая, зъ ременю. 
(Ивъ собр. П. А. Кулиша). 
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3. * 

Я жъ думала, що нагаечка съ кострищ, 

Ажъ то вона съ проклятоі снрнці; 
Я жъ думала, що нагаечка тонкий дрітъ, 
Якъ ударитъ — болитъ серце и жввітъ. 

(С. Трубайцн, Хорольск. у. М. 6. Нѣговскій). 

И. 

Дурна тая, безумная дівонька, 

Що мъ полюбила пъянпченьку старого, 
Та вела ёго съ коршмонъки пъяного. 
Привела ёго до новоі кімнати, 
Положила ёго въ пухові пурнати (?), 

А сама пішла въ вишнёвий садъ гуляти. 
— Я думала, що мій милий не чуе, 
А вінъ на мене нагаёчку готуе. 
А я казала, що нагаёіка білий світъ, 
А якъ вдарить — болпть серденько, ховкне (?) світъ. 

Ой, я казала, що нагаечка зъ паперу, 
А нагаёчка зъ сирового рименю. 

А я казала, що нагаёчка шуточка, 
А якъ вдаритъ, то тилипае сорочка. 

(Подольск, губ. А. И. Дымнпсый). 

I. 

Ой, темная, да невидная ніченька була, 

Ой, дурная, нерозумная дівчина була! 
Не слухала та й отця-неньки старого, 
Ой, послухала й да козаченька молодого, 
Полюбпла козаченька молодого. 
Ой, дурна то, не розумпая дівчина була! 

Ой, привела жъ я до новоі комнати, 
Кладе спати да на тесовій кроваті; 
Положила й та на тесовій кроваті, 
Й сама пішла й у вишневий садъ гуляти; 
Й сама пішла й у вишневий садъ гуляти, 
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Та 8&буда й да голубонькамъ сказати: 
— Не гудіте, й да голубоньки, на хаті, 
Не 8будіте й да миленького й съ кроваті; 
Ой, нехай вінъ спить, да щобъ здоровъ же вінъ не встававъ,. 

Щобъ моеі да головоньки да й не хлопотавъ! 
Я жъ думала, мій миленький спить, не чуе — 
Вінъ на мене й да нагаечку й готуе. 
Я жъ думала, що нагаечка съ достриці, 
Й ажъ вона зъ роспроклятоі сирнці. 
Я жъ думала, да що нагайка съ паперу, 

Й ажъ вона зъ роспроклятого ременю. 
Я думала, що нагаечка съ клоччячка, 

А вона, проклятая, зъ дроттдчка. 

Я жъ думала, да що нагайка съ кнтайкн, 
Й ажъ вона зъ роспроклятоі дротянки. 
Я жъ думала, да що нагайка не шкулька, 

Де ударить, то розсядеться й шкурка. 
Я жъ думала,-що нагаечка тонкий дріть, 
Якъ ударить — болитъ серде и живітъ. 

(С. Черняковъ, Кіевск. у. В. О. Патченяо), 

200. 
А. 

Перебрівъ я черезъ річку та й ставъ на пісочку, 
За нимъ бреде дівчинонька — отецькая дочка; 
Въ неі плахта черніточка, сама якъ квіточка: 
Въ косі лента голубая, сама молодая. 

Ой, високо сонце сходить, а низько заходить,'— 
Що багатий до вбогоі женихаться ходить, 
Що вже вірне женихання до лиха доводить. 
Ідеть козакъ дорогою, въ свістілочкѵ грае, 

Стоіть дівка у воріточокъ — звпчаю не знае: 
Молодому козаченьку у батенька лае. 
— Ой, ти, дівко, горда, пишна, гордуешъ ти мною; 
Вуде твое гордуванне все передъ тобою: 
Стоятимешъ, не спатпмешъ всю нічъ надо мною, 
Летітнметь біла постіль у слідъ за тобою, 
Вуде твое біле лично въ иене на долоні, 
Вуде твоя руса коса въ мене підъ ногою, 
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Шужітижеть нагаечка по надъ годовою. 

Нагаечка-дротяночка съ ключки не збувае, — 

Шитий рукавъ у дівчнни съ сліаъ не висихае. 

Нагаечка-дротяночка — и дрітъ полажався, 
Таки козакъ у дівчнни правди допитався. 

(Хары. губ. Из* собранія А. А. Потебня). 

Б. 

Ой, ти, дубе кучерявпй, чомъ листокъ не рясенъ? 
Ой, ти жені, вражій сине, словаки не страшенъ! 
Слова твоі ласкавиі, да чортова дужка: 
Поки тебе не любила, була якъ голубка. 
Гула, гула голубочка, да въ лугъ полетіла... 

Навідала кубелечко, де утка несеться, 
Перечула черезъ люде, ледащо сжіеться. 
— Ой, хоть сжібся, хоть не сжійся, да сжіхъ тобі буде! 

Ходить козакъ на юлиці, въ свистілочку грае, — 
Стоіть дівка у воротахъ — звичаю не знав. 
,Ти, дівчина, гордевниця, гордуешъ ти иною: 

Буде твое гордування все передъ тобою, 
И засвище нагаечка да й надъ головою. 
Нагаечка-дротяночка — увесь друтъ посипавсь, 

Тоді козакъ правди допитавсь. 
— Буде твоя руса коса въ жене підъ ногою, 

Буде твое лиде біле въ жене у лодоні. 
(М. Синяка, Сосняцк. у. И. ВоВцехѵВврбяцвій). 

201. 

Охъ жені горе, да жоюий молодости, 
Що я живу, я горюю, да не жаю радости! 
Посію шевлію зарані въ неділю; 
За лютижи й жорозаии гаевлія не сходить. 

Ой, хоть вона зийде, й одъ сонечка въяне, 
Й иде жилий съ корчжн пъяний, на жене не гляне. 
Шо йде иуий жиденький исъ корчжн пъяненькиб: 
вОй, одчини жъ, жила, двері, бо я тв^ий жиденький". 
— Й ой не одчннюся, бо дуже боюся, 
Зачую жъ твуий голосовъ, де жъ подінуся: 
Въ оконце не сжію, у две речки не вспію, 

Оідііігесі Ьу ѵ^оодіе 



— 60‘2 — 

Сінечкн жъ маленьки, дверечки й узеньки. 
Мила й одчппяе, за двері ступа?, 

А вуинъ еі бъе, сердешну, за коси хватае. 
— Сирая земелька — иатуея й руидненька! 

Розступнся, сира земле, то я схоронюся! 
Розступися, земле, да розступися жъ, мати, 
Пойду сама жива въ тебе, щобъ не горевати! 
Приняла отця й старую неньку, 
Прийми, сира земле, й мене, молоденьку! — 
Розступилась земля, розступилась мати, 
Пошла сама жива въ землю, щобъ не горевати. 

(С. Рудьковка, Козелец*.'у. И. П. Новнцкій). 

202. 

А. 

16 Да підешъ ти, дівко, замужъ, 
17 Підешъ ти за нелюба, 
18 Да будетъ ти постш. стлати, 
19 Да не будешь на ій спати. 
20 Спатимешъ, не спатимешъ, 
21 Край кровати стоятнмешъ, 

22 Ніженьками укопана, 
23 Кісоньками нривъязана, 

24 Нагайкою побитая, 
25 Слізонькамп облитая. 
26 — Мати жъ моя, мати, 
27 Чомъ не уміла прикопали 
28 Малою дитиною, 
29 Виспп&вши могилою, 
30 Обсадивши калиною. 

(Изъ собр. П. А. Кулиша). 

Б. 

1 Ой у лузі калиионька, 
2 Ой у лузі червоная, 

3 Да надъ воду схилялася, 
4 Дівчинонька ссушилася. 

5 Б—4 А; 6 Б=5 А... еі доля; 7 Б—6 А-.. Дунаечку...; 8 Б=7 А; 9 

Б=8 А., я твоя вродливая; 10 и 11 Б=9 и 10 А; 12 Б=П А, У пъятён- 

1 Да й у лузі калиночка 
2 Да на воду схилилася; 

3 Тамъ дівчина журилася, 
4 Де доленька поділася. 
5 Да озоВ' Ться моя доля, 

6 Край Дунаю стоя: 

7 — Да я, дівко, твоя доля, 
8 Да я, дівко, уродливая, 
9 Да невельми счастливая. 

10 Да ти, дівко, свою долю 
11 У пъятёнку приспівала, 

12" Въ суботоньку приснідала, 
13 Въ неділёньку согрішила, 

14 Що до церкви не сходила, 
15 Отця-матку прогвівила. 
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счастя; 19—22 Б=18—21 А; 23 Б=23 А. 

24 Жалізомъ прикована, 

25 Будутъ твои білі ноги 
26 До морозу прикипати, 

27 Будутъ твоі варі очи 
28 Инеемъ уростати. • 

(Изъ собранія П. А. Купила). 

203. 

Ой ходила дівчина по бережечку, 
Якъ рожевий цвітъ; 
Плаче, та ридае, 
Що долі не мае — 

ЗанеЕІльний світъ. 
— Чого ти, дівчпно, плачетъ, 
Чого ти ридаешъ, 
Чи боішся отдя? 
Не бійся отдя, 

Бійся мене, молодця, 
Дівчино моя! 

Ой ходила дівчина по бережечку, 
Якъ рожевий цвітъ; 

Плаче та ридае, 
Що долі не мае — 
Заневілъний світъ. 
— Чого ти, дівчино, плачетъ, 
Чого та ридаешъ? 
Не бійся неньви, 
Не бійся неньки, 
Я й самъ, молоденьдий, 

Дівчино моя! 

Ой, я зроду лишенька не знала, 

Теперъ мене бідоньва спітвала! 
А ще въ тому прираяли люде: 

Ой ходила дівчина по бережечку, 

Якъ рожевій цвітъ; 

Плаче та ридае, 
Що долі не мае — 
Заневілъний світъ. 
— Чого та, дівчино, цлачешъ, 

Чого ти ридаешъ? 
Не бійся брата, 

Не бійся брата, 
Бо я гірший ката, 
Дівчино моя! 

Ой ходила дівчино по бережечку, 

Якъ рожевий цвітъ; 

Плаче та ридае, 
Що долі не ма<^— 

Заневілъний світъ. 
— Чого ти, дівчино, плачетъ, 

Чого та ридаешъ? 
Не бійся сестри, 
Не бійся сестри, 

Бо я козакъ бистрий, 

Дівчино ноя! 

(Изъ собр. Г. А. Змюбовсвмо). 

204. 

— Пойди заміжъ, добре тобі буде. 
А я людсьву воленьву вводнила, 
Да на віви головоньку втопила. 
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Втопила въ безоднее норе, 

Теперь нені довічнее горе. 
Утопила въ безодню криницю, 
Пошла заміжъ за горку пъяиицю. 
А пьяница усе пъе, 
Прийде до дому, пене бъе. 
„А ти, донечко, не майся, 
Шдп въ вишневъ садъ сховайся“. 
— А ще къ тому мій милой ревнивий: 
Белить мені білу постіль стлати, 

Да не велить на ій спать лягати, 
Тіко велить снідать готувати. 

Загадуе білу постіль стлати, 
Загадуе мені снідать готувати. 
Я, молода, усю нічку не спала, 
Да милому снідать готувала. 
Ой, не гудіть, голубки, на хаті, 
Не збудіте милого съ кроваті. 
Ой, я сама знаю, коли ёго збудити, 
Тоді, якъ стане сонечко сходити. 

Вставай, милей, нов милування, 
Да вже тобі готове снідання. 
Стоіть вода у кубочку, 
Шитий рушникъ вісить на кілочку. 
Ой ставъ нилнй съ постелі вставатм, 
Стала мяла окномъ утікати, 
Шдъ острішвомъ спатоньки лягати. 
яДа чого, мила, за порогъ тікаешъ, 

Хиба моіхъ норовівъ не знаешь? “ 
— Ой, я твоі норовоньки знаю: 

Що що-день твоіхъ ручокъ не минаю. 
Якъ би жъ, мнлий, норівокъ не знала, 
До бъ я од$ тебе въ вікно не тікала, 

Шдъ острішвомъ сиатоньки лягала, 
Зъ ожиною стиха розмовляла: 
— Ой, ожино, ожино синенька, 
Пропала жъ я теперь, молоденька! 
Ой, ожино, ожино, біленьвий цвіте, 
Ой, дружино, ти завъязний світе! 

206. 

1 Пасла дівчина качку 
2 При зеленомъ мачку, 
3 А насучи, загубила* 
4 Шукаючи, заблудила. 

5 Заблудилася въ чистімъ полю, 
6 Ажъ тамъ милий плужкомъ оре. 
7 Ой вінъ оре, самъ погонять, 

8 Вінъ до мене не говорить. 
9 Я виношу ёму істи, 

10 Вінъ не хоче зо мною сісти; 

11 Я вшпожу ёму нити, 
12 Вінъ не хоче говорите 

1 Ой шду я по-підъ лугомъ 
2 А мій милий оре плугомъ. 

3 Оре, оре, самъ погонитъ, 

А. 

13 И наівся, и напився, 
14 И на рилю повалився. 
15 Ой вінъ лежитъ и думав, 
16 Що иогану жінву мае. 
17 — Якяй тобі дітько виненъ, 
18 Що ти чорний, чорнобривий, 
19 А я ряба родилася, 
20 Чорнявому судилася. 
21 Не вилізли тобі очи, 
22 Сватавъ мене въ день, а не въ ночі, 
23 Сватавъ мене въ білу днину, 
24 Изобравшп всю родину.| 

Б. 

4 Та й до мене не говорить. 

5 Понесу я ёму істи, 
6 Чи не екаже мені сісти? 
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7 Повесу я ёну пяти, 11 „Чого лежишь, чомъ не оришъ, 
8 Чи не буде говорите? 12 Чомъ до мене не говоришь?" 
9 Вінъ напввся и н&івся, 13 — Ой я лежу, та В думаго, 

10 Та й на рилю похилився. 

14 Г=16 А... маю; 15 Б=17 А; 16 Б~16 А, Що хороший чи...; 17 Бг= 

19 А... руда...; 18 Б=20 А. 

19 А я въ норі купалася, 

20 А я въ горе попалася. 
21 А я море перебреду, 
22 А я горе перебуду, 
23 Яка була, така й буду. 

В. 

1—4 В=5—8 А; 5 В=9 А, Та й напився та й...; 6 В=10 А, Ще й на 
рилю...; 7 Сівъ собі та й думав; 8 В=Н> А. 

9 Що жъ ти, мидий, ти думаешь. 
10..не згадаешъ? 

206. 
А. 

1 Ой, тамъ за яромъ брала дівка лёнъ, да вабула повязати; 

2 Ой, да далеко мій миленький одъ мене, да нікому перекаэати. 
3 Ой, повяжу я лёнъ, повяжу велень хоть білою білиною; 
4 Ой, накажу я свойму миленькому хоть чужою да чужиною: 
5 — Ой, прибудь, прибудь, хоть коня добудь, не лугами—берегами; 

6 А вже мені горко докучило по-міжъ сіми ворогами. 
7 А я ворога топчу ногами, круту гору перескочу — 
8 Ой, оддай мене, ноя мати, замужъ, за кого я сама схочу. 

- 9 Оддала, оддала матуся моя за кого я не хотіла; 
10 Ой, шумить-гуде дротяна нагайка коло мого білого тіла. 
11 А я нагайку кину підъ лавку, нехай вона трошки оддише, 
12 Ой, нехай моі шитиі рукава буйний вітеръ да поволише. 

13 А й перечула дочка черезъ люде, що матуся еі плаче. 
14 „Ай не плачъ, не плачъ, моя матусеньно, сама жъ бо ти да виновата: 
15 „Ой, за кого я замужъ не хотіла, а ти мене да й утопила. 

16 Ой, оде жъ тобі, моя матусенько, що ти мене да дурно била. 

(Ивъ собранія О. А. Душа). 
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Б. 

1 Брала дівка лёнъ та забула повъязать; 

2 Не далеко мій миленький, та нікому наказать. 
3 Повъяжу я лёнъ хочъ буде зеленъ, хочъ сирою дубиною; 
4 Накажу я свойму миленькому хочъ чужою чужиною: 
б — Бъеться, бъеться, все побиваеться мое серденько безъ тебе. 
6 У полі гора крута край лёна, схочу—перескочу, 
7 Оддай мене, моя мати, заміжъ, за кого я схочу. 

8 Оддала мепе матюнка моя за кого я не хотіла, 

9 Шумить, гуде ногайка-дротянка коло мого біленького тіла. 

10 Я тую ногайку кину підъ лавку—нехай вона трохи одди:.»е: 
11 Повішу ще тиі рукава—хай вітеръ проколише. 
12 Я тую ногайку кину підъ лавку—хай вона трошки зівьяне; 
13 Повішу ще тийі рукава хай вітеръ помахае... 

14 По-за садомъ, садомъ-дубиною, хочъ сірою кобидою; 
15 По-за садомъ, садомъ, садомъ зелененькимъ, хочъ коникомъ вороненькимъ^ 

(С. Щасновка, Козелецк. у. К. Кибальчичъ). 

В. 

1 В=1 А; 2 В-=2 Б.. до милого... 

3 Або ти прийди, або ти прилішп сивимъ соколомъ до мене,— 
4 Бъеться-побпваеться мое серденько безъ тебе. 
5 — Дівчино моя, серденько мое, якъ до тебе прплинути: 
6 Кругомъ живуть вороженькп, та нікуди обмпнути. % 
7 „Я вороги топчу підъ погп, кругу гору перескочу,— 

8 Оддай мене, моя мати, за кого я схочу. 
9 Дала мене моя мати за кого я не хотіла, — 

10 Зашуміла на гаечка коло мого тіла. 
11 Я нагайку кину підъ давку, нехай вона оддшпе; 
12 Повішу я рукавчята, та нехай вітеръ поколише. 

(Г. Кореливка, Звенигорода:, у. И. Бойко). 

Г. 

1 Оддала жъ мене мати, учинила жъ мою волю, — 

2 Теперъ мені л}артовання зъ великою бідою; 
3 Оддала мене мати за кого сама хотіла— 

4 Шумить-гуде нагаечка коло мого тіла. 
5 Нагаечка-дротяночка съ колка не збувае, 

6 Гукавочокъ одъ слізочокъ, по впсихае... 
(М. Жаботинъ, Черкасси. у. Ф. Т. Штангей). 
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207. 

Ой па горі дощъ иде, а въ полі туманъ, 
Тожъ на моімъ серденьку тугонька-печаль. 
Що якая тугонька—мій мплий иде, 

ч Мій лилий иде, иде, гостинецъ несе. 
А якій же гостинецъ? дротяную пліть. 

А я, молоденькая, догадалася, 
Та въ новую хатоньку заховалася, 

Та въ білее платіячко убіралася, 
Та въ новее зеркальце виглядалася: 
— Краса жъ моя, кр ісонько, молоденькая! 
Чп я ясъ тебе, красонько, не прогуляла? 

Чп я тебе, красонько, гультяю ддала? 
Що я кому гультяю —гусару своему. 

208. 

Місяць надъ водою, челядь на й улиці, 
Ой доле, да доле, челядь на й улиці! 

А я, молодая, всю нічву пе спала. 
Ой доле, да доле, всю нічку не спала! *). 

Свекронька-батенька благала: 
„Свекорку-батенысу, пусти на й улицю!...“ 

— Хоть я пущу, дакъ свекруха не пустить. 
„Свекрухо-матінко, пусти на й улицю!“ 

— Хоть я пущу, дакъ діверко не пустить. 
„Діверку-братіку, пусти на й улицю!“ 

— Хоть діверко пустить, дакъ зовиця не пустить. 
„Зовипс-сестрице, пусти на й тлицго!* 
— Хоть я пущу, дакъ тпій лилий не пустить. 
„Мій милий — ревнивий, пусти на й улицю!" 
— Хоть же я пущу, дакъ нагайка не пустить. 
Нагайка-дротянка-съ кручка не збувае, 

Съ кручка пе збувае, у тіло влнпае; 
Хоть тіло волочиться, дакъ гулять хочеться. 
Я знаю, мій милий, нагайку, изъ якого вона дроту! 

Ти жъ зпавъ, мій милий, якого я роду — 

*) Припѣвъ повторяется послѣ каждой строки. 
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Хоть у віконце утечу, да й нагуляюсь, 

Изъ своімъ нилинъ, да й повидаюсь. 
(Прилуцк. у., село Васкжвци). 

209*). 
A. 

1 Охъ, нені горе, да муиій нолодостп, 
2 Що я живу, я горую да не маю радости. 
3 Що йде жъ куий миленький и коршми пьяненький: 
4 „Ой, одчинн жъ, мила, двері, бо я тв|ий миленький.“ 

5 Мила й одчинае, за двері ступае, 
6 А вуинъ еі бъе, сердепшу, за коси хватав. 
7 Сінечки маленьки, дверечки й узенькя. 
8 „А де жъ нені, молоденькій, одъ ёго схоронятись? 

9 Сирая 8енелька, матуся й рідиеньва! 
10 Розступися, сира земле, то я схоронюся! 

11 Розступися, земле, да розступися жъ, мати, 
12 Пойду сама жива въ тебе, щобъ не горувати!" 
13 Розступилась земля, розступвлась мати,— 

14 Пошла сана жива въ землю, щобъ не горевати. 
(С. Рудаковы, Коэелецк. у. И. П. Новицкій). 

B. 
1 Посію шевлію зарані въ неділю; 
2 За лютики морозами шевлія не сходить. 
3 Ой, хоть вона зійде—й одъ сонечка въяне, 
4 Й иде милий съ коршми пъяний, на мене не гляне. 

5 Б=3 А; 6 Б—4 А, и одчини жъ ти мені, серце... 
7 — Й ой, не одчинюся, бо дуже боюся; 
8 За чую жъ твій голосочокъ—де жъ я подінуся? 

9 Въ оконце не смію, въ дверечки не вспію... 
10 Й ой, розступись, сира земле, да пойду жива въ тебе. 

11 Ой, ти, сира земле, ой, ріднесенька й мати! 

12 Прийми жъ мене живу въ себе, щобъ горя не знати. 
(М. Борисомъ, Переделав ск. у. И. П. Новицкій). 

В. 

1 В=1 Б... рано...; 2 В=2 Б; 

3 Хоть же вона зойде—отъ сонця завъяне. 

*) См. 201. 
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4 В=4 Б... съ шннву...; б. В=**5 Бѵ. изъ шинку... 

6 „Ей, одчянисл, ноя миле,—я жъ твіб миденьввй!" 
7 — Ой, не одчинюся, я щъ тебе боюся: 
8 Ей, якъ зачую тдій волосощь—де жъ я подінуся? 
9 Въ дверь не доевдю, въ окно не посмею... 

10 Ей, розступися, снра венде, роэступися, матн! 
11 Ей, пойду жъ бо я въ сиру землю, щобъ горя но знати. 

(X. Кышовка). 

Г. 

1 Г—1 В... шолвію...; 2 Г=2 Б... шолвія... 
3 За лнхнжи воротами мій мнднй не водитъ. 

4 Хотя шалвія вмйде-'-одъ впру зовьяне; 
,5 Иде мвлий въ ворчим иъяний, та на мнлу не глане. 
в Ой, иде шй миленький изъ корчми пьяненький: 

7 „Одчннися, мое сердце, бо я йду пьяненький!" 

8 — Ой, не одтанюся, бо тебе боюся... 
9 Темна нічка, дрибенъ дощикъ,—де жъ я подінуся? 

(И» собр. П. А. Кулп). 

210. 
„Й а на віщо жъ ти, доню, уповала?" 

— Уповала я, матн, на кирею, 
Думала бути попадею; 
А я въ тихъ преяхъ ив ходила, 
Ще й батьювську «житу загубила, 

„Ой на віщо ЯШ ти, доп>, уповала?" 

— Уповала я мата, на Щупана, 
Думала бути за нимъ пані; 
А я въ сихъ жупанахъ не ходила, 

Ще й батьківську юпку загубила. 
Повяну дитину въ кропивину, 
А самъ піду гулять на Вкраіну. 
Ой якъ тій дитргі въ кроцивині, 
То такъ мені гулятъ на Вкраіні. 
Покину дитину въ нехверощу, 

А сама піду гулять у Польщу. 
Ой якъ же тій дитині въ нехворощі, 
То гасъ мені гулять у тій Полыці! 

(Волынск, куб. 8м рукой. еобр.Ці И. Костомарова). 

211. 
Ой ходивъ Ивана по крутуий горі, 
ПудрІ8авъ вудрушки на своёй голові; 
Вуннъ пудрізовавъ й на воду пуске въ, 
На воду ну сдавъ, да й прикавувавъ: 

„Кудречви мрі, ндищть по вод і, 
Пливіть вн туда, до мила ноя, 
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Де кила ноя воднченьку 'брала— ; . *І « ■'. * 

Вона коі кудрушкі у воді пувікаха. ■ 
Кудерки коі, спросить у еі: • 
Чн не плаче-тужить кила по иеиі?* 
— Нехай по юнъ плаче вемля да вода,: 
Земля да вода, а не я колода: ’■ 
Що дравъ вуонъ иолосуиші • ' ; 
Зъ ноіхъ білихъ нуогъ, 
Кресавъ вуонъ огонь зъ білого лиця, 

Припивавъ коня икъ русуой восі. 
, „Милая моя, неправда твоя! 

Дравъ я полосунві въ білоі бер^вушхк, . . , 
Кресавъ я огонь инь временщика,, ■ ■ 
Припивавъ коня въ пиввавуой траві*. ■ 

, (М. Олте виц Ковей ем к. у.у ЧмрннЮвсж. губ.). 

212. • ' 

Ой дн, /нѳсуженнй друже, Літа коі та халуешъ. 

Бьешь у головоньку дуже; Мене кати годовала, 

Ой бъешъ кене, не жалуйешъ, • Въ головоньку не бивала. 

(Роменсж. у., Ивъ собр. А. А. Потебнн). 

213. 

Роненъ-зілля, рокенъ-зілляпо дорога роствлаѳхьсв,. ■. і - 

Десь кій индий, чориобрввий черевъ людей вюлояявяьов, 
А що- жъ кейі по роману, ровенъ цвіге, «годъ лещ»-, , 

А що жЪ кені по поклону, коли ёва самого нежа.. 

„Ой вншйнно-черетнино, чокъ ти листу не вуеяаапъ? > 
Молодая' колоднця, на що слёзи роэлхваешъ?" ,■ , 

— Тикъ я лаегу не пуша», що лютую віку каю, 
Тикъ я слёзи проливаю — невірного друга каю. 

*' (Ровно. Изъ собранія Л. А^Куінм*)„ 

. 214- 

•А. 

Ой жаль, жаль, да не вернеться — знаю! 

Коникъ вороний, самъ я нолодий—нелюбую'жінкѵ каю. 
. ой воли бъ я знавъ, хорошу бъ уйявѣ *— 
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Я бъ шчого яе журился; 

Видкизь нрйшъ, вндннль я бъ првбшовь, 
Да б на милу подвннвея. 
„Миленька жъ ноя, болитъ голова, 
Й я на серденьку врада". 

— Ой десь у тебе, серденько мое, 
Й уся лещирая правда. 
Ой ти цілуешъ, ой тн милу^ШЪ, 

Да й об ти яншую б наешь.' 
„Пойди, мила, въ степъ да глянь но степу, 

Скилько въ степу білого цвіту, 

До стильки въ мене чужихъ мплихъ е 
Й а по всему білому світу“. 
Ой умру я, серденько мое, б у неділеньку въ-ранці; 
Положи жъ ти мене, серденько мое, б у айтлшц на лавці, 
Надінь на мене, серденько мое, б тонну ил дану сброчку, 1 

Исходъ (?) ти, мене серденько мое, у випшевумъ садочку. ’ 
(БорЯспош, Пермеіавсв. у. И. П. Новицкій). 

В. 

Ой жаль же, жаль, що на серці печаль! 
Я й самъ знаю, що кінь вороний 
И самъ молодай — не до мнслі жінку маю. 

Що коли бъ бувъ знавъ, та хорошу бравъ, 
То бъ я, молодъ, не журився,— 
Відкіль я прибшовъ, відкіль я приіхавъ, 
Та й на милу подивився. 
А теперь мене хортуна жене та темненькоі ночі 
А вздовжъ села, де мила моя, а що каріі очи. 

' (С. Трубайця, Хорошев, у.). 

215. 

• ■ \ А. 

! Коло мішна, илиЯа червой! калин!. * •' 

2 То жъ не калина, то дівчшні ніла, 

3 То дівчрна Нила, Що парня любила; 
4 Любила, любила, да й иричаровала... (2) 
5 Вивелалкойика да й осіДлала, 

6 Ввнесла сабельку да й припаивала; 
39* 
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7 Да й нанесла лучокъ а стрілочокъ пучокъ: 

8 „Се жъ тобі, серденько, до бимшая» рутою*. 
9 Да винесла рибку в ще й хліба екабву: 

10 „Се жъ тобі, серденьво, вечера вашвндку. 
11 Еоли тн жонатнй, то иди до дону, 

• 12 Еоли жъ не жонатнй, то живи го иною*. 
13 — 6 въ иене батько, в въ иене кати, 
14 6 въ иене жінка и діточокъ двое, 

15 Да не пригортаеться серденьво нов; 

16 Хоть вона горнетьоа, давъ я не горнуся, 
17 Цілуе-иилуе,—да а й одвернуея. ' 

(Ик собранія Я. А. Еула). 

Б. 

1 Б=1 А; 2 Б=2 А... холода дівчниа; 3 Б=3 А, Молода дівтона во- 
зава...; 4 Б=4 А; б Б=б А™ сана...; 6 Винесла шшружку та й підпере- 
зала; 7 Б=9 А; 

8 „На жъ тобі, серце, вечеряй швидво; 
9 Вечеряй, вечеряй, та ідь у дорогу, 

10 Явь не поідешъ, то ночуй эо иною*. 
, 11 — Ой, радъ би я, серце, съ тобою ночуватн,— 

12 бетъ у иене батько, ще й рідная нати, 

13 бетъ у иене жінка, наленькі дітн, 
14 Радъ би я, серце, до іхъ полетіти. 

15 „Вже жъ тобі, серце, до іхъ не літати, 
.16 Вже жъ тобі, серце, тутъ свій вікъ коротати, 
17 Еучерявииъ чубомъ степи й устелати, 

18 Своімъ білииъ тілоиъ воронъ годовати, 
19 Жовтою косттю мостки вниощати, 

20 Червовою кровью иоря доповняти*. 

(С. Меимои», Черкас, у. *. ШтаягеІ). 

В. 

1—б В=1—б А; 6 В=6 А... шабельку; 7 В=7 А... ще й стрілокъ; 8— 

10 В=8—10 А; 11 и 12 В*=9 и 10 Б; 13 В=П Б, радъ же бъ я, сер- 

денько; 14 В=12 Б; 15 В=13 Би. ще й... 
16 Радъ же бъ я, серденько, крилаии легши. 
17 — Далеко, далеко крилаии літати,— 
18 Зоставайся, сердещло, зо ивою ночуватн. 

(С. Тамань, Дереавіамх. у. И» «обрахі* П. А. Кула). 
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Г. 

1 Г=1 А... Стояла калина; 2 Де жъ тая дівчина, що мейе любила? 8 
1'=ь=4 А... очарувала; 4 Г—б А; б Г=9 А, Дала биу, 6 вСядь, йевечеряЙ, 
серденько, нашвидку; 7 Г=9 Б; 8 Г=10 Б, А воли вавгодненьде; 9 

13 В; 10 Г=12 Б, Та в въ... рідненьва; 11 Г=1б В; 12 Г=16 В... до 
тебе летітн; 

13 Полетівъ би, та ие кушу, припалила ддвчива ною душу, 

14 Ой, ии огнемъ, ии водою, пи своею хорошею вродою“. 
15 — Ш огнемъ, ні водою,—я своею хорошею вродою. 

(С. Щасновка, Коееаецк. у., К. И. Кяльбачжть). 

д. 
1 Д=1 Г... Зацвіла; 2 Д=2 Б; 3 Д=3 Б; 4 Д=4 Г; 5 Д=5 Б... во- 

нАеньва; 6 уЦе тобі, воэаиеньву, дівоиая слава; 7 Д=9 А; 8 Д=1б А... 
«еэайеньку...; 9 и 10 Д=9 и 10 Б; 11 Д=15 В; 12 Д=16 В, Мігъ би». 

(С. Черняхоп, Кіевскій у. В. О. ПанчейКо). 

К 

1 Е=1 А... поросла...; 2 Е=2 Г; 3 Е—4 А... та вже...; 4 Е=б Б; 5 
Е=9 А; 6 Е=8 Б... хилей; 7 Е=8 Г... завгодно...; 9 Е—13 А, бетъ...; 
10 Е=11 Б... серденько въ тебе...; 11 Е=13 Б... бетъ у мене діти; 12 
Е=12 Г. 

(0. Трубайцн, Хороіьсх. у. М. В. Нѣговскій). 

Ж. 

Вмѣсто 6-го ст. варіанта Д, 7 и 8 А, и между 10 и 11 Ж—11 и 12 В, 

вмѣсто батьво—отецъ. 
(С. Покровская Богачка, Хорояъск. у. Д. Лааренко). 

з. 
1 3=1 А; 2 3=2 Б; 3 3=4 А, Парня...; 4 3=6 А... коня; 5 3=7 А; 

6 я Оде жъ тобі, ній миленький, за-для білихъ руиокъ; 7 3=9 А; 8 Оде жъ 
тобі, мій миленький, вечеряй, та швидво; 9 3=9 Б; 10 3=10 Б, Явь же 
не жоиатий; 

11 — Ой, маю жъ я жінву и маленькихъ дітожь,— 

12 Радъ бх я, серденько, на врвльцяхъ летітн. 

(М. Корсунь, Каневсх. у. А. Шевченко). 
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и. 
1 И=1 Д; 2 И=2 Б; 3 Козака любила, любила, любила; 4. И—г4 А... 

И... конд съ саду. 5 Сама осідлала, вечерять давала. 6 и 7 И—9 .« 10 А 
Дада ёму„. 8 и 9 И=9 и 10 Б... воли завгодно, то... 

10 Ой якъ мені, сѳрденько, зъ тобою ночувати, 

11 Сеть у йене, серденько, и отецъ, и кати, 

13 И отецъ, и кати, и калві дітн. ч ■ 
13 Ой радъ би я серденько туди долетати. і . 
14 Уже жъ тобі, серденько, туди не літати, 
16 Оттутъ тобі, серденько, въ степу помірати. 

(Бориспаіь, Переводавск у. И. П. НомцсіІ). 

I. 

1=1 и 2 Б; 3 1=3 Б; 4 и б 1=4 и б А, де й... 6 1=4 И; 7 1= 
=9 И; 9 1=11 Б... серденько...; 10 1=11 I, С... 11 1=12 I... це 
12 1=13 И... до іхъ полетіти... 

13 Вже жъ тобі, серденько, до іхъ не літати, 
14 Тутъ же намъ, серденько, въ степу помірати. 
15 Насъ не знатиме но й отецъ, не мати; ■ , • 
16 Не й отецъ, не мати, не малиі дітн, 
17 Тилькн й уанали вороги прокляти, 
18 Вони моій матері сказали. 

(Иваньковъ, Перележав, у. И. П. Новипдій). 

216. 

А. 

Кумъ кумі радъ, 

Повівъ куму въ виноградъ. 

— Ирви, кумо, ягідки, 
Коториі солодки, 

Б. 

1 В=1 А. Ой... 2 Да повівъ въ виноградъ. 9 Б=3 А. Щипле кума... 

4 и 5 Б=4 и б А; 6 Бг=6 А. Кгля... 7 Б==7 А, 8 Б=8 А. Моі діти... 

(Хутор. Мотроновка, Борзенсв. у.) 

А котори гуркі, 
Для моеі жунки. 
А которі горенять, 
То дітоцки поідлть. 

(С. Рудоовва, Козеіецв. уѵ). > 

1 и 2 

9 Б; 8 I- 
й малиі... 
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в. 
/. 

1 В=1 А; 2 В=2 А,.. ей,.- 3 Кумі пива, кулцвъ. 4 Куку ,въ гості во¬ 

дивъ... 5—8 В=3—0\'А. и 
(М. Гатурииъ, Конотопск. у. М. Исае нм). 

1 Т. * "• • ■ 
* :' ■ * , ■ ' і 

Ой кумъ куму полюбивр, , Которі солодкі; 
По садочку проводивъ, . Которі гіркенысі, 
Нарвавъ кумі ягідокъ, То то жъ моій миленькій, 

Та насипавъ въ фартушокъ, Которі зелені, 
Іжте, кумо, ягідки, То то жъ моій кэрз^ній. 

217. ' ' ' 

:■ і • • ■ / 

Горе мое, горюванне, На вроваті сдать дерае 
Що не любить мене милий, _ Нероздітий, нероззутий... 

Що не любить, не жаліе. — Хода» милий, роздіну, розбую» 
Изъ-вечера кудри чеше, Да въ білее личко- дрцілую. 
А лудъ понночъ гулящъ йде, . „Сступисе одъ мене, нелюба! 
Пудъ білий світъ до дому йде. Тая жъ мене роздіне, роззуе, 
Пудъ полою гуслі несе, ч ' Да въ білее лічко поцілуе". 

Пудъ подушечку ховае, 
(X.-Аоіошовіа, Чернигове*. у. М. А. Вербнцжая). 

, 218:' 

Ивана, розудалий молодецъ, "г €къ гляну я1 прЬ'доль улиці-села: 

Куда ідешъ-одъізжаешъ одъ мене, 1 ОЙ но улуппй мётелуійка мететъ, 
Кому мене, молодую, вручаОйіъ: : ‘ ' За' ’ Метеіуійкбй мбй миленький идетъ, 
Съ кимъ я буду сюю зіму зімувать,': Чужу жунк^ за'ручку ведетъ. 
Съ кимъ я буду красну весну рЖгРать, ЧуЖа жунйа сладша меду и вина, 
Съ кимъ я буду тайни речи говорить? ЧуЖу жунку цілувавъ би, милувавъ. 

Ой вийду я за яовие ворота, ' СвЬю Жунку ростерзавъ би, розорвавъ. 
Да й стану я коло чорного стовпа, ■ . : ! 

(М. СМвта; Соогацж. у: И; ВайцАгь-Вербицый). 

, 219,... , • 

г • ■ . • 

Стороною дощъ йде, а низомъ туманъ, . . г 
На моему серденьку я$урба та печаль. ,, г 
Ява печаль-журба — милого нема. , . 
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Пришитъ на часъ, на часъ, ноіхааъ сейчасъ, сейчасъ. 
А а, нолоденька, біжу за ннъ слідонъ, 
Біху 8а ікъ елідонъ: „Верннся, мій сшчеі 
Не хочешь вернутись, до чортъ ясъ тобою!* 

А я, нододенька, вернуся до дону, 
Ой сяду я, сяду 8а тесовниъ столонъ, 

Ой гляну я, гляну въ аркушове вікно — 
Ажъ ній ннлнй йде и якъ голубъ гуде. 
Чужую жіночку ва руку веде, 
Мені, молоденькій, гостинца несе. 
Якого гостинчика — дротлную шгіть: 
Черезъ тую поганую хотівъ нене бить. 

А я, нолодая, догадалася, 
У иову конорочку заіовалася, 
Тісовинн дверцяни зачннялася, 

Трона заночкаии ваннкалася, 
У новее платтечко убнрадася, — 
Съ тяею поганою роалаялася. 

(С. Щммовпц Комлецк. у. В. И. Кжбыьчжчъ). 

220. 
А. 

1 Ой, горе, горе, що чужая украіна, 
2 А ще гірше, що невірная дружина. 
$ Ой, вона нене изсушила, ізвъялнла, 
4 Шо вона нене ізъ білихъ нігъ навалила. 
6 Ой, сяду я край віхонечка прасти, 

6 Та внведу волоконце, та й погляну въ віконце: 
7 Я жъ думала, що то сонечкоФходе, 
8 Ажъ ній ннлнй но садочку ходе, 

9 Чужу жилу та й за рученьку воде. 

10 Що чужу нилу цілуе, ннлуе, 
11 А на нене вагаечку готуе. 

12 — Ой, що жъ ти, ннлнй, гадаешь, 
13 Що нене дурно й обіжаешъ. 
14 Хочъ у тебе нилихъ сорокъ и чотирі, 
15 А таки я найстарша ніжъ ними. 
16 „Ой, де жъ ти, нпла, розуну набрала, 
17 Що ти нені до правда сказала?" 
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18 — Ой, тамъ я, килий, розу му набрала, 
19 Де съ тобою на руплнці стояла; 
20 Ой, танъ я, ннлнй, розу му набрала, 

21 Де съ тобою одну присягу прнймала; 

22 Ой, тамъ я, ннлнй, розуну набрала, 
23 Де съ тобою одинъ трестъ цілувала. 

(С. Трубаіпн). 

В. 

1 Б=1 А... чужая храіна; 2 Б=2 А... горіше... 3 Б=3 А; 
4 Гей 8ъ білихъ ніжокъ да на землю звал ила. 

б Гей устану я у собіточку въ-ранці, 
6 Гей сяду я край віконця на лавці, 
7 Гей упущу я волоконце въ окоице, 
8 Гей подивлюсь, чи внсоко сонце? 

9 Б=7 А; 10 В=8 А... по рнночку; 11 Б=9 А; 
12 Гей чужій мидій да гостннця купуе, 

13 Гей а на пене трн нагайки готуе. 
14 Гей, ой хоть буде мені хоть трн, хоть чотнрі, 
15 Гей а я буду сана старта нежь ними! 

16 В=16 А; 17 Б=17 А... ннла да всю правду; 
18 Гей, ой я зъ тобою, ннлнй, у одній церкві стояла, 

19 Гей я зъ тобою одинъ шлюбъ приняла, 
20 Гей я зъ тобою вкупу ручки въязала, 
21 ГеЙ я въ тобою въ одинъ хрестъ цілувала, 

22 Гей танъ я, ннлнй, да розуну -набрала. 
(С. Червиовъ, Кіева* у. В. Панчевжо). 

В. 

1 В—1 Б; 2—4 В=2—4 А; 5 Ой, ой, ніду у новую снітлоньку, 6 Ойт 
тамъ сяду у віконечка нрястн; 7 В=7 Б; 8 В=8 В; 9 и 10 В—7 и 8 А; 

11 Ой, веде, веде, обернеться, поцілуе; 12 Б—13 Б; 

13 Ой, ой, вінъ мене иэобъе, покатуе! 

14 Ой, есть у тебе та сорокъ, ще й чотнрі; 
15 В=15 А; 16 В—14 Б; 17 В=15 А... я таки хозяйка... 18 В—16 А; 

19 В 17 А; 

20 Ой, ни съ тобою въ одній церкві стояли, 
21 Ой, ни съ тобою одинъ хрестъ цілувала, 
22 ОЙ, нн съ тобою и ще й присяі*у маЛи! 

(С. Лионе, Кременчуге*, у. П. А. Куяит). 
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1—3 Г=1—3 Б; 4 Гг=4 А... біінхъ ні*окъ... , 

5 Ой, коли бъ кеві до суботи дівдатн, 
6 Г=5 А. То бъ я сіла... 7 Г=7 Б. Ой< да пустела. 

8 Ой, да глянула бъ да ва яснее соиде: ,, <. 
•Ѳ 08, ясно сонце да ясненько исходить, 

10 Охъ, а мій милий да по улпці ходить. (2) 

11 Г=9 А; 12 Г=10 А; 13 А на мене, молоду, да нагайку готуе; 

14 Ой, та нагайка та у три дроти звита: 
15 — Ой, будешь, мила, да на день тричі бита! 
16 „Ой, не бий, милей, да черезъ ту поганку, 1 

17 А побий мене да за мою несправку; 18 Г—18 Б; і 19 Г=21 А... 

одинъ... 20 Ой, я съ тобою одинъ вінець держала, 

21 Ой, я съ тобою увесь вікъ віковала.' 

(С. ОсоЕорки, Остерсх. у. Л. И, Ноѵице&я). 

д/ V 
1 Д=1 Б, 2 и 3 Д—2 и ЗБ, 4Д—4Г, 5 Д=5.Б, 6 Д^=6 Б. Гей сяду 

я прястн... 7 Д=7 В... да пущу... 8 Гляну подивлюся*, чи не схрдить ронце? 

9—11 Д—9—11, Б, 12 Д—10 А, 13 и 14 Д=12 и 13 Б;,15 Гей ютуй, милнй, 

да по три, по чотирі; 16 Гей тавд буду я старше надъ ними. 17 и 18 Д= 
18 и 19 Б, 19 Д=21 Б; 20 Гей изъ тобою одну присягу брали. 

(С. БОЛрЕЕ, ШОВСЕ. у. И» Л. ДЕВИЦЕЙ). 

Е. 

1 Е=1 Б... украіна; 2 Е=2 А.... не мила... 3 и 4 Е=3 и 4 А, 5 Е= 

5 А... въ-раньці раненько; 6 Та умию свое личко білеиьве; 7 Е=5 А; 8 Ой 
протягяу я волоконьце крізъ віконьце; 9 Е—8 Б. Ой.та погляну... 10;Е-= 

10 Б,,11 Е—9 А.;, водить;. 12 Ер= 10 А, 13 Е=13. Б, 14:Б=14,Б. Ой 
готуй, милнй, хочъ... 15 іА я въ. тебе буду лайстарша; 

16 Ми съ тобою на рушнечку стояли, 
17 Намъ съ тобою рученькп звявали. 

. * (Миргород*). 

ж. ;• 1 1 

1 Ж—1 Е, 2 Ж-=2 А.» „якъ... 3-5 Ж =3—5 А,‘ 6 Ж =7 Б. Та й 
пущу... 7 Ж =8 Г. Ой та погляну та на». 8 Ж-=7 А, 9 Ж=10 Б; ■ 10 Ой 
за собою полюбовннцю воде; 11 Ой води жъ, милнй, хочъ дві и чотирі; 12 Ж= 
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15 А, 13 Ж=16 А... свого. рееуму... 14 А,.. в ев. ,«лове сказала; 15 

Ж=18 А... свого... Іб'.ЖдаІО А.... юдъ вжцмпь.. .17 Присягу.принімала й 
хрестъ цілувала. 

, (г. Ахтррм). 

1 3=5 А... підъ ві конечномъ... 2 3=7 В. Та виведу... 3 .3=8 Г. Та 
подивлюсь... 4 3—7 А... .соице сходить* 5, 3=8і->А. Ажъ до..; ходить; 6 и 7 
3=7 и 10 ,Д„. во дать... 8 3=11 А*, нагайку... 9 3=14 А... въ тебе сорокъ; 

10—12 3=15—17 А... сей розумъ... 13 3=8 А. Ой а, милий, сей розумъ...; 
14 3=16 Ж. Якъ... 15 3=23 А. Янъ... 

(Богачка). 

И; 

1 И=1 Е, 2 — 4 И=2—4 А... ніжокъ... 5 и 6 И=6 и 7 Б; 7 Стану, 

подивлюся, чи не сходить ясне сонце; 8 И=7 А, 9 И=10 Б, 10 И=9 А, 
11 И=10 А, 12 И=13 Т; 

13 Встану я въ понеділокъ раненько, 
14 Ухиюсл, приберуся гарненько. 

(С. В. Сяятннва, Васшьк. у. Л. В> Ильницкій). 

. 2?*. ' 
■ А. • ' 

. і 

1 Ой сана я, еаиа, якъ билина въ полі, 
2 Та ніхто не порядить йене, молодоі. 
3 Радять иене люде, радять н другиі, 
4 А я тую раду, сама переряжу, ,. . . / ' ■; , 
5 Постелю ностілоньву й сама, спати ляжу. 
6 Устану раненько, вииюся біленькѳ, 
7 Сяду край віковдя, край , ясного соцьця. . < . . 

8 Одчиню кватирку,. квахирку одъ ринку,.. 
9 Подивлюсь я — хтоі ходить но ринку- .. 

10 Ажъ по риночку мій миленький ходить, 

11 Та чужую милу...за рученьку подать. 
12 Чужую милую цілуе, мидуе, 
13 Черевички куяуе, а данчішкн торгуе, 

14 Та мене, молодую, судить та дратуе. 
15 — Будо бъ не рубати у полі тополі, 
1в Буле бъ не свататн мене, молодоі; 
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17 Було бъ не рубатн у саду берега, 
18' Сватавъ ти мне не вълвй, а тверегай; 

19 Було бъ не рубатн та й у саду груш, 

20 Буш бъ не свататн, коли не до душ. 

21 Було бъ не рубатн, та й у саду вяшні, 
22 Було бъ не свататн, коли не до нислі. 
23 Було бъ не рубатн зеленого дуба, 

24 Буш бъ не свататн, коли я не люба. 

(С. Щаеяома, Хоропек. у. К. Ибшт). 

Б. 

1 Б=І А... калина... 2 Б=2 А; 

3 Рають мене люде, соеіде блиэькне, 

4 Соеіде блнзькне, вороги тяжкие. 
5 Ой а жъ тую раду сана переряжу — 

6 Стелю постіль білу н спаточкн ляжу. 
7 Ляжу я позненько, устану раненько. 

8—10 Б=6—8 А... квартирку, да гляну по ринку; 11 Ажъ кій милесень* 
кий по ривочку ходить; 12 и 13 Б=11 в 12 А. 

14 Мене, молодую, все бъе да.гайнуе: 
15 На що жъ було брати, коли гайноватн. 
16 Гайнуешъ тн мною, якъ вітеръ водою, 
17 Туманъ долиною, сонде вкраіною, 
18 Козакъ дівчнною, батько детиною. 

(М. Олимпа, Коэыедк. у.). 

В. 

1 Б” 1 А, 2 В—- -2 А... мені... 
3 Радять Ке&е люде, що такъ добре буде, 
4 Радять и друлп, бо й сами такиі. 

5 В=4 А, 6 В=-б А. Стелю еобі постіль білу... 

7 Постіль моя тонка, тонка-пуховая, 
8 Ляжу я едать сама, молодая; 

9 Одчиню квартиру, подивлюсь по ринку: 
10 Ажъ мій милей ходитъ, инті милі водить, 
11 Иншімъ милімъ гостнньДя купув, 

12 Мені жъ, молоденькій, нагайку готуе. 
13 Нагайка," нагайка съ кінця дротомъ шита; 
14 — Будешь, моя мила, сімъ разъ на день бита. 

(С. Яшмовая, Тарщанс*..у. Я. П. Новацій). 
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Г. 

1 Г =1 А... въ волю; 2 Школу порадити головочку ко»; 3 Г—3 В..,, та 
жаль серцю буде; 4 Г=*4 В... ще в друпгі, сосіди близькиі, б Г=5 В. 6 Г= 
6 В. Постелю я білу... 7 Г=6 А... та меню личенько; 8 Г==7 А... собі 
край... до сходъ сонця... 

9 Мій миленький яде тихою водою зъ инчою юлою; 

10 Вінъ іі цілуе, вінъ еі любуе: 

11 А на иене, жолодѳньку, нагайку готуе. 
12 Нагайка дротовал, чорнимъ шовкбмь шита... 
13 А я въ батька, нолоденька, зъ роду не бита. 
14 Нагайка-дротлнка въ кілка не звисае, 

15 Мое біле тіло кровью обкипае. 

д. 
1 Д=3 А; 3 Радятъ лене й треті; 3 Д=4 А, 4 Д=6 Г; 5 Встала дів- 

чнна раненько, влила... 6 Сіла собі напротівъ вікондя, до сходъ сонця. 
7 Плине лій миленький бветрою рікою, 

8 Зъ другою лиленькою, вже нс зо лною; 9—11 Д=10, 11 н 14 Г. 
12 Фустина шовкова съ слізъ не вненхае, 
13 Пухова постіль кривцёю спливае, 

14 Нагайка-дротлнка въ чнтире ряди шита; 
15 А я; нолоденька, а ні разу ще не бита; 

16 Д=12 Г... дротянка... 
17 А я, лрлоденька, сілъ разъ, на день бита. 

222. 1 

A. 

— Куди идешь опентаний? (?) 
„На ярмарокъ до Дличани“. 

— А що будешь торгуватн? 
„Буду яонку продавати". 

* — Чоловіче, біівя Бвгаі 

B. 
— Чоловіче-лабайдаче, 
На що ланку продаешь? 
„Ой саль же Богъ бачигь зъ неба, 
Що на нодать грбшей треба*. 

(г. Хоров, д. и. іпиттЪ 

Летятъ лиски до порога. 
Чоловіче біенуватяб! 

На що жіяку лродавайЕ? 
„Начать люд е, й Богъ зъ неба, 

На подушне грошей треба". 
(Цммдо. цб. М. Мвдиідъ). 
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226. 

Об соре, та недоля, взяла мужа своя воля, ■ і ; 
- Що не днюе, не ночуе дома. 

.Об якъ мені ночувати, що не вміепгь шанувати, 
Ні білоі цостелочки стдатв". 
— Постелю я постіль білу, щшде мллцб нов въ неділю. 
И неділенька минае, кого милого не мае. 
Об десь же вінъ изъ вншою гуляв! 

(С. Смдовець, Ко*ел*ца. у. Л. ШдшрцяК-Иипъ). 

224. 

Якъ поіду я, молодая, 
Селомъ б улицею, 
Чн не стоіть міб миленький 
Съ полюбовницею. 
За річвою, за бистрою, 
Да ще б обнявшися,.. 

( А я тую бистру річку 
Рачки перелізу, 

Таки тую розлушннцю 
По виску уріжу. 

(С. Васьшвды, Првлудк. у. А. М. Жешужшпон). 

225. 

А. 

Стлала, стлала дівчнионъва білу постіль на кровать, 

Ждала, ждала миленького, ложилася сама спать.. 
Стучить-гремить мій мнлеНькиб пізно въ вечера въ вікно. 
„Зачинъ, дуща Иаанюша, вчора зъ вечора не був*?“ 

— Потімъ, душа Маръянуша, що не врежнлчко було, 
Що зъ законною женою роаругаяиячко було: 
Бивъ я, бивъ я свою милу, чуть живу, на світъиуетивъ. 

„Дурень, Вани, дурень, Ваня, дурна твоя голова,! 
Що зъ законною женор доба.весь відъ вікувать, 

А 80 мною, молодою, одинъ вечіръ црстоять; 
Пестоивши, говорят, коли милую судити". 

Об горе жъ мое, горе! 
Утопила головоцьку 
Об (въ) безоднее море. 
Уже моіб голововьці 
Да* не виринатн: 
Съ кимъ любилась — 

Раалучилась, 
Треба забуватщ 
Съ кинъ не зналась — 
Повінчалась, 
Треба прививати. 

Оідііігесі Ьу 
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— Лучче, душа Маръжиуша, одинъ вечір* постоять,. : 

Чімъ зъ законною женою важко вь постелі лежать 

Об піду я, колода, стиха підъ вито, : 

Подивлюся, молода, де кій ыйлий гуля: ' 

Чужу милу, незаконну, цілуе й обніма, . . 

А на мене, на законну, нагайчяу гутувЛя. (?) 
(Миргородъ, И!Я. Рудтенхо). 

: Б. 

Зажигала красна дівка білу воскову сцічу, . 

Стлала, стлала красна дівка білу постіль пухову. 

Дожидала красна дівка дружка въ гості. ночувать. 

Не могла жъ. нова дождать, лржилася одна сдать. 

Стука, гремитъ въ .окодечко:—Миленькая, одчини! 

„Чого жъ, милвй, чого жъ, серце, дізно зъ вечера прийшовъ?“ 

— Того жъ, мила,, того жъ, серце, що не врем^ячко було, 

Изъ законною женою въ васъ розбраннячво було: 

Бивъ я іі, волочивъ я іі, чуть живу на світъ пустивъ 
„Дурна, дурна, нерозумна твоя голова: ;• 

Изо мною, молодою, рдну нічку ночувать, 
А зъ законною женою треба, віку доживать. 

(Бориспоіь, Перелсіавсв. у.). 

Ві : ■ ■ і 

Стлала, стлала постіль білу, ляжилася сама спать, 
Часу ноченькі не спала, дружка б у сні ввиділа. (2) 

Будто, будто кий миленький по дорожкі побежавъ. (2) 

Будто, будто миб миленький громкимъ голосомъ кричавъ: 

„Дуракъ, Вайя, дуракъ, варваръ, дурна твоя голова, "г 

Шо зо иною б молодою й одну ничку й ночовать, (2) 

Изъ вінчанйою женою треба віку доживать. 

Зажигала красна дівка білу свічу воскову, 

Часу ноченьки не спала б усе' дружка б обжидала. 
(Иваньковъ, Переаодавск. у. И. ГГ. Новицкій). 

286 *). 

. Та бодай же я марне пропала, 

Що мене кати ва пъяницю дала. 

А пъяниця цілиб тиждень пъе, 

*) Пісва отъ 226 пЬ 239 записана Й. И. Костомаровы**. 
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Правде до дому цівй д. нь иеяе бы. 
— Не бай мене, кій малвй, в» суботу, 
Покажу я тобі всю свою роботу. 
„Нечиста, плюгава, ще й въ тому гцддива, 
Мені твоя работа водна не мила.. 
Буду битн, буду натовати, 
Янъ правде неділя — буду иншу матн*. 
— На що жъ тобі, мнлий, иншоі шукатн, 

Будетъ та іі на смерть вабивати. 

„Не буду я еі на смерть вабивати, 
Буду я для еі наймичку держати, 

Щобъ вона въ мене легченько робнла, 

Щобъ вона въ мене хороше ходила!* 
— Колн бъ тее рідна матн знала, 

То бъ вона по мені зъ жалю умлівала. 

Не цуравсл мене, моя рідна матн! 
Поховав мене, матн, въ соломълній хаті; 
Зроби мені, матн, тонкую сорочку, 
ПоховаВ мене въ впшневому садочку, 

Викопай мені глнбову могилу, 
Посади жъ мені въ головкахъ калину. 
Якъ прийдешъ, матн, ягідочокъ рвати, 
Будешь по мені зъ Малю умліватн. 

(Эончик. іуб.). 

227. 
Ой у луэі калина білвмъ цвітомъ зацвіла; 

Мала матн дочку молодую — за пъяницю оддала. 

А пъяниця-недбалиця цілий тиждень въ корчмі пъе, 
А якъ прийде до дрмоньву мене лае, мене бъв. 
Загуди два голубоньки та надъ криницею— 

— Горе мені, коя матусеньво, жити зъ пьяницею. 
Просуну я кватирочву, ажъ катуся въ гості йде. 
Питаеться дочки молодо*? пьяница въ-дома ж?* 

— Дома, дома, моя матюнво; цить, не гомони! 

Спить пъяниця въ новій коиорі — гляди, ёго не збудн! 

„Нехай спить, нехай лежитъ, та нехай не встане. 
Нехай твоя бідна головонька одъ журботи одстане*. 

— Прошу тебе, моя катусеиько, та не лай ёго! 

Оідііігесі Ьу ѵ^оодіе 
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Въ мене дітки маленьвиі — горе хнти безъ ёго! ' 
„Будешь ти, моя дочно, хліба-солі заробляти, 
Будешь маленьвиі дітн годувати". 

— Прошу ■тебе, моя матусенько, та не жичъ мені того: 
Горе, моя матеньво, зъ нимъ, горе безъ ёго! 
Лучче буду мужу догожати, а ніжъ дітн годувати! 

(Волпск. губ.). 

— Доломъ, доломъ, долиною 
Мандруй, мандруй, дівчпно, зо мною! 

Мандруй, мандруй, не оглядайся, 

На погоню не сподівайся! 
А. вже погоня еі догоняла: 
.01 вернися, дівчино, до-дому! 
Плаче отець-мати за тобою! “ 
— Недай плаче, нехай омлівае, 
Нехай за пъяницю замужъ не дае!— 
Я пъяннщ рада, не рада: 
Веде зъ ворчмн ёго вся громада. 

228. 

Своро милий зъ ворчмн ступав, 

Бона овномъ, явъ дверьми, втівае: 
„ Де-сь ти, мила, п жартувъ не знаешь; 

Я на порігъ—ти овномъ втіваешъ!* 
— Ой я твоі жарти знаю: 
Не разъ, не два въ ручкахъ омліваю! 
Ой ожино, ой тн, зелененвва! 4 
Пропала жъ я теперь, молоденьва! 
Об ожино, ой тн, білий цвітуГ 
Завъязала ти мій милий світу! 

(Волынск, губ.). 

229. 

Пила, пила Немериха на меду, 
Та пропила свою дочву молоду 
У неділю, тавп рано, тави въ нічъ... 

' —, Ой не люблю- Швандибенва—піду причъ! 

Ой и пішла Намерівна по горі, 
А за нею Шканднбенво на воні. 
„Ой чого ти, Немерівно, пішви бдешъ, 
Чи ти въ мене воронихъ воней не маешь? “ 

« — Ой хочъ и е вороні воні, то твоі, 
Та й самъ, молодъ, не до мислоньки мені! 
„Ой чого ти, Немерівно, въ свиті Идешь, 
Чи ти въ мене дорогихъ шатъ не маешъ?“ 

I — Ой хочъ и е дорогі шати, то твоі, 
I Та й самъ, молодъ, не до мнслоньви мені! — 

„Ой чого ти, Немерівно, боса бдешъ, 
Чи ти въ мене черевичківъ не маешъ?“ 
— Ой хочъ и е черевичви, То твоі, 

40 
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На гору йшла тихо, Г лекъ води набрала". 
— Було бъ тобі, моя мати, водиці не брати, 
И мого счастя-долі та й не ироклннати! 

233. 

— 09 хмілю, хм:лю, велений, кудрявий! 
Любить мене, мати, хороший, чорнявий. 
„Доненько моя, да неправдоньва твоя! 
Хочъ вінъ тебе візьме, вінъ тебе не любить, 

Та неславонька твоя!" 
У лузі калина весь лугъ закрасила, 
Невірная дружинонька весь рідъ замутила. 
А я тую калину строщу, зломлю, та й новину, 
За невірною дружиною не живу, тільви тину. 
Я невірну дружину та навіки покину, 

А сама піду до родоньву: я міжъ родомъ не загину. 
Пойду я до роду, ажъ рідъ мене не привітае; 
Хиба піду утоплюся, тамъ де пода виринав. 
Пойду я до світлиці — тамъ сндять молодвщ; 

Чн въ сімъ імъ така доля, якъ мені, одиниці? 
Въ мене батька не мае, а матуся вмірае... 

Розступися, сира земля, нехай войду жива въ тебе! ' 

(Воишсх. губ.). 

234. 
* 

Пийте, люде, горілочву, а я буду воду; 
Горе мені на чужині, що не маю роду. 

Ой у полі корчма, подъ корчмою вишня, 
Туди моя родиноньва на гуляние вийшла. 
Гуляв, гуляв, мене споминае: 
я0б де жъ наша несчастянца, що до насъ не мае? 
Чи іі убито, чи въ полонъ занято, 
Що еі немае ні въ буддень, ні въ свято?" 
— Мене не убито, мене ні въ полонъ продато, 
А такъ мені не віленъ світъ ні въ буддень, ні въ свято. 
Продавай, матусю, воли та корови; 
ВизвоЛъ мене зъ тяжкоі неволі! 
„И худобу потрачу, и тебе не виплачу; 
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Терпи, доню, неврленьку, поки смерть застигне! “ 
А смерть за плечима, не бачу очима, — 

Еолн бъ же а побачида, то ще бъ попросила. 
(Волывсв. губ.). 

Матн синя оженила, 
Та взяла невісточку 
Не подъ мислоньки, невдашечку: 
Ой ні спекти, ні зварити, 
Ш по двору походити. 
Ой чи мені зъ нею жити, 

И міжъ люде не ходитн! 

Якъ у завъ же невдашечку 
Шдъ білу ручечку, 
Та й кинувъ невдашечку 
До Дуная до ріки. 
Ой якъ крикнувъ-гукнувъ 
Своімъ громкимъ голосомъ: 
— Ой ви хлопці, ви, ловці, 
Розудалі молодці! 
Возъміть мою невдашечку — 

Не знадобнлася мері! 

Якъ пішовъ же добрий молодчикъ 
До широкаго двора. 
Не доходит?, до двора — 
Вибігала дітвора: 
„Ой таточку, таточку, 

Ой дежъ ти дівъ мамочку?" г 
— Ой діточкн, діточки, 

286. 
Лазуреві квіточки! 

Ой хяба жъ ви, діточкн, 
Три дні хліба не іли, 
ЩО 'Ви мене, молодого, 
Такимъ словомъ стріли. 

Ой заплакавъ добрий молодчикъ 
Надъ своіми надъ дітьми, 
Якъ обнявъ же головочку, 
Та й пішовъ до річечки. 

Ой якъ врикнувъ-возгувнувъ 
Своімъ громкимъ голосомъ: 
— Ой ви, хлопці, ви, ловці, 
Розудалі молодці! 
Верніть мені невдашечку — 
Знадобнлася мені! 
Якъ узявъ би невдашечку 
За білую ручечку: 

„Ой ходімо жъ, моя мила, 
До широкого двора, 
Ой тамъ мені, молодому, 
Безъ тебе жить біда. 
Ой тамъ же твоі малі діти 
Та до мене докучаютъ. 
Ой не будетъ ні робить, 

Тілыси діточокъ глядитъ. 
(Харьвовск. губ.). 

236. 

Ой учора ияъ-вечера, якъ місяць иінився, 
Швовъ Явимъ до вдовоньви, а„ сусідъ дивився. 

Прийшовъ Якимъ до вдовонькп: —Добри-вечіръ, серпе! 
Вона ёму одкавала: „Забнй жінву перше". 
— Молода вдовоньвр, якъ жінву забити? 
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Моя жінка молоденька, буде ся просити. 

„Не вважай же, ЯкюгоньЕу, на еі просьбоньку; 
Збери въ ліву руку косу, зотни головоньку*. 
Прийшовъ Явимъ до домоньку, та ставъ жінку битв; 
Его жінка молодая стала ся просити: 

„Не вважаешъ, Явимоньку, на мене, молодую, 
Та вважай же, Якимовьку, на дитинву малую*. 

— Дорадила, вража вдова, якъ жінку забити. 
Теперь дорадь, вража вдово, где еі нодіти. 

„Запалъ въ печи, заткни вонінъ, жеби не вуріло; 
Виведь еі въ таете поле - скажутъ, що здурила*. 

Ой у ліеі на горіеі скаче птахъ по пруті; 
Уже ведутъ Якимоньва у зелізнімъ путі. 
Ой забавивъ сусідонька изъ третёі хати, 
Питаетъ ся малихъ дітей: „А де ваша мати?* 
— Пішла мати до родини на всю ночь въ гостинн, 
Та забулась .взятъ зъ собою малоі дитныи. 

(Водввск. губ.). 

1237.1 

—Ойповій, вітру, въ тую сторононьку, 

До того краю, где милу маю! 
Вітеръ повівае, милоі не мае; 

Где съ моя мила зъ иншинъ розмовляе. 
По садоньку хожу, 
Коня въ ручкахъ вожу, 

До коника зтиха промовляю: 
Ой коню мій, коню, 
Коню вороненьвий, 
Порадь меве, що я молоденький: 
Чи листи писати, 
До милоі слати, 
Чи самому сісти — поіхати? 
Ой листи писати, 

Будутъ люде знати; • 
Ліишь самому сісти — поіхати! 
— Сідлай, хлопче, коня вороного,' 

Одвідаю кохаиня свого. . 

А. 

Ой приіхавъ милий 
До милоі въ гості,' 
А въ милоі весь двіръ ва помості. 
— Для кого ти, мила, 
Ті мости мостила? 
„Для того, що вірне любила!* 
— Для кого ти, мила, 
Сей двуръ будовала, 
Чи для того, що вірне кохала? 

„Не для тебе, милий, 
Сей двуръ будовала, 
А для того, що вірне кохала!* 
— Для кого ти, мила, 
Сей двуръ спорадила? 
„Для того, що вірне любила!* 
Узявъ милий милу 
За білую ручку, 
Привівъ еі надъ биструю річкѵ. 
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— Не жила жъ ти по правді зо иною, 

Теперъ нет розлука въ тобою! 
Узявъ мидий милу 
Підъ білиі боки, 
Та вкинувъ у Дунай гдибовий. 
— Пдиви, пливи, мила, 

Тихою водою, 

По улиці хожу — и не нахожуся, 
Дивлюся де родина—й не надивдюся! 

Ой повій, вітроньку, та на мою світ- 

лоньку, 
Зъ того краю, де родину маю! 
И вітеръ не віе, и сонце не гріе, 
Тілыгі въ степу трава зелены. 

Якъ приіхавъ мидий до милоі въ гости, 

А въ'милоі хата на помості. 
Одтворивъ мидий кватирочку: 

А я буду заразъ за тобою! 
Пливи, пливи, мила, 
На жовтий пісочокъ, 
Подай мені зтиха голосочокъ! 
„Бодай тоби, мплий, 
Такъ важко каната, 

Якъ мені тяжко голосочокъ подавати". 

(Волынск. губ.). 

Б. 

— Подай, мила, білу ручку, 

Мандруй зо мною всю нічку. 
Звандровали едно поле, 

Звандровали и другое, 
Взяли собі сночивати 
И зтихенька розмовляти: 

— Чи ти, мила, загоріла, 
Чи голова заболіла, 
Чи за родиною тужишь? 
Ой повій, вітре, въ ту сторононьку...*). 

(Воронеже к. губ.). 

238. 

Ой підъ гаемъ, гаемъ зелененькимъ, 
Ой тамъ ходила милая зъ миленькимъ. 
Ой тамъ мила въ милимъ говорила: 

— Ой ти мидий, а я твоя мила! 
Ой ти, мидий, ти, мій мидий дружѳ! 

Не бий мене въ головоньку дуже. 
Ой якъ ти будешь въ головоньку бити, 
Ой якъ я умру, зъ кимъ ти будешь жиги? 
Ой якъ я умру въ неділоньку въ-ранці, 
Положи ти мене въ світлпці на лавці. 
Ой мій миленький, а якъ же я умру, 

Скажи зробити буковою труну. 
„Дежъ тобі, мила, бучини узяти; 
Будешь, миленька, въ сонсовій лежати“. 

*) Пѣсня продолжается, какъ варіантъ А. 

Оідііігесі Ьу ѵ^оодіе 



— Дай нет, виляй, кранную сорочку, 
Похсвай неве въ вишневімъ садочку. 
„День тобі, мила, краннкнв піукати, 

Будешь, мвленька, въ нлоскунній лежал*. 
— Виконай же неві глвбоку ногнлу, 
Посади въ головкахъ чорвону калину; 

А въ ніженькахъ хрещалй бравінокъ. 
Оі лкъ л будешь те сива женил. 

Пройдешь до йене калини лоинтн; 
Ой якъ л будешь дочку оддавал, 
ПрнЯдешъ до пене б&рвіночку рвал. 

А въ неділю рано, якъ сонечко сходить, 
Мидий ло садоку зъ днтнною ходить. 

яОі устань, вида, устань, господине, 
За тобою, вида, вся худоба гине!“ 
— Нехай гине, нехай пропадав: 
бетъ у тебе друга нила, та нехай надбае! 
„Ой усгань, нала, устань, дорогая, 
Росллакалась дилна малая! “ 

— Ой нехай плаче, вона перестане, 
А натінка до віку не встане! 
А въ неділю рано, якъ сонечко сходить, 
Милнй по садочку зъ милою ходить. 
Питаеться нила: — Що то за причина, 
— Що у садочку висока но гида? 
„Ой, ноя нила, то тая причина: 

Тутъ у мене лежитъ першая дружина*. 
— Не треба було крамноі сорочки, 
Не треба ховати въ вишневімъ садочку. 
Було бъ завернута въ лихую ряднину, 
Витягнути було въ поле на долину. 

(Воровежсв. губ.). 

289. 

Ой приіхавъ коваченько зъ поля, 
Та нривъязавъ коннченька біля по¬ 

рога. 

Ой взявъ свою миленькую 
За рученьку біленькую, 

Повівъ еі въ комірочку, 
Положивъ нилу въ постілочку; 
Санъ укрився кожушками, 

Милу укривъ кулачками; 
Санъ укрився свилшою, 
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Милу укрнвъ дубиною; 

Санъ укрився китайкою, 
Милу укрнвъ нагайкою. 

— Ой ти жъ, ноя головонька бідна! 

Чогось ноя ниленька поблідла? 
Чи я жъ тебе по личеньку вдаривъ, 
Чи я тобі здоровья вналивъ? 
„Ні, ній нилий, нилесеньквй, 

Ой ти жъ пене по личеньку не вда¬ 
ривъ, 

Ой ти жъ нені здоровья не вналивъ!" 

— Чи ти, мила, захворала, 

Чи головка заболіла? 
„Ой я, нилий, не хворала 
И головка не боліла!" 
Та взявъ милу за рученьку білу, 
Повивъ еі та на крученьки, 

Та й кинувъ іі та нзъ крученьки: 

— Пливи, мила, за водою — 
Горе мені жить зъ тобою! 
Пливи, мила, берегами, 

Остаюсь я зъ ворогами! 

(Харьков, губ.). 
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НЕВЫГОДНЫЯ СТОРОНЫ ПОЛОЖЕНІЯ МУЖА. 

(Жена имъ помыкаетъ. Бросаетъ хозяйство. Пьянствуетъ. Развратничаетъ. 

Бросаетъ мужа. Убиваетъ ею). 

240. 

A. 
1 Якъ оддала иене кати заміжъ, (2) 6 А а люблю до полудня спати. 

2 Дала нені биту пошлъ заразъ, 7 У середу корову доіла, (2) 

3 Дала иепі ще й рябу корову (2) 8 А въ пъятннцю молоко цідила... 

4 Та на мою бідну голову. 9 Дивуються сусідочки зъ боку, (2) 

5 До корови треба рано встати, (2) 10 Кажутъ, буду хозяйка ні-вроку. 

(Хут. Прайме*, Лубенев, у. И» собр. П. А. Кулша). 

Б. 

1 Б —2 А... мені мати корову; 2—6 Б=4—8 А; 7 Б—9 А... мені люде.... 

8 Б—10 А. Яка я хозяйка... 

(Дудари, Каневе*, у. И. А. Чередниченко). 

B. 

1 В =1 Б; 2 и 3 В=4 и 5 А; 6 Кому мене даруешь? 

4 А я молоденька, хотеться спати.) 7 „Дарую тебе Господу Богу, 

5 — Кудн жъти, козаче, мандруешъ, 8 А самъ поіду въ дорогу". 

(Браціав*, 0. И. ЛонпссіВ). 

Г. 

Наварила мати дубини, Дала мені мати корову, 

Шоби мене хлопці. любили. Та на мою бідну голову — 

Складіться, хлопці, по грошу, До корови треба вставати, 

Куттъ мені билду хорошу, А я люблю до полудня спатн! 

То я буду въ бинді ходите, У середу корову доіла, 

Буду васъ, хлопцівъ, любитн. У пъятннцю молоко цідила, 
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Дивили ся хлопді изъ боку: 

— Господиня зъ тебе, ні-вроку! 
Озьму я съ тину тичину, 

Та пожену корову въ долину: 

Гей, гей, корова, до вовва — 

„Горе мені, горе, що кені робити, 
Що не хоче чоловікъ правда говорить. 
Да куда жъ ти ідешъ, 
Мій миленький Степане?" 
— Не скажу. 

„Горе мені, горе, що мені робить, 
Що не хоче чоловікъ правдн говорить. 
Коли твоя добра ласка, 

То ти мені скажешь". 
— На базаръ. 
„Горе мені, горе, що мені робить, 
Що не хоче чоловікъ на бозаръ возить". 
— Саднея жъ изъ-заду, 
Да не полакай насаду. 

„Що ти, мій Степане, 

Тамъ будешь вуплять?" 
— Не скажу. 

„Горе мені, горе, що мені робить, 

Що не хоче чоловікъ правди говорить. 
Боли твоя добра ласка, 

635 — 

Буде моя сповійна головка! 

Добре, добре, шо постигъ вовчивъ: 
Изъ ворови голова та фостивъ. 
Теперь мені нити та гуляти, 

Ніщо доіть, ніщо заганяти. 

(Могыевсв. у. А. РуданскіВ). 

241. 

То ти мені скажешь". 

— Игруші. 
„Чи даси жъ мені, 
Мое серденятко Степане?" 

— Дамъ, да одну. 
„А чи скоро жъ будешь зъ базару, 

Мое серденятко Степане?" 
— Не скажу. 
„Да воли жъ твоя добра ласка, 

То ти мені скажешь". 
— Часівъ черезъ три. 
„Охъ, мое серденятко Степане, 
Дакъ я іети бажаго". 

— Давъ я жъ тобі грушу давъ. 
„А хліба не искупивъ?" 

— Не скажу. 
„Горе мені, горе, що мені робить, 
Що не хоче чоловікъ правди говорить". 
— Хоть купивъ, да тобі не дамъ. 

(Новгородсѣверек. у. Ы. А. Вербицкая). 

242. 

Сама хату поставила, сама й виеипала, 
Сама дружка полюбила, сама й висватала. 

Запалила въ печі дрова, та й по воду пішла; 
Моі дрова однолітки — хутенько горять, 
А горщокъ у печі роввалився, кипъячи, 
А курпця на посаді росвудахталася, 
А дитнна^на припечку росввавалася. 

А курица — „кудвудакъ, кудвудакъ!" 
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Не діялось у насъ такъ, у насъ такъ! 
Завіяло, замело, ні доріжкн, ні нута, 

Ш доріжкн, ні путя — ні проіхать, ні пройти, 
Ні прокатъ, ні пройти, ні черезъ садъ перейти. 

Черезъ садъ перейду, сіру утку зжену, 
Черезъ садъ-внноградъ — соловіечкомъ, 

Черезъ чисте поле — перепілочкомъ, 
Черезъ сине море — селезнечкомъ, 
По-за гаечкамп — сірими заечками. 

(С. Щ&сяовка, Коэелец*. у. К. И. Кибальчичъ). 

243. 

А. 

И 
12 

13 
14 
15 
16 

17 
18 

19 
20 

21 

22 

23 

24 

Б. 

1 Да пропивъ чоловікъ бугая, 

2 А жінка корову ще й теля. 

Ой горе, да покайнося, 
Да ходімъ до дому да порадъмося, 

Що завтра пропъемъ **). 

3—9 Б=7—13 А, 10 Б=14 А... индичя; 11 м 12 Б=17 и 18 А... пів- 

*) Припѣвъ поется послѣ кажднхъ двухъ стиховъ. 

**) Припѣвъ поется послѣ кажднхъ двухъ стиховъ. 

1 Та пропивъ чоловкъ усі гропгі, 
2 А жінка намисто хороше. 

Гей, муже, та не пнй дуже, 
Та не лаймося, 

Та ходімъ до дому, порадъмося, 
За що будемъ пить *). 

3 Та пропивъ чоловікъ жеребця, 
4 А жінка кобилу й лоша. 
5 Та пропивъ чоловкъ и вола, 
6 А жінка корову й теля. 

7 Та пропивъ чоловкъ барана, 
8 А жінка овечку й ягня. 

9 Та пропивъ чоловкъ кабана, 
10 А жінка свиню й порося. 

Та пропивъ чоловкъ гусака, 

А жінка гуску й гусеня. 
Та пропивъ чоловікъ инднка, 
А жінка индичку й индиченя. 
Та пропивъ чоловікъ качура, 

А жінка качку й каченя. 

Та пропивъ чоловікъ и пшнл, 
А жінка курку й курча. 
Та пропивъ чоловкъ и шапку, 

А жінка хустку й запаску. 
Та пропивъ чоловкъ и свиту, 
А жінка кожуха й спидницю. 

Та пропивъ чоловікъ и штани, 
А жінка сорочку й чоботи. 
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ники... кур чиня; 13 и 14 Б—21 и 22 А... свиточку... юпкуи карсеточку; 15 
и 16 Б=21 и 22 А... поясовъ... всю хуДобу й голосовъ; 17 и 18 Б—21 и 
22 А... порточки... запаски й плахотки. 

(Ивъ собр. П. А. Буінша). 

Б. .' 

1 и 2 В—5 и 6 А, 3 и 4 В=3 и 4 А... коня... 5 и 6 В 11 и 12 А... 
гусята; 7 и 8 В=7 и 8 А... вівцю... 9 и 10 В—17 и 18 А... вурата; 11 и 
12 В=9 и 16 А... лёху и паця; 13 п 14 В—13 и 14 А... ендичата; 

Послѣ каждыхъ двухъ стиховъ поется: „Жінко моя, покаймося“... и т. д., 

какъ въ пѣснѣ подъ буквою Б. 

Г. 

1 п 2 Г -1 и 2 А... воли... корови; 3 и 4 Г=1 А... сало, а жінці не 
стало; 5 и 6 Г=1 и 8 А,., хату... лопату; 7 и 8 Г—1 и 2 А... бочку... со¬ 
рочку; 9 и 10 Г—1 и 2 А... горшки... покришки; 11 и 12 Г=1 и 2 А... 

скриню... пирину; 13 и 14 Г—1 и 2 А... вози... ванози; 15 и 16 Г=*=1 и 2 

А... лавки... халявви; 17 и 18 Г—1 и 2 А... киску... колиску; 19 и 20 Г= 

1 и 2 А... гречку... овечку; 

Пили да гуляли, Ходіыъ, дона порадькося, 
Добрі кислі кали, Що ни-за-що пить 
Все попропивали. И людей снішить. 
— Ой жінко, покайкося, 

Послѣ каждыхъ двухъ стиховъ (отъ 1-го по 20-й) слѣдуетъ припѣвъ: 
Ой жінко, покайкося, 
Ходікъ, дока порадькося, 

Да ще щось завтра пропьемъ. 
(’Кояотопъ). 

Д. 
— Ей, Ганнуся! „Та чого, дуся?“ 
— Идекъ до дому, та покайкося, 

Та порадькося, 
За що завтра підекъ нити; 

. 1 и 2 Д^З и 4 В, 3 и 4 Д=5 и 6 А, 5 и 6 Д-=7 и 8 В, 7 и 8 Д= 
9 и 10 А... лёху... 9 и 10 Д—11 и 12 А... гуся; 11 и 12 Д—15 и 16 А, 

13 и 14 Д-=11 я 12 В... вогута, а жінка... 15 и 16 Д=3 и 4 Г, 17 и 18 
Д—5 и 6 Г... коцюбу й лопату. 

(М. Яітушховъ, Могяіевск. 7. А. Рудансвій). 
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244. 

А. 

Ой пьяна я, пьяна, 
На норозі впала! 
„Ой одчиняй, друже, 
Во йду пьяна дуже!“ 
Мидий одчнняе, 
Милоі питан: 
— Де ти мила була, 
Що объ ділі забула? 
„Була на риночку, 

Пила горілочку; 

„Ой миленький мой, 
Одчиняй же дворъ, 

Да йде твоя мпленькая 
Вельмн жъ вона пьяненькая. 
Чи радъ же ти ей?“ 

Изъ родомъ зійшлася, 
Объ ділі забулася*. 

Колн бъ милий добрий, 
Та взявъ батігъ довгий, 
Та ставъ милу битв: 

— Не йди въ корчму пити. 
Возьми квартиночку, 
Збери родиночку. 

Та й дома напийся, 
Та й не волочися. 

— Да якъ же я не радъ, 
Що мой виноградъ... 

Твое словце, мое словце, 

Пойде воно въ ладъ. 

(С. Жеведь, Червяговск. у.). 

245. 

А. 

1 Ой въ саду черешенька зацвіла — 

2 Мене мати за пъяницю видала. 
3 Я пъяницю зъ-роду свого не люблю, 

4 Я пъяницю въ карасери запишу. 

5 Накали карасери на мій двіръ, 

6 Взяли мого цъяниченьву на Сібіръ. 

7 Та не жаль мені, що пъяницю взяли, 

8 Но жаль мені, що не кріпко звязали: 

9 Звязали тоненькими віжкани, 

10 Повезли темненькими лужками. 

11 Темнимъ лугомъ пъяниченька втіче, 

12 Не разъ, не два головоньку патовче. 

13 Не разъ же я, не два иіконечкомъ втікала, 
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14 По-шдъ стріху горобчнки лакала. 

15 По-підъ стріху горобчики сверготять, 
16 Зъ чорнихъ очей дрібні слёзи капотять. 

(С. Беремшаа, Литвнск. у.). 

Б. 

Да порадцла мене мати на біду, 

Да розснпала горішеньки на лёду. 
„Ой хто жъ тіі горішеньки избере, 
Ой той мене та до серденька пригорне!" 
Обізвався да пъяниченько на меду: 

— Ой я тіі да горішечки изберу, 
Ой я тебе та до серденька пригорну. 
Ой у полі край криниченьки кремена, (?) 
А я въ батенька единиченька була, 

Да мене мати за пъяниченьку дала. 
Да я думала, що пъяниці не люблю, 

Теперь же я та за пъяницго йду! 
„Ой вишенька-черешенька, жовтий цвітъ, 
Да любилася, кохалася зъ малихъ літъ; 
Да на вишеньді білиГі цвітъ опаде, 
Да боронь, Боже, наша любовъ пропаде. 
Да наіхало москалівъ повенъ двіръ, 
Да беруть мого пъяниченьку на Сібіръ. 

Да боронь, Боже, пъяниченька утіче, 
Да не разъ, не два голівонъку потовче. 

(С. Вел. Свитинка, Васыьаовск. у. Л. В. Вльздгщкій). 

В. 

1 Ой вишенька-черешенька у саду — 
2 За ледачийъ чоловікомъ пропаду. 
3 Ой вишенька-черешенька, білий цвітъ, 
4 За поганимъ чоловікомъ не милъ світъ. 
5 Ой пійду жъ я до сусідочкп ведра, 
6 Ажъ муий милиё у сусідочки сидитъ, 
7 Сусідочці тайни речі говорить, 

8 Сусідочку за білу ручку держитъ. 
9 — Чувъ я, мила, худу славу про тебе, 

10 Що ночуе три бурлаченьки въ тебе. 

Оідііігесі Ьу ѵ^оодіе 



- 640 — 

11 .Поставъ, жнлий, стороженьку для жене. 
12 Ой якъ тая стороженька вбережнть, 
13 'Годі будетъ худу славу говорить". 
14 Стороженька пьяна була, уснула, 
15 Я, жолода, на уляцю майнула. 
16 А жуий жилнй жені віри не донявъ, 
17 Да за мною женьшу сестру вслідъ пославъ: 

18 — Иди, иди, невестушка, до дону, 
19 Наіхало карасіевъ повенъ дворъ, 
20 Берутъ твого жиденького на вибуръ; 

21 Да звезали руки й ногн вожкажи, 
22 Да повезли густенькини лозкажи — 
23 Заплакала жила слёзкажи. 

24 Не плакала, що жилого взели, 
25 Да плакала; що не крепко звезали, 

26 Зачепитьсе, одерветьсе, утече, 
27 Таки жені головоньку потовче. 

(С. Трнзнжчевка, Чернжговск. у. М. А. Вербкдкая). 

Г. 

1 Що я въ батька одиняця була, 
2 А въ жатіяки не прогуливала, 
3 Сірі гуси та й попасувала: 
4 — Гиля, гиля, сірі гуси, у жій двіръ, 
5 Беруть жого жиденького у набіръ; 

6 Г=24 В. Не жаль жені що... 7 Г=25 В. А жаль... 8 Г—26 В, 9 Г— 

27 В. То вінъ жені... 
(С. Покровская Богачка, Хорояьск. у. Д. И. Давренко). 

д. 
1 Д=1 А..-, бііа вишня... 2 Д=2 А... оддала;.3 Д=7 А... що въ сал- 

дати узяли; 4 Д=8 А... не туго... 5 Д=9 А... ужани; 6 Д—10 А... лугажн; 
7 Д=26 В; 8 Д=27 В... натовче; 9 Д—13 А. Не разъ, не два въ віко- 

нечко... 
10 Не разъ, не два підъ стрішкою стояла, 

11 А въ острішці горобеечко шарудить, 

12 А вінъ жені карі очі порошить, 
13 А й у саду соловейко — тёхъ-терерёхъ, 

14 Ой у жене слёзи ллються, якъ горохъ. 
(Лебедквск. у. Г. А. Заяюбовскіі). 
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1 Охъ бігло, бігло на. почтовихъ, на своіхъ, 
2 Да получивъ пісьмо відъ красавиці відъ своеі; 
3 Ой 8а слёзачи не могу пісьма читать. 

4 Охъ прибудь, прилинь ти, миленький, до мене. 

5 — Охъ не прибуду скоро, жизнь свою рішу. 
6 Охъ да гуляла канианія на лёду, 

7 Охъ да разсипала горішечки по столу. 
8 Охъ иолно, полно, кампанія, часТувать, 
9 Охъ пора, пора горішечки позбірать! 

10 Е=7 А... милого». 11—13 
четь; 16 Е=12 А. 

Е=8—10 А, 14 Е*=26 В... увірветься, угі- 

(Рохевсв. у. А. А. ТПотебв*). 

246. 

А. 

1 Ой сама я въ адті, ні съ юмъ резмовляущ „ 
2 Та нікому й нррадоньки дата. 

3 Тіко мені й .ради, що сама молодая,, ;. > : 
4 Я слать лягаю, въ вівно поглодаю. . : . 
5 — Ой підійди, милий, стиха відъ віковде,. 

. 6, Та послуха^ кати (?), якъ жатщка дае, 

7 Лае невька, лае, словами карае, . ,7 
8, Ще й тобою, серце мое, дркоряе;, , . т; 
9 — Лай, ренько, гірше,. та докоряй білыпе; 

10 Нехай буде душі веселіше! : { і 
11 Становіть ком ору, становіть новую, 

12 Закидайте цене, цолодую.. .... і ■ 
13 Становіть ^горожу,, старовіть денную ц ^ощрую, 
14 Та й стережіть мене, молодую. 
15 Куплю я горілки за чотирі копійки, 

16 Та попою сторожу па- шил. 
17 Сторожа поснула, матінка не вчула, 

18 А я, молодая, гуличъ иолняула. ■ 
19 Гуляла я н*№у' вЫ вШДНввІмъ садочип . А ' 
20 Съ тббею,і4іій%снийоеоколвчку! < А 
21 Гуляла я друду1 утенному лугу 
22 И съ тобою,. песужешй другу! О 
23 Гуляла я третю у темному лісі . •! 
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24 И съ тобою, тв, снну бісівъ! 

25 Гуляла четвергу въ зеленій діброві 
26 Съ тинъ воз&комъ, що чорніі брови! 
27 Гуляла В пъяту въ зеленімъ жнті, 
28 Та В не знаю, явь у світі житі! 
29 Гуляла я шосту у кудрявый мъяті, 
30 Та В боюся, щобъ не была кати. 
31 Гуляла я сёму въ хрещатімъ барвівку 
32 И съ тобою, вражнВ недовірку! 
33 Гуляла я вже въ восьму въ червонімъ просі, 
34 Якъ гуляла въ просі, та В гуляю В досі! 
85 Гуляла ще В девъяту у чернімъ терені, 
36 Та принесла матері байструка въ пелені. 

(М. Жаботнп). 

Б. 

1 Ой горе, горе, да мені не легко, 
2 Що одбплася одъ роду далеко. 

3 Свекруха старая, дитина малая, 
4 Ще В,до того сама В молодая. 
5 Рубайте тонолю, рубайте другую, 
6 Становій комору новую. 

7 Б=18 А... другую; 8 Б—14 А. ДоглядаВте... 9 Б=15 А... за три... 
10 Б—16 А. Упою я... 11 Ой одна заснула, а друга не чула; 12 Б—18 А, 

13 Б=10 А. Ночувала,.. 14 Б=20 А... сизий голубочку, 15 В=2І А.'Но- 
чувала... въ зеленому лугу; 16 Б- 22 А... міВ сужений друже; 17 Б=27 А. 
Ночувала третю... 18 Горе жъ мені на чужині, безъ милого житн; 19 и 20 

Б --=--2 и 8 А; 
21 Й охъ В горе, В горе, да ніхто не знае, 
22 НехаВ воно тому, хто о мені питав. 

(Венкал Сватка). 

247. 

Мене мати за нелюба од іа іа, 

А въ нелюба ні діжечкн, ні ведра, 

А у мене, молодоі, ні иостіліки, ні рядна. 

01 пійду я до сусідочки — ведра, 
Ссідочка ведерочка не дала, . 
Ьлна мене ще В сорому довела. 
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Ой нійду я га до другоі — вогню, 
Чи не вбачу свого милого сліду: 
Ажъ мій ннлий у сусідочки сидитъ, 

Сусідочку за білу ручку держать» 
Съ сусідкою тайни річі говорить: 
— Наіхали кавитани у ночи, 

Та забрали миленького на печи. 
Не жаль мені, що нелюба узяли, 

Та ^аль мені, що не крілко звълзали: 
Розвъяжеться й утече, 

Да тоді мені голівоньку одсіче. 

Ой у саді соловейки тёхъ-тёророхъ, 

А у мене, молодоі, дрібні слёзи, якъ горохъ. 
(С. Щасвопа, Козеіедк- у. К. Вябшчпъ). 

248. 

А. 

1 Зеленая верба, кучерява груша, 
2 Розсердилась мила та на свого мужа — 
3 Полізла на пічъ, зробилась недужа. 
4 Ходить иилий, ходить, білі руки ломить: 

5 „Умре моя мила, уже й не говорить! 
6 Ой устань же, мила, куплю тобі пива". 

7 — Ой не встану, милнй, болать въ мене спина. 
8 яОй устань же, мила, куплю тобі меду". 
9 — Ой не встану, молий, головки не введу. 

10 „Ой устань же, мила, я куплю горілкн". 

11 — Ой не встану, милиб, шукай собі жіякя. 
12 „Ой запрягай, сину, ворону кобилу, 
13 То поідешъ сину у лісъ по дубину, 
14 Зрубаешъ дубинку милій же на спинку. . 

16 Милая устала, край милого сіла, 
16 Шматокъ хліба изъіла, 
17 Води напилася, въ милямъ обнялася! 

(0. Оробьи, Іубеас*. у.). 

Б. 

1 Ой у саду -Лужа, сердилась жона на мужа, 

2 Ой да й моію С?). 

3 Злізла на ійчку, сказала недужа! 
41* 
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4 Мужъ по хаті ходить, да рученьки дожить. 

5 Б=6 А, Устань, устань Жила... б Не хочу я пива, болить жоя стана; 7 
Б=10 А, Устань, устань жила... 8 Б -11 Л, Не хочу я горилки... дівки, 9 

Б=8 А, Устань, устань, мила... 10 Б =9 А, Не хочу я жеду... 

И „Устань, устань, мяла, куплю тобі булкп“. 

12 — Не хочу я булки, гадай собі думки. 
13 „Устань, устань, мила, привізъ я дубину, 
14 Привізъ я дубину, да на твою спину*. 
15 Милая устала, будто не лежала; 
16 Кусокъ хліба зъіла — коло жилого сіла, 
17 Води напиласл — зъ милямъ обнялася, 

18 Ой да й молю. 
(С. Трпапет, Черавмвс*. у. М. ▲. Вербицкая). 

' 

1 Ой роэсердилась жінка на мужа, 
2 Нзлізла на пічъ, Жіби недужа. 

/ 3 „Ой устань, мила, припеси меду*. 
4 — Не встану, милий, голови не зведу. 
5 „Ой устань, мила, принеси пива*. 
в — Не встану, милий, не буду жива. 
7 „Ой устань, мила, принеси дубину, 

8 Принеси дубину на свою спину*. 
9 Устала мила, якъ не лежала, 

10 Обняла жилого Й поціловала. 

Г. 

1 Г=1 В... свого... 2 Г—2 В... будто... 3 Г—5 В, Устава#... привізъ 
же.. 4 Г=6 В... миленький... 5 Уставай, мила, привізъ я горілки; 6 Г=11 
А... миленький... 7 Г—13 Б, Уставай жила... , 

8 Тонку, та довгу, та суковату (* 
9 На твою спину пенявовату*. 

Ю Г=15 Б; 11 Г=^10 В; 
12 — Спасибі, мрленький, дай, Боже, здоровья, 
13 Що тн такъ сказавъ підъ мое норовья: 
14 Не боліла голова, не боліла й спина, 
15 Тільки я лежала зъ великого дива. 

16 Не боліла голова, не боліли й коси, 
> 17 Тилькя я лежала зъ ви іикоі злосчі. 

(И» собр. Гр. А. 8аиобовсіаго). 
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Д. 

1 Д=1 В... «она... 2 Д=2 В... наче... 3 Д-=4 Б, миленький ходить 
та... 4 Д-3 Г, Уставь... 5 Д=6 В, Не хочу я пива... 6 Д—8 А... привізъ 
я меду; 7 Д—10 Б; 8 Д=10 А... прявізъ я... 9 Д=8 Б; 10 Д —13 Б, 
Устань же, мила... 11 Д=14 Б; 12 и 13 Д=10 и 11 Г. 

14 Вивела коня, та ще В осідлала: 
15 — Та лоідь же, милиВ, поідь ти до бору, 
16 Поідь до бору, зруби тополю, 
17 Привези до дому, поставъ комору; 

18 Проруби нікио, щобъ було видно, 
19 Проруби В дві, щобъ було видній; 

20 Проруби В две речки, зачнняй мене, 
21 Повупи замочки, завивай мене. 

(С. Щаснов&а, Коэадеик. у. К. И. Кибальчичъ). 

249. 
А. 

Ой гай мій, гай, чого шумитъ не помалу — 
Що не підъ мисль, не підъ норовоньки 
Собі милую мою. 
„Ой підіте жъ, ой підіте, шитий платокъ принесіте, 
Чи не заговорить, слова не промовить 
Моя милая до мене". 
— Ой Боже, мій Боже, шита хустка не поможе: 
Ой воли я ве любила, не буду й любвти, 
До нелюба говорнти. 
„Ой підіте жъ ви, підіте, вишнівочки принесіте, 
Чи не заговорить, слова не промовить 
Моя милая до мене". 
— Ой Боже мій, Боже, ця вшпнівочка не поможе: 
Ой воли я не любила, не буду й любити, 

До нелюба говорит 
„Ой идіте жъ ви, идіте, пару волівъ приведіте, 
Чи не заговорить, слова не промовить 
Моя милая до мене". 
— Ой Боже мій, Боже, папа волівъ не поможе: 
Ой коли я не любила, не буду й любити, 
До нелюба говорнти. 
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„Ой идіте жъ ви, идіте, пару коней приведіте, 

Чи не заговорить, слова не промовить 
Моя хилая до мене*. 
— Ой Боже мій, Боже, пара коней не похоже: 
Ой коли я не любила, не буду й любнти, 
До нелюба говорити. 

„Ой иііте жъ ви, идіте, пару... приведіте, 
Чи не заговорить, слова не проновить, 
Моя милая до мене*. 
— Ой Боже мій, Боже, пара... не поможе: 
Ой коли я не любила, ие буду й любнти, 
До нелюба говорити. 

„Ой идіте жъ ви, идіте, стадо овецъ ужеште, 
Чи не заговорить, слова не промовить, 
Моя хилая до мене*. 
— Ой Боже мій, Боже, стадо овецъ не поможе, 
Ой коли я не любила, не буду й любнти, 
До нелюба говорити. 
„Ой идіте жъ ви, идіте, нагаечву унесіте, 
Чи не заговорить, слова не промовить, 
Моя милая до мене*. 
— Ой Боже мій, Боже, нагаечка не поможе, 
Ой воли я не любила, не буду й любнти, 
До7 нелюба говорити. 
„Ой идіте жъ ви, идіте, шишпиноньку унесіте,. 
Чи не заговорить, слова не промовить 
Моя милая до мене*. 
— Ой Боже мій, Боже, ця шипшинонька не (?) поможе: 
Боли я любила, до буду й любнти, 
До нелюба говорити. 
Да буду постіль стлати, да буду й обнімати, 

Да буду безъ отця й безъ матусі поживати. 
Ой нилий мій, милий, та ти жъ мій голубокъ сивий, 

Лягай зо мною спати на моій кроваті, 
Та буду съ тобою розмовляти. 

(С. Щасновка, Козелец*. у. К И. Кабалилъ). 

Б. 

Охъ и гаю мій, гаю, тонкий, кучерявий, 

Державъ за рученьку, державъ за білую, 
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Нрехороший, ще б чернивий. 
Охъ и гаю ній, гаю, розсажений зрідка, 

Кого не любила и родомъ ве знала, 
То судивъ мені дідько. 

Охъ и гаю ній, гаю, да шумишь не помаду, 

Що не до серденьва, ве до любові 
Я дружиновьву маю. 
„Охъ пойди, внеси, хлонче, да турецьве сідедьце, 
Чи не заговорить, хоть слово проковать 
А до мене мила-серце“. 

— Коэаче-небоже, сідло не поможе: . 
Л'якъ не любвла,(не буду любити , 
И съ тобою говорит 
„Об пойди, введи, хлопче, коня вороного,'. 
Чи не договорить, хоть слово проковить, 
А до мене молодого*. ., . , 
— Ой возаче-вебоже, коникъ не поможе: 
Якъ я не любила, не буду любити 
И съ тобою говорити. 
„Пойди, внеси, хлопче, а нагайку-дротянву, 

Чи не заговорить, хоть слово' промовить 
А до мене мила зъ ранку. 
Ой повісь же ти, хлопче, нагаечву на Волочку, 
Чи не заговорить, хоть слово промовить 
А до мене мила тчку*. 
— Ой козаче-небоже, бъе нагаечва дуже, 
У тіло влипав, ажъ серденьво крае, 

Дрібні с.тёзи проливав. 
Ой козачетнѳбоже, нагайва поможе, 
Я якъ не любила, то буду любити, 
И съ тобою, серденьво, . буду говорити. 

(Борис по-іь, Перея славе с. у.). 

Чи я жъ тобі не вазала, 
Не бори жъ ти мене, 

Бо я роду цівавого, 
Не наачишъ ти мене: 

260. 

Бо я роду цівавого, 

. А ти не такого, 
Бо я люблю жартуватя, 

Тобі й не до того. 

(С. Товсга, Звеантородс». у.). 
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251. 

А. 

1 — И шумитъ, н гуде, 13 Буде бить, волочиіъ, 
2 Дрібенъ дощикъ иде, 14 Та нікоиу боронить1*. 
3 А хто жъ мене, молодую, 15 Зеленая осока- 
4 Та до дому доводе? 16 Чорні брови къ козава. 
5 Обізвався козакъ 17 На те мата родила, 
6 На солодвий медокъ: 18 Щобъ дгечина любила; 
7 аГуля§, гуляй, дівчинонько, 19 Щобъ трубки не куривъ, 
8 Я до дому доведу. 20 Табаку не нюхавъ, 
9 — Ой просю жъ я тебе, 21 По трахтиряхъ не ходивъ, 

10 Не веди жъ та мене« 22 Чужихъ жінокъ не любивъ, 
11 Бо лихого мужа маю — 23 Та все мене слухавъ 
12 Буде бита мене. 

(Іѳбедасс. у. Г. ▲. ЗалюбовсвіІ). 

Б. 

1—3 Б=1—3 А; 4 В=4 А... проведе; 5 и 6 Б=5 и 6 А_. на солод- 
кімъ меду; 7 и 8 Б=7 и 8 А... моя мила... відведу; 9 и 10 Б=9 н 10 А; 
11 Б=11 А... алого... 12 Буде бита, добре знаю; 13 и 14 Б=13 и 14 А; 

15 Хіба самъ поміркуе, 
16 Та цей разъ подаруе. 

(Ткркпа, И. И. НолжцкіІ). 

В. 

1—3 В=1—3 А; 4—6 В—4 —6 Б; 7 и 8 В—7 и 8 А... приведу; 9— 
12 В=9—12 А... злого мужа... 

(Гадячъ, Руденко). 

Г. 

7 
1—3 Г=1—3 А; 4 До домоньку заведе; 5 

н 8 А... чорнявая... заведу; 9—II Г -9—11 

13 Набікъ, хлошц, набокъ хлопці, 17 
14 Лих.^ мужа неоец 1* 
15 Якъ побачить меае въ вами, 19 

16 Ажъ ёго трасця стрясе. 20 

и 6 Г =5 и 6 Б; 7 и 8 Г= 
А; 12 Г=12 Б. 

А я мужа не боюси, 
Я нужові покдонюоя, . 
А вш» мене поцілуе, ' 
Ще... разъ подаруе. 
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Д- 
1—8 Д—1—8 А; 

9 Не повівъ же до дому, 14 А дівчина не.була, 
10 Та повівъ у солому. 15 А зъ соломочки 
11 А солома не полова. 16 Та въ чуланикъ заведу, 
12 Та й дівчнна черноброва. 17 За для тебе, душені ко, 
13 А солома не потерта була, 18 Солоденькоі найду. 

(Лебедииск. у. Г. А. ЗалюбовскіЯ). 

2Б2. 

А. 

1 — Чого меві журитися, якоі кеволі, 
2 Що я зъ-роду добра не маю, а горя доволі. 
3 Тече річка невеличка — схочу, перескочу, 
4 Оддай мене, моя мати, за кого я схочу; 

5 Оддай мене, моя мати, заміжъ за старого, 
6 Буду его шанувати лучче молодого. 

7 Дала мене моя мати заміжъ за старого, 
8 Сюда, тудн повернуся — треба молодого. 

9 Я ёго шанувала, шанувати мушу, 
10 Ой, Боже мій милостивпй, возьми ёго душу! 

11 — Та піди, старпй-старесеньвий, у дугъ по валину, 
12 Якъ валинв не достанетъ, дадебі загину. % 
13 Пішовъ старий валиня ламати 
14 Прийшовъ хорошъ парень до мене гуляти. 

15 — Сядь, парень, хорошъ-бравий, кінеиь того столу, 
16 Я сяду, молоденька, поручъ исъ тобою. 

17 Свдить парень хорошъ-бравий, вурчд убірае, 
18 А вона сидить, молоденька, коло ёго, тяжко ивдихав. 
19 — Піди, дочко-паняночко, батька виглядати, 
20 Якъ итиме съ калиною, давай мені знати. 
21 Біжить дочка-паняночка у долоні нлеще: 

22 — Гуляй, гуляй, моя ненько, нема батька іще! 
23 Погляну я у віконце, калина буріе. 
24 — Ой, Боже мій милостивий, де я парня діну. 
25 — Заховай мене, моя милесенька, за дубові двері, 
26 Сама жъ звъяжи головоньку, та ляжъ у постелі. 
27 — Одчиняй, миленьва, съ калиною йду! 
28 — Не одчяню, старий діду, головоньки пе зведу. 
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29 — Чого жъ ти, коя кила, такъ заболіла? 

30 — Не знаю жъ я, старий діду, трохи не зокліда. 

31 Піди старей, старисенький, та наколупай меду, 

32 То коже я, старпй дідопьку, головоньку зведу. 
33 Шшовъ старей бородатий меду колупатн, 

34 А я парня за рученьку, та й вивела съ хати. 

35 — Біжи, парень, хорошъ-бравий, темними лугами, 

36 Хто стріне, питатиме, скажешь: „ходивъ за волами". 

37 Иде старий, бородатий, у тарілки креше. 

38 — Ой бувъ же тутъ вражпй синь, тіко місце тепле. 

(М. Жаботинъ, Черв. у. Ф. Т. Штанге»'. 

В. 

1 На що кені жонитися, бувши молодому, 

2 Зазивае чорнявая, до своего дому. 

3 Чорнявая молодиця кивала на мене: 

4 — Покинь, покииь, молотите, та иди до мене. 

5 Приходъ, хлопче, приходъ, бравий, на часъ, на годину, 

6 А я свого старенького пішлю по калину. 

7 Пішовъ старий бородатий калпни ламати, 

8 Вона свого миленького затягла до хатп. 

9 — Біжіть діти, біжіть малі, батька возврата, 

10 Якъ итиме съ калипою, давайте мені знати. 

• 11 Біжигь дитя, біжіть мале, та й въ долоні плеще: 

12 Гуляй, гуляй, наша кати, нема батька еще! 

13 Ой глянула въ кватттрочку — калиночку видно, 

14 — Увивайся, превражий синь, коло мене швидко! 

15 Уже старий бородатий двері відчиняе, 

16 Вона свого миленького нідъ кровать хопае. 

17 Поковала тебе, хлопче, підъ свою перину, 

18 Сама ляжу, ему скажу: „далебі загипу! 

19 Иди, старий бородатий, та вколупп меду, 

20 Чог сь мені тяжко, важко, головки не зведу". 

21 Пішовъ старей бородатий меду коіупати, 

22 ВоНа свого миленького за руку та съ хати. 

23 Иде старий исъ комари, та въ тарілки трепле, 

24 — А де лежавъ вражий синъ, тілько місце тепле. 

25 „Ой ти, старий бородатий, не діждешъ тп того, 

26 Щобъ я собі не приймаіа хлопця молодого. 
(С. Калита, Остерев. у. М. Н. Александровичъ). 
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в. 
1—4 В=1—4 Б; 5 В=5 Б. Ой арпбди жъ та, мій миленький... на ча- 

сину; 6 В=6 Б; 7 В—7 Б Вдн... 8 В—8 Б. А я... за руку до... 9 В= 

9 Б. Идіть... идіть... 10 В—10 Б... дайте... 11 и 12 В=11 и 12 Б; 13 В= 

13 А. Иде старий бородатяй, ажъ калину; 14 В—14 Б... пересучив... 15 В= 

15 Б... одчиняе; 16 В=16 Б; 17—19 В=19—21 Б; 20 В—22 Б. А я... 

21 В=23 Б; 22 В=24 Б... пресучий... 23 и 24 В=25—26 В. 
(Осдгерс*. у. Мороза). 

Г. 

1 Гарний хлопецъ, гарний хлопецъ, моргав на маке. 

2 — Пройди, прнбди, серце мое, въ неділю до мене. 
3 „Ой не шйду я до тебе, 'маешь чоловіка, 
4 Якъ нопаде, буде бити, выалитъ мені віка“. 

5 — Прийди, прибди, серце мое, въ полу :ню годину, 

6 А я свого старенького вишлю но калину. 

7 Шди, старий, ніди, старий, калипи ламатн, 

8 Ой вискочцвъ сіромаха съ кононель до хати. 

9 Г=17 А... хлопецъ кінець стала, курку... 10 Г—18 А... стоіть край 
ёго, важенько... 11 Г=19 А. Та ніди, підц, дитя м&ле, тата.. 12 Г—20 А... 

нямъ... 13 Г=21 А... дитя, біжвть, дитя... 14Г=22 А... матусенька, бо тато 
не йде ще. 

15 Побічнла въ оболоню калпнові віти, 

16 — Ой де жъ тебе, серце мое, тепера подітм! 

17 Взяла ёго за рученьку, повела въ кікнату, 
18 Сама лягла на посте.гі, та й стала стогнати. 

19 Г“ 19 Б. Шди, старий, ніди, дурнпй... 20 Г -20 Б... трудно-нудно... 
21 Г=21 Б... старий, пішовъ дуриий... 22 Г—34 А. Вона взяла за... 23 Иде 
старий, иде дуриий, тарілками кленле. 24 Г—24 Б. Оттутъ же бувъ пре- 

вражий... 
(Лубвя). 

д. 
1 — На що жъ мені женитися, на що жъ мені жінка, 

2 в у мене сусідонька, добра пріятелька, 
3 На що жъ мені женитися, на що мати дому, 

4 Ой казала, приходити, якъ до свого дому. 
5 „Вийди, доню, натулоньку тата виглядатн, 

6 Чи йде, чи не йде, давай хутчій знати". 
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7 

8 

9 
10 
11 
12 

13 
14 
15 
16 

17 
18 
19 

20 

Вийшла дона на гулоньку та й въ долоні плеще: 

— І'уляй, гулай, ноя мало, йена тата еще! 
Милая въ окенко — вже нилий блнвеньво. 

„Де жъ я тебе эаховаю, милее серденьво! 
Заховаю тебе въ пухову перину, 

Сама ляжу, розстягнуся: „вже а теперь згину!“ 
Приватовъ милий, прийшовъ милий зъ робота до хатн, 
Якъ стояла, такъ упала, да б стала стогнат*. 
„Підн, мглвй, піди, милий, у лісъ по валину, 

Во тазъ мені трудно-нудно, под бно а згину". 
Шшовъ милий, піитовъ милий,' валини шукати, 
А а свого миленького випустила съ хатя. 

— А а, гарний хлопепь, въ свого батька вдався, 
Низомъ, низомъ, по-підъ хміэомъ,' та й въ зілле ’ сховався. 

(С. Пшжаотк). 

Е. 

1 Е=2 Г. Таки прийди, уланику, въ-вечері до... 2 Е - 6 Б... старика... 
3 Е=12 А... не підешъ по валину... згину; 4 Е —7 Б. 5 Якъ вискочивъ уда- 
никъ съ конопель до хатн; 6 Е~19 А. Якъ послала мати дочку... 7 Е=20 
А; 8 Е—21 А. Дочка иде вулицею, та въ... 9 Е=22 А... матусеньво... ще-ще; 

10 Якъ побачила стара — иде бородатий, 
11 Якъ стояла, такъ и впала, начала стогнати. 

12 Якъ послала старика меду волупати, 
13 Веяла влана підъ рученьки, та й вивела зъ хатн. 
14 Иди, иди, уланнку, та й не оглядайся, 

15 Щобъ міб етариб бородатий та й не догадався. 
(Лебедінск. у. Г. А. Залобоаскіі). 

Ж. 

1 Й ой кивали молодиці пальчикомъ на мене. 

2 Ж=2 Г... хлопче, нрийдн, серце, въ... 3 Ж—5 Г... хлопче, прийди, 

серде, въ неділю.,.; 4 Ж—6 Б. То я вишлю миленького у лугъ...; 5 Ж=13 
В. Иди...; 6 Ж=20 Б. Бо вже... ае перейду хати; 7 Ж—7 В. 

8 Вова мене за рученьку: иди, серце, до хати. 

9 — Охъ та, дочка маленькая, иди батька вимядахи, 
10 Якъ буде батько ііти, то будетъ казати. 
11 Иде дочка маленькая, та въ долоні плеще: 
12 „Гуляй, гуляй, матусенько, нема батька еще". 
13 Прочиню а кватирочку, калини невидно, 
14 — Увивайся, гарний хлопче, коло мене швидко! 
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15 Прочиню я кватироньку, калина близенько! 
16 — Дежъ я тебе заховаю, та мое серденько? 
17 Ляг.. А, хдопчец лягай, серпе, лягай на. (шдъ) перину, 

18 А я лажу на первиу та скажу: „загону! 
19 Иди, старий бородатнй, меду купуоати... 

20 Уже жъ мені тошно-нудно, не, перейду хатв“. 
21 Пошовъ етарий бородатнй меду купувата, 
22 Вона мене за рученьку: „иди, серпе, зъ хатв“. 
23 Иде старий бородатей, та въ долені олеще: 

24 — Вувъ я»е тутъ скурвий снвъ, ще й міеце тепле! 
25 Батько бивъ, батько бивъ,, нагай увіряався, 
26 А я низомъ, по-підъ хмиэомъ въ зілля заховався, 

27 Батько йде, батько йде, на грудку сяоткнувся, 
28 А я зъ жалля, зъ запечалля зъ батька ускіхнувся. 

іС. Двдовичи, Новгор.-Водшсв. у.)* 

3. 
1 Моргали же молодиці бровями на мене, 
2 — Покипь. серпе, ціпъ на тоці, та й прийди до мене. 
3 Покинувъ я ціпъ на тоці, а жито у стозі, 
4 А самъ пішовъ до мо одиць, бо мні по дорозі. 
5 Прийшовъ же я до молодилъ, просятъ мене сістн, 
6 Даютъ мені не.іуплечі бараболі істи. 
7 Я на тіі бараболі басомъ п< глядаю, 
8 На полнці вариниці очима прийиаю. 
9 Сидитъ хлопецъ коло стола, курця оббирае, 
№ На хороші мо.юдищ бровями цоргае. 
11 Подивлюся въ кватирочку — вже калину видненько, 
12 — Де я тебе изховаю, любее серденько! 
13‘ Подавилась въ кватирочку — вже калину видно, 
14 А я хлопця за рученьку й заведу въ перину. 
15 — Біжи, старий бародатий, меду кулупати, 

16 Бо, ей Богу, така слаба, шо не можу встати) 

17 Иде старнй бородатнй изъ медомъ до хати, 
18 „Якнйсь дідько въ тебе бувъ, не мігъ-емъ го злапедп/ 
19 — Біжи, біжи,, моя доню, батька виглядктщ, 

20 А я хлопця за рученьку, та й внведу зъ хати. 

21 Иде, иде, моя доіня, та й въ долоні олеще: 

22 Гуляй, гуляй, моя мамо,. не йде тато еще. 

<М. йітуиков*, Могалевск. у, А. Руіансків). 
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И. 

1 Отъ вже наставъ третій тнждень, якъ я тутъ молочу, 

2 Та вітбгді (?) молодичокъ я й въ очі не бачу. 

3 Ой піду я до воршомкя, горілки иапъюся, 
4 На хироші молоднці кріпво надввлюся. 
5 Сидитъ хлопецъ кінець стола, курча обберае, 
6 На хороші молодиці бровами моргав. 

7 Ой моргнула молодиця бровами на мене: 
8 — Покннъ, хлопче, молотнти, та ходи до мене. 
9 „Не покину молотнти, не покину ціпа, 

10 Молодая молодице, маешъ чоловіка". 
11 — Прийди, хлопче, ти, молодий, оь полудня въ годину. 

12 И=:6 Б; 13 п 14 Иг=3 и 4 3. 15 И=7 Г... старий бородатий калину... 

16 И=11 3. Бо я чогось така... 17 И=7 Б. 

18 Вона хлопця за рученьку, та ввела до хати. 
19 — Вибди, доню, за ворота батька виглядатн. 

20 Якъ буде йти зъ калиною, дай до хати знати. 
21 Внйшла доня за ворота, та й въ долоні плеще: 

22 „Гуляй, гуляй, моя мати, не йде тато ні-ще!“ 

23 Ой не видво старенького, ино видко калину, 
24 Сховаю я тебе, серце, підъ білу перину. 
2& Прийшовъ старий зъ калиною до хати, 
26 Я якъ стояла, такъ упала й зачала стогнати. 
27 — Піди, старий бародатий, ще вколупи меду, 

28 Бо-мъ, ей Богу, така слаба, голови не введу. 
29 Пішовъ старой бородатий меду колупати, 
30 А я хлопця за рученьку, та й вивела зъ хати. 

(С. Говори, Мопиевсв. у. ▲. РудоскЦ). 

253. 

Горе жъ мені, козакові, нема сіна лошакові, 

Нема сіна н оброку и дівчини коло боку! 

Зъ чорнявою лежавъ, лежавъ, та нічего не внлежавъ, 

До рудоі прпкотився, варазъ хлопецъ уродився! 

Та не світе ясний місяць, світють ясні зірки. 

Унадився козаченько до чужоі жінки. 

Унадився, впровадпвся, якъ кабанъ у жито, 

Въ ёго реберъ нема, голову пробито. 

Оідііігесі Ьу ѵ^оодіе 



— № - 

Чогось мужикъ догадавея, въ сіняхъ притайея, 

А л хлопецъ гарннй бувъ, до жівіси згоднвся. 
Мужикъ думать, шо япший сшпъ, почавъ молотити, 

Побивъ руки, побивъ ребра, не можно ходит. 
Одъ припічка до порога, въ порога — аалога. 

Тутъ я шапку зъ себе хутко, въ вікоице, якъ йога. 

Якъ тікавъ я черезъ тинъ, черезъ перелаяв, 
Опікъ мене мужикъ ціпомъ ажъ чотирі рази. 
Я втікатн, я втісати до третёі кати, 

Оглянувся коваченько, чи с-ііду не заати? 
Козакъ думавъ — конопельки, добре спочнвати, 
Ообачили молодиці изъ третёі хати: 

— Чи не той се козачеиько, шо по ночамъ ходе? 
Що дівчатъ и молодицъ та зъ разума вводе? 
Тутъ я ловомучивсь, якъ жінки піймалв, 

Били мене скііько влізло — очкуръ перервали! 
Ой моргала молоднця, моргала на мене: 

Покинь, хлопче, молотптн, та приходъ до мене. 
ПриВди, хлопче гарннй, бравий, съ-півдня у годину, 
А я пошлю старенького у лугъ по калипу. 
Пішовъ старнй пішовъ старий у лугъ валину рв&тн, 

А (я) хлопецъ гарвий бувъ, прискочивъ до хати. 
Силсу собі въ кінці стола, вурчя уминаю, 
Свою мплу чернобриву къ серцу прижимаю. 

Баже мати: біжи, доию, батька виглядати, 

Якъ буде йти зъ валяною, давай хутко внахи. 
Біжить доня, біжитъ довя, у долоні плещѳ: 
— Гуляй, мати, гуляй, мати, нема батька шце. 

(Херсоне». гуО.). 

264. 
А. 

1 Оженився Семенъ, да ввивъ жінку хорошу, 

2 Тішився вінъ, якъ не звав чжмъ, 

3 Що хороша ва вроду. 
4 Ой пійшовъ асе Семенъ да й у ноле ор&ти, 
& Казавъ жінці Катериш: „принеси обідатн". 

6 Ой оре, Семенъ, ора, та й на шляхъ поглядав — 
7 — Чужі жінкн обідать несутъ, а мові не мае! 

Оідііігесі Ьу ^лоаоіе 



8 Доорамя Семенъ до темного бору, 
9 Пустивъ воля у діброву, самъ пійтовъ до дому, * 

10 Ой нрвйшосъ юнъ до дому, зачавъ дітей питоги: 

И — Діткн асъ моі дрібвень&іі, а делсъ ваша мати? 
12 яОй пій шла жъ наша мат и у лугъ по калвну, 

* 13 Ой щось вона говорила, що я ваоъ покину. : 
14 Ой пійшла жъ наша мати у ліеъ по телята,' 

15 Ой щось вона говорила, що не ваша я мати. 
16 Ой пійщла жъ наша катя у лісъ но корок, 
17 Ой щось вона говорила — бувайте эдорови". 
18 Ой ударився Семенъ да 1 объ ноли руками: 
19 - Діткн жъ моі малеяькіі, пропавъ же я въ вамжі 
20 Ой ударьте, моромп, да й на ті гуеті лови, 
21 Побий, Боше, Катерину ва Семенові слёта. 

(КівпО- . ■ 

Б. 

1 Б—6 А; 2 Б—7 А— обадъ . несутъ..; 3 Б=8 А.... де зеленого лугу; 
4 Б=9 А; 5 Ой приходясь Семенъ до своеі хати; 6 Б —11 А. Пнтаеться 
въ малихъ дітей... 7 Б—14 А... у лугъ...; 8 Завдялась и вшб овилась, що не 
прийде до х к;- Ѳ Б—18. А; 10 О, Боже жъ мій милостивей,1 пропавъ, дітп, 
зъ вами; 11 Б=20 А... морозе на густиі лота; 12 Б?=^21А.. , 

В.. 

1 Оженився Семенъ та ваявъ Катерину, 
2 Все вінъ собі говоритъ, що буду мати господних», 
3 Пішовъ Семемъ въ поле орати, 

4 бго жінка Катирпна по мішкахъ шукали. 
. б Ой въ місті-місті стояла еі новина, 

6 Подновила Катерина багацького сипа: 
7 „Покинь отця, матку, я йокину діткн, 
8 Підемъ въ Украіну помішкання глядіти*. 

9 Оре Семенъ, оре зо старенькимъ дідомъ; 
10 — Йена жъ доі Катернни зъ раиеныенмъ обідомъ. 

11 Оре Семенъ, оре сірими воламщ 
12 — Нема моі Катирини зъ «юрними броиамя. ' 

13 Оре 'Сечен** оре да шляхъ виганяѳ; 
14 — А воі жівки обідъ несутъ, тііысо моі мара'мае. 

15 Оре Семенъ оре, до сухого лому, 

16 Випрягае гари воля, самъ іде до дому. 1 
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17 В—10 А... Семенъ... ставъ...; 18 В=11 А; 19 В=14 А... въ гай... 
20 Щось вона закляла, що не наша кати. 

21 Шшовъ Семенъ до воморі подивнвся до скрнні... 
22 — Нема моіхъ хустокъ, нема моі господни! 
23 Шшовъ Семенъ до шпікмара (?), подивися въ засіки... 
24 — Діти ясъ моі дрібиенькіі, пропавъ ге я навіки! 
25 Ой вдаривсл Семенъ по подохъ руками: 

26 — Діти жъ моі дрібиенькіі, иропавълее я зъвами. 

Г. 

1 Иде Семенъ а въ поле орати, 
2 Наказуе Катерині: — Винось рано обідатн. 

8 и 4 Г=19 и 10 В... нема Катерини...; 5 Г—13 В; 6 Г=14 .В. Чужі.. 
несутъ, моі мара... 7 и 8 Г=15 и 11 В. Доорався Семенъ до сухога.. 9 Ой 
прийшовъ Семенъ до новоі хати; 10 и 11 Г=18 и 19 В; 12 Г^=26 В. За- 
клялася, забожилась... 

13 Подивнвся Семенъ а въ новую скриню... 

14 — Нема шмаття, нема грошей, нема господни! 

15 Подивнвся Семенъ въ новую кватнру — 
16 Катерина зъ москалями сходить на долину. 

17 и 18 Г=25 и 26 В. 

д- 

1 Д=3 В. Та пішовъ же... 2 Д=4 В... до коршмн гуляш; 3 Д=6 А... 
вгору... 4 Своі жінки Катерини зъ обідомъ чявае. 5 Д—7 Г... дуба. 6 Ой 
чувъ же я черезъ люде, що десь моя люба; 7 Д=7 Г; 8 Д~9 А... по 
діброву...; 9 Д—9 Г; 10 Д=6 Б... дітей своіхъ...; 11 Д=14 А. 12 Тамъ то 
жъ она божилася, що я вамъ не мати; 13 Д=12 А; 14 Д=13 А... Тамъ 
то жъ она божилася; 15 Д=21 В... Семенъ до новоі скрнні; 16 Д—11 Г.., 

грошей... шмаття...; 17 и 18 Д=25 и 26 В. 

19 Ой тату, нашъ тату, стій, нежурися; 
20 . зійде, літо прийде, а ти оженися. 

Е. • 

1 Е=6 А. 2 Е=2 В... не видам; 3 Е=15 Б; 4 Ой винрягай, хлоптс 
воли, я иду до дому; 5 Е—9 Г... зъ сіней до хати; 6 Е=11 А; 7 Е=19, 
В; 8 Е=12 Д. Залаяла, вабожвла... 9 и 10 Е=25 и 26 В; 11 Е=11 В. 

Ой повійте... 12=21 А... Боже... та за моі слёта. 
42 
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Доорався Семенъ до глубокого долу, 

Пустивъ воли у діброву, самъ пішовъ до дому. 
Приходить Семенъ, одчиняв хату, 
Питаеться дітокъ своіхъ: яа де ваша мати?“ 
— Пішла наша мати у лугъ по валину, 

Ой щось вона говорила, що вже васъ покину. 

Пішла наша мати у лугъ по корови, 
Об щось бо вона говорила: бувайте здорові! 
Пішла наша мати у лугъ по телята, 
Забожилась, заклялася, що не ваша мати! 
Узявъ Семенъ ключі, одчиняе сврині: 
Нема сукень, нема плаття, нема Катирини. 
Ударився Семенъ объ поли руками: 
— Дітки моі маленькі, пропавъ же я зъ вами! 

Ударьте, морози, на сухиі лози! 
Побив, Боже, Ватирину за Семенові слези! — 

(Волнасв. я Погамсв. губ. Н. И. Костомаровѣ). 

256. 

А. 

1 Та журба жъ мені, моя мати, журба за журбою, 
2 Об оддала мене, мати, заміжъ молодою, 

3 Геб за того недоростка, що живъ зъ удовою, 
4 А я того недоростка зроду не любила, 

5 У чотирі неділеныш да б не говорила, 
6 А на пъяту неділю стала говорити, 
7 Стала свого недоростка съ кровати б будити: 
8 — Ой уставай, недоростку, чи спишъ, чи не дремаешъ, 

9 Чи ти въ мене, б молодиі, й ума вибіраешъ? 
10 Ой запрягай, недоростку, коня й вороного 
11 Та й поідешъ, недоростку, до батенька й мого. 

12 Ой іхали вони поле, іхали другое, 

13 Ой на трете поле стали й повертати, 
14 Стала свого недоростка изъ воза спихати. 
15 Ой изняла зъ ведоростка штани и сорочку, 
16 Прнвъязала недоростка въ темневькімъ лісочку, 

17 Сама сіла поіхала й до батенька въ гості. 
18 Та небагато й гостювала — чотирі неділі, 
19 А на иъяту неділеньку сіла б поіхала, 

42* 
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20 А до свого недоростка въ гості заіхала. 
21 — Здоровъ, здоровъ, недоростку, чи спишь, чн дремаешъ, 
22 Чи ти иене, нолодоі, зъ гостей виглядаешъ? 

23 „Ой я жъ бо, Марусина, не сплю й не дрен&ю, 
24 Тільки тебе, нолодоі, зъ гостей виглядаю". 

26 — Та якъ не будетъ, недоростку, матері хвалиться, 

26 То данъ тобі, недоростку, й хочъ води напиться. 
27 „Ой не буду, Марусино, не буду, не буду, 

28 Ой я жъ тобі ціхъ гостинысівъ по вікъ не забуду". 
29 Ой изняла Марусина изъ коника віжки 
30 Та звълзала недоростку вкупу руки й ніжкн, 
31 Та й увяла Марусина нагайку-дротянку, 

32 Еатувала недоростка 8ъ вечора й до ранку. 
(С. Теиберщнна, Васильков, у. И. П. Новицкій). 

Б. 

1 Б=2 А, нати та за недоростка; 2 Б 4 А; 
3 Та за того недоростка голову втопила, 

4 В-=5 А... до ёго да й не...; 5 Б=6 А. 
6 Якъ би того недоростка въ гості одурвти. 
7 „Ой ходіно, недоростку, въ камору новую, 
8 Та дамъ тобі, недоростку, сорочку білую. 

9 Б=Ю А; 10 Б=11 А... батенька въ гості; 
11 А въ батенька мого ввесь двіръ на поності, 
12 Ввесь двіръ на поності, що неділі гості; 
13 Ой яви жъ то гості — все зяті та дочки". 
14 Проіхали поле, проіхали друге, 
15 А на трете стали повертати, 
16 Стала мила недоростка изъ воза спихатп:. 

17 „Ой устань, устань, недоростку, изъ воза до долу, 
18 Та поідемъ, недоростку, въ зелену діброву". 
19 Прнвъязала недоростка до сосни плечима, 

20 До сосни плечима, въ батьківъ двіръ очима: 
21 „Ой іжъ же та, недоростку, зеленую травку, 

22 Та пий же ти, недоростку, холодную воду, 
23 Поки я повернуся одъ свого роду". 
24 Небагато гостювала — чотирі неділі, 
25 Трохи мого недоростка вомарі не зъіли; 
26 А на пъятую неділлю я до дому іду, 
27 Та до свого недоростка въ діброву заіду. 
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28 Б=21 А. Ой чи спитъ ти, недоростку, 29 Б—-22 А; 30 Не сплю 
же дрімаю; 31 Б=24 А? Та все... 

32 Об розвяжи, ноя мила, та білиі руки, 
33 А вже жъ коі білі руки набралися муки! 
34 Об дай мені, моя мила, хочъ води напиться, 

35 Б=25 А. Чи не... 36 Б—27 А... моя мила, далебі не буду; 37 Б= 
28 А. Ой я того гостювання... 

38 Війшла мати ворітъ одчиняти, 
39 „Чого жъ ти, синочву, зъ личеньва змінився? 
40 Чи ти въ тестя горілви вапився, 

41 Чи чого ти зъ личеньва змінивсяѴ“ 

42 — Об 8мінивсл, матусенько, въ зеленіб діброві. 
43 „Ой чомъ ти, міб синочву, давно не хвилився?" 
44 — Тимъ же я не хвалився, що покдявся, побожився. 

45 „Ой піди, сину, ва ярмарокъ, купи, сиау, три нагавчкж: 
46 Та нерва нагабва — недоросткомъ звати, 
47 А друга — изъ воза спихати, 

48 А третя нагайка — до сосни въязатв". 
(Гадячъ. Рудченко). 

В. 

1 Ой оддала мене мати замужъ молодую, 
2 Да ва того недоростка, що живъ зъ удовою. 
3 Недоростокъ, моя й мати, наровиться, 
4 У поперекъ вроватюшки спать ложиться. 
5 Молодая Марусенька всю ночку не спала, 

6 Молодому б недоростку б ума прибирала. 
7 А ходила Марусенька по вомнаті, 
8 Да будила недоростка б исъ вроваті. 
9 — Ой уставай, недоростокъ, годі тобі спати, 

10 Пора тобі, недоростокъ, коня запрегати. 
11 Ой запрегай, недоростокъ, коня вороного, 
12 Та чіоідемъ до батенька до родного. 
13 Приіхала Марусенька до долини, 

14 Привъязала кониченьва до ялини, 
15 Молодого недоростка до драбини. 

16 Поставила воннченьку овса й сіна, 
17 Молодому недоростку—трави по коліна. 
18 — Ой іжъ же ти, недоростокъ, траву сюю, 
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19 А я пойду до батюшки погостюю. 
20 Небогато Марусенька гостювала, 
21 Да сёмоі й недільки прибувала. 

22 — Чи дать тобі, недоростокъ, водиді напиться, 
23 Чи переставъ, недоростокъ, норовиться. 
24 „Ой, ей Богу, Марусеньку, ей Богу, не буду, 

25 Ой я твого гостювання по вікъ не вабуду. 
26 Що коі ребе речка травка проростае, 
27 А моі кари очі кровъ прокапав. 
28 Да думала й недоростка на світі не пае. 

(С. Рудьвош, Коммцх. у. И. П. Ноидків). 

Г. 

1 Г=1 Б; 2 Г—3 В; 3 Г=4 В... кроватеньки... 4 и 5 Г—7 и 8 В; 

6 Г=9 В. Вставай, вставай... 7 Г—10 В; 8 Г—12 В... батенька гостю- 
вати; 9 Г=13 В. Доіяикае... 10 и 11 Г=14 и 15 В; 12 Г-16 В. Поло¬ 
жила із Г=17 В; 14 Г—18 В... кониченько... 

15 Ти, молодий недоростку, траву у коліно, 

16 Г=22 В. 17 Г—23 В. Чи будетъ ти...; 18 Г—24 В. Не буду, Ма¬ 

русе... 19 Г—25 В; Ой сёго... 20 Г—26 В... крізъ.., 21 Г г27 В. А крізъ... 
слева протікав. 22 Г—20 В... Маруси на... 23 Г—21 В... недиленькн при- 
іаикала 

24 Молодого недоростка й одвъязала. 
(С. Щасвовка, Кмешцс. у. К. И. Кабадопъ). 

Д- 

1 Д—1 Б; 2 Д—4 А... сімъ годъ... и не говорила; 
3 А на восьний годочокъ проиовила слово; 

4 и 5 Д=10 и 11 А. 
6 До батенька кого, до тестенька твого; 

7 Д=12 А... ми... 8 Д=13 А. На третёму полі спочивати. 
9 Стали недоростка до дуба въязати; 

10 — Ставай, недоростку, до дуба плечима, 
11 До дуба плечима, а на шляхъ очима. * 

12 Ти дивися, недоростку, куда я поіду, 
13 И дивися, недоростку, відкіль я приіду. 

14 Д=18 А. Та не довго... 15 Д=19 А... я до дому іду, 16 Д--27 Б... 

хоть на часъ... 17 Д=21 А; 18 Д—22 А... мене, недоростку, зъ гостей... 
19 Д=23 А. Не сплю ять, моя мила... 20 Д- 24 А. А я жъ тебе, моя 
мила. зъ... 21 Д—34 Б; 
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22 Не далъ, не дамъ, недоростку, на воду & дивиться; 
23 Д=32 Б... моі бш... 24 Д—38 Б, 

25 Та вже моі білі ноги набрались тревоги. 

(Ивъ собранія Г. А. Залюбовёваго). 

Е. 

1 Е—1 Б; 2 Е=4 А; 3 Е=5 А. Та до того недоростка да й... 4 Е— 
С А.. третю... та й заговорила; 5 Е=Ю А; 6 Е—10 Б; 7 Е=14 Б. Ой 
ідемо... ідемо... 8 Е—13 А; 9 Е—17 Б. Ой уставай, недоростку... 10 Е= 
19 Б; 11 Е=14 Б; 12 Е=15 Д; 13 Е--=27 Б... заіду. 14 Е—28 Б; 15 Е— 
22 А... дожидаешь; 16 Е-—19 Д; 17 Е - 24 А. А яаъ тебе... докидаю, 18 
Е 32 А. Ой видвяжи жъ, мнла, хоть... 19 Е-'-ЗЗ Б. 20 Е=34 Б; 21 Е— 
35 А.. дома хвалитися; 22 и 23 Е—36 и 37 Б. 

(Ровен», у. А. А. Потебна). 

256. 

Ой ти досада, тн досадоньва моя, 
Ти скажи, скажи, що за горе й за біда? 
Про досадоньку та й нікому не скажу, 

• А ні батькові, а ні матері рідній, 
Тілысо скажу подружжю потайному. 

Що иде, иде ревнивий музъ до дому, 
Ой несе, несе гостинчичовъ дорогий: 
Три пліточки дротяниі, 
Та я й не знаю, що й за що! 
Хиба за те, що я въ кумп гуляла, 
Що жонатому й стаканъ меду й піднесла, 

А холостому та зеленого й вина? 
Гуляй, гуляй, голова, щобъ веселая була! 

(Полтавок, у. Я. Денченко). 

257. 

А. 

1 Добре було жиги — нерву жінку битв, 
2 А зъ другою, молодою горе въ світі жита! 

3 Сама рано встане, чоловіка будить: 
4 — Вставай, вставай, чоловіче, товару ) авати, 

5 А я піду на базаръ солі куповати. 
6 Соли не купила, та въ шииьъ ваблудило. 
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7 Бідн& жъ коя головонька, сама про винила! 

8 Свипі въ вікна скачутъ, малі діти плачутъ: 
9 „Ой тату жъ вашъ, тату, затопи намъ хату, 

10 Та зварн намъ істи, чортъ ма еі вісти!" 
11 — Не буду топити, не буду варити, 
12 Возьму ціпъ, піду въ тікъ жита молотити. 
13 Чи вдарю, не вдарю, та й на шляхъ погляну. 
14 Чужи жінкн зъ байару йдуть, моеі немае. 

15 А ось перегодомъ, бреде огородомъ. 
16 — Бодай тебе, моя мила, та б счастя напало, 
17 Якъ побачивъ, що йде пьяна, то й духу не стало! 
18 Тн думаешь, чоловіче, що я дуже пьяна, 
19 Роспитайся людей, чи хоть разъ упала. 

(Дубны, изъ ообраяіл II. А. Куівша). 

Б. 

— Вставай, рудоватий, товару даватн, 

А я піду ца базаръ солі куповати. 
Солі не купила', въ шинокъ заблудила. 
— Ой сама я не знаю, погано зробила: 
Ой у мене дома свині въ вікна скачутъ, 
А 8а мною, молодою, малі діти плачутъ. 
„Ой, тату нашъ, тату, затопи намъ хату, 
Затопи намъ хату, навари намъ істи — 

Пішла мати на базаръ, нема слуху й віети". 
— Не буду топитц, не буду б варити, 
Я за ціпъ, та на тікъ пійду молотити. 
Чи вдарю, не вдарю та б на шляхъ погляну — 
Чужі жінкп въ базару йдуть, моеі немае. 
Коли трошки згодомъ йде мила городомъ, 
Йде мила городомъ, та исъ своімъ родомъ. 

— Та думаешь, милиб, що я иду пъяна, 
Роспитайся чужихъ людей, що б разу не впала. 
Ти думаешь, милий, що я упилася, 

Роспитайся чужихъ людей, ні съ кимъ не билася. 
Об, мій милий, милиб, голубоньку сизий, 
Бери жита мірку, та йди по горілку, 

За для мота роду, що привели жінку. 

— Ѳсть у мене, мила, береза й дубина, 
Буде почастована вся твоя родина. 
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Бодай тебе, кила, та трасьця напала; 
Якъ ти ноі грощи съ полиці забрала. 
— Щобъ хе тебе, ігалий, не такъ ще трусила, 
Бо л твоі гроши въ шинокъ не носила. 

(Коюлец. у. К. И. Кибальчичъ) 

В. 

1 Пора, чоловіче, овечкамъ даватн. 
2 и 3 В=5 и 6 А; 4 В=7 А... що л наробила; 5 В=8 А. Малі діти 

нлачуть, сннні... 6 й=9 А... иротопи жъ... 7 и 8 В=11 и 12 А, 
9 Я вдару, я вдару, на сторону гляну; 

10 В=14 А; 

11 А вхе годомъ, .годомъ, йде мол городомъ. 
12 — И де ти, сука, шлялась, де ти волочилась? 
13 „Ой ти, чоловіче, л не очень пьяна, 
14 Ой вбірай ти тихъ людей, л разу не впала. 

(Г. Дндовнчн. Новгородъ-Волииеи. у. Ивъ собранія П. А. Кулиша). 

258. 

А. 

11 

12 

13 

14 

15 
16 

17 

18 
19 
20 

Б. 

1 Попитай Ивана, чого попадя ридае, 
) 2 Чи жаль ій попа, чи парафи ёго? 

3 — Не жаль мені попа, ні парфіі ёго, 

4 А жаль мені того, що покинула много: 

5 Покинула сана, да ще й не женила, 

1 Де чумаченьки стояли, 
2 Попаденьку підмовляли: 
3 — Ходіиъ, ходімъ, попаденько; 

изъ нами, 
4 Зъ молодими козаками. 
5 Попаденька поел ухала, 1 

6 За чумачками потрюхала. 
7 Стали чумаки стоять, 
8 Сталапопадейька плакать придать: 
9 „Дивися, чумаче Иване, 

10 Чого твоя попадя ридае? “ 

— Чого жъ ти, попаденько, плачешь, 
Чого ти ридаешъ, 
Чи жаль тобі попа свого, 

Чи парахвиі ёго? 

„Не жаль мені попа свого, 
Ні парахвиі ёго, 

А жаль мені того сина, 
Що пропала моя сила; 
А жаль мені тую дочку, 

Що покинула въ повиточку. 

(Ивъ собранія Г. А. Залюбовсиаго). 
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6 Яготовила дочку да на вид&ванвечко, 
7 Покинула дитя нале въ сповиточку. 

8 Якъ здунаю сина, дакъ болитъ ноя спина, 
9 Якъ здунаю дочку, заболитъ въ живо точку, 

10 Якъ здунаю дитя, да горке нов життя. 
11 Якъ при попу жила, да все проскури іла, 
12 Теперъ за тобою — сухаръ изъ водою. 

13 А ще тее буде, що сухара не буде, 
14 А ще тее стане, що воднці не стане. 

(Изъ собранія Ц. А. Куліша). 

В. 

1 Об танъ 8а горою, та чумаки стояли, 
2 Та попадю підмовляли... 

3 А третю наняли сотниківну Марину. 
.4 — Послухай, Иванъ, чогось попала ридае. 

•"» В —11 Б... за попонъ... проскури... 6 В—12 Б... дакъ усе сухаръ... 

7 Якъ забшли чумаки за сухні лози, 
8 Полились у попаді горячш слези. 

В -13 В... воднці... ЮВ 
9 и 10 Б. 

14 Б... сухарики... 11 В=5 Б; 12 и 13 В 

(С. Махновка; Еорзенск. у. Оіыпанскіб). 

И сміхъ и публика! 
Била жінка чоловіка, 

Била, била, волочила, 
Та въ помияхъ намочила, 

А съ иониівъ витягала, 
Та праниконъ потягала. 

— Лежи, лежи, милий, тута, 
Ііоки піду найду прута. 

Поки прута найшла, 
Та й одсердилася, 

А на свого милинького 
Знилосердилася. 
„Ой, жінко моя, ти голубко моя, 
Дай мені вечеряти, 

259. 

. Боли ласка твоя*. 
— Отамъ борщъ підъ лавою 
Съ хорошею приправою, 
Помийнецею накрнтО — 

Такъ наіжся досита. 

И живъ — не любила, 
И вмеръ — не тужила, 
Хіба тоді затужу, 
Якъ на лаві цоложу. 
Чоловіче Николаю, 
Де жъ я тебе иоховаю? 
Заховаю підъ припічконъ 
Та й иокрию підситечкомъ. 

(Ивъ собранія Г. А. Заявбовсхаго). 
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260. 

Ой жаль животу, 
Що любивъ сироту, 
Та взявъ паниня — 
Мені чести иена: 

„Поідь мені, кій миленький, 
На новое иісто, 
Куш кеш, ній ниленький, 
Мила-білнла“. 

' — На що? 
.Щобъ на свое біле лічбо, 

Давно... сповнила*. 

— Уиийсь горілкою, утрись щіткою,— 

Пишного роду— 

Не ніде по воду; 
Пишноі нашматки — 

Не винете хатки. 
(Лебеджно. у. Г. А. Залюбовскаго). 

261. 

Яка була, така й будешь. 
„Поідь нені, ній ниленький, 

На новее иісто, 
Куш нені, ній ниленький, 

Ще й тдпоіска". 
— Пійди въ лісъ, здери лико, 
Та й нідпережися. 

(Козелецв. у. К. И. Кнбаіьчичъ). 

262. 

Пійшовъ би я въ лісъ по дрова — 
Въ пене жінка чорноброва; 
I Іошовъ би я вівці пасти — 
Хотятъ хлопці жінку вкрасти. 

Буду дона сидіти, 
Буду жінку глядітн... 

А. 

Треба ложки, треба й миски, 
Треба й дітянъ дві коліски, 

Треба няньки, треба й нанки, 

И до печі куховаркн, 

Що не вніе ні топити, 
Ні до людей говорити. 

(Полтава, Демченко). 

Б. 

ІІоіхавъ би я до мл ина — 

Въ пене жінка нолода; 
Пішовъ би я гудяти — 

Прийдуть жінку зачипляти; 
Поіхавъ би въ лісъ по дрова — 
Въ йене жінка чорноброва. 
Треба дона сидіти, 

Треба жінки глядітн, 
Щобъ и хтось не прнйшовъ, 

Щобъ и щось не принісъ — 

Або сала кусовъ, 
Або мила брусокъ, 

Або теі безсчастноі 
Чечевиці нішовъ! 
Поіхавъ би я волівъ пасти - 

Хочуть хлопці жінку вкрасти. 

Треба дома сидіти, 
Треба жінки глядітн. 

(Харькова, и Воронежа, губ. Игъ рук. собр. Н. И. Костомарова). 
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Стала рученька боліти. 
Стала милая жаліти: 

„Чинъ сю ручку гоіти: 

Чи травою муравою, 
Чи криничною водою?" 
— Ручка 8 ніженька зростеться,— 

Тобі, суко, не минеться. 

(Козелец*, у. К. И. Кибальчичъ). 

264. 

А. 

У неділю на весіллі прогуляла, 
Понеділокъ на похмілля пролежала; 

А въ вівторокъ три ниточки 
Тонесенькі та 8 напряла, 
Три пузирі кривапиі .намуляла, 

Та своему миленькому показала. 
— 08 не пряди, моя мила, не трудися, 
Прийде весна красна, та наросте широкий листъ лупуховиВ, 
Пошиемъ шарахвани-роздухвани-розмахани лопухові. 
Та В не ходи, моя мила, коло ліса, 
Щобъ ти свого шарахвана-роздухвана-розмахана не порвала. 
Десь узялись сучі вози та й попові, 
Та й объіли шарахвани-роздухвани-розмахани лупухові: 
Отто жъ тобі, моя жінка, та й наука, 
Та не ходи коло ліса та й безъ друва. 

Не плачъ, не плачъ, моя мила, не журися, 
Хочъ обома долонями . . затулися. 

(С. Внграевъ, К&иевск. у. А. В. Шевченко). 

Б. 

Ой пійшла наша Ховронюшва по базарю, 
Та 8 купила за три денежки вуделю, 
Та В кинула вудедицю на подицю, 

Сама пішла, молоденька, на улицю. 
Въ восвресення на весілячву гуляла, 

Об ти матюнво родима, 

На що на горе вродила, 

Малолітвою женила: 
Стерво-жінва не злюбила, 
Й високу кропать змостила, 
II съ кроватоньви зопхнула, 

Ручку 8 ніженьку звихнула, 

Оідііігесі Ьу ѵ^оо^іе 



— 669 - 

Въ пойеділокъ на похмідлячко лежала, 

У вівторовъ разівъ сорокъ похмилялась, 
У середу раненько уставала, 

Три ниточки тоненькихъ напряла, 
Три мозолі на долоні нануляла, 
Та своему миленькому показала. 

— Не плачъ, мила, миленька, 
Наросте листъ широкий лопуховий, 
Та пошьемъ шарафанчивъ-роздимайчикъ лопуховий. 
Десь узялись кози зъ лози полови, 

Та объіли шарафанчивъ-роздиманчнвъ лопуховий. 

— Не плачъ, мила, миленька—не журись, 
Хоть обома долонями затулися. 

(М. Жаботжнъ, Черкасскаго у. Ф. Т. Штангей). 

266. 

А мій милнй та на ліжку лежитъ, 

Дротяную та нагайку держитъ. 
А мій милнй, та милесенький, 
Не бий мене та нагайкою, 
Бо не буду я хозяйкою: 
Побий мене та лозиною, 

Щобъ я була господинёю; 

Побий мене та березою,— 

Не пьяную, а тверезую. 
(Косеіед. у. К. И. Ккбаіьчить). 

266. 

Ой мій чоловікъ 
На Волошину втікъ, 

А я щпъ продала, 
Та муяяки наняла. 
Мувики жъ та моі, 
Та заграйте жъ мені, 

267. 

Невеличка полёвина, да густі копиці, 
Потерявъ я счастя-долю черезъ молодицъ 
Молодиі молодиці моргаютъ на мене: 

Бо я бідна сирота 
Веселого живота. 

Оттакъ не було, 
То продала помело; 
Оглядаюсь по хаті, 
Буде лихо й лопаті. 

(М. Жаботинъ, Червасск. у. Ф. Т. Штангей). 

Ой якъ мені та до дому йти, 

Ой якъ мені да котитися, 
Кому мені покоритися: 
Чи старому, та старесенькому, 
Чи малому, та малесенькому? 

Що свекорко у ворітъ стоіть, 
Еалиновий та листовъ держитъ, 

А свекруха у поріжечва, 
Держитъ вона кочеріжечву; 
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«Кидай воли й во8и мазать, самъ ходи до мене". 

— Молодиі господині, а що жъ вамъ по хеш, 
Ой я иозакъ молоденький, а ви господині? 
Якъ зазвала молодиця парня ночувати, 

Поставила стороженьку парня вартувати. 

Невелика стороженька, да чужіі люде... 
„Тівай, тікай, вражий сину, тобі лихо буде!* 
А я парень молоденький да й самъ догадайся, 
Хилю-хилю по підтинню, да въ буръянъ сховався. 
Молодиі молодиці тшли зілля рвати, 

Молодого козаченька тільки слідки знати. 
(С. Велкдл Ситона, Басшьвоисв. у. А. В. Ильницкая). 

268. 
А. 

18 Тамъ у лани гуляли, 

19 Пару коней прогрели, 
20 Ще й коляску золоту, 
21 Ще й Марусю молоду. 
22 „Ой, Марусенько, серденько, 

23 Що въ постелі лежитъ?* 
24 — Та кажу жъ тобі, мій пане, 
25 То старецъ убогий, 
26 Вінъ беврукий, безногий, 
27 Та кажу жъ тобі, мій пане, 

28 Та даймо ему коня, 
29 Нехай до дому паня! 
30 Та черевъ хату рачки лізъ, 
31 А въ сінечки котився, 

32 Та на Марусю сварився. 

33 Та въ сінечки вкотився, 
34 Та на коничка схватився. 

Б. 

1 — Марусино, дівчино, 
2 Пусти на нічъ ночувати! 
3 „Панъ приіде — буде знать*. 

4 — Поставимо сторожі; 
5 Б=10 А; 6 Б--13 А... уснула; 7 Б--14 А; 

1 — Та, Марусенько, серденько, 
2 Пусти на вічъ иочувать! 

3 „Ой рада бъ я пустити, 

4 Та боюся пана — буде бита*. 

5 — Та, Марусенько, серденько, 
6 Не бійся жъ ти шкого, 

7 Та не бійся жъ ти шкого, 
8 Тільки мене самого. 

9 Поставлю я сторожу, 
10 На чотирі сторони; 

11 Та на чотирі сторони, 
12 По чотирі москалі. 
13 Та стороженька поснула, 
14 Панъ приіхавъ, не чула. 

15 „Ой, Марусенько, серденько, 
16 Що въ вонюшенці за шумъ?* 
17 — Та кажу жъ тобі, мій пане, 
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8 Увійшовъ панъ у кімн&ту, 

9 Ставъ Маруеі питати: 
10 — Марусино, дівчино, 
11 Що въ конюшні за шумъ? 

12 „Я жъ тобі кажу, кій паве, 
13 Що наіхалн уданн, 
14 Наіхали уданн, 

15 Изъ чужоі сторони". 

16 В=1 В; 17 Б—23 А; 18 Б=12 Б; 19 Прибшовъ старецъ до хати; 
20 Б=25 А. Прийшовъ старецъ... 21 Б=-=26 А. И безрукий... 22 Б=12 Б; 

23 и 24 Б=28 А. Дайио ни... 25 Сто рубликівъ серебра; 26 Б =30 А; 27 
Б—31 А. Черезъ сіни... 

28 На коника схопився, 

29 Зъ Марусею простився 
(Миргород*. Рудченжо). 

В. 

1 Поіхавъ павъ на влови. 5 — Марусенько, серденько, 
2 У зелені дуброви, 6 Пусти вене иочувать. 
3 Пршхало у ночі 7 „Ой не пущу ночувать"... 
4 Та чотирі паннчі. 

8 В=^3 Б. Приіде панъ; 9 В=5 В; 10 В=9 Б; 11 В—10 Б; 12 В 
12 Б; 13 Стороженьки облягли; 14 Марусенька заснула; 15 В—14 А. При- 
іхавъ... 16 В=5 В. Ой... 17 Чий кінь на стану, 18 В—17 А; 19В=--18 А. 

Чорноморьці... 20 Бонн въ карта... 21 В- 5 В; 22 4й* шапка па столі; 23 
В=17 А; 24 В—19 В; 25 В=20 В. Шапку... 26 В=5 В. -27 Чин шабля 
на стіні; 28 В=17 А; 29 В=19 В; 30 В=20 В. Шаблю... 31 В=5 В; 32 

В—23 А. Хто въ пудушкахъ; 33 В=17 А; 34 В=20 Б... нищий... 35 В= 
21 Б; 36 В=5 В; 

37 „Ой дай ёку шеляжокъ, 

38 Щобъ вінъ уставъ съ пудушокъ. 

39 и 40 В=26 и 27 Б; 41 В=28 Б... схватився; 

42 Шапочку знявъ, 
43 Маруеі поклонився, 
44 Зъ Марусею ночувавъ; 
45 Приіхавъ панъ — плату давъ. 

(И» собр. А. А. Потебал). 

— Марусенько, серденько, 
Скажи нені правдоньку, 

Які въ тебе гості були 

Г. 

Вчора безъ жене? 
„Бувъ Кравченко изъ Ври лова, 

Баюченко ивъ Янова, 
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А маяжура (?) Павло Придибайло 
Изъ славного Зааороліжа“. 

— Марусеньво, серденько, 
Скажи мені правдоньку, 
Чпмъ ти іхъ привитала 
Вчора безъ мене? 

„Пивъ Кравченко горілочку, 
Каюченко вишнівочку, 

А манжура Павло Придибайло 

Медъ та вино". 

— Марусеньво, серденько, 
Скажи мені правдоньку, 
Де ти іхъ спатв клала 
Вчора бевъ меие? 

„Спавъ Кравченко у хаті, 
Каюченко въ кімнаті, 
А манжура Павло Придибайло 
Изо мною на вроваті. 

(Дубов. Иіъ собранія П. А. Кудиша). 

д. 
— Ой мавжуро, манжурочво! 

Чего, серде Марусенько? 
„Ой чомъ, серде, не гараздъ робишъ? 
Що мимо мій двіръ коня водитъ, 

А чомъ до мене не говоритъ?* 
— Та боюсь, серде, израдоньки, 
А щобъ ти мене не зрадвла, 

Та ьоня, зброю, щобъ не втратнвъ я. 
Вере коня за повода, 

А манжуру за рученьку. 
Та й повела у світлоньку, 

А ёго коня у станочокъ. 

— Та буде коню сіна й вівса, 

А тобі, молодому, меду й вина. 
Ой приіхавъ панъ до дому 

Та й питаеться Марусеньки: 

„Ой Марусю-Марусенько, 
Що въ станочку за кінь стоіть? 

А що на кілочку за зброя виситъ? 

А що въ світлоиьді за козавъ лежитъ?11 
— Та пило въ мене три сироти: 
Ой два пило — заплатило, 
А третій пивъ и не плативъ, 
Та коня, зброю застановивъ. 

Встав манжура потихеньку, 
Та сідла коня свого скоренько, 
Та ввіжжа зъ двора швидевько, 
Та й сімъ годъ не бувавъ, 

А на восьмвй панъ заставъ 
И то не взнавъ. 

(Поставок. губ. Ивъ собр. Н. И. Костомарова). 

269. 

А. 

— Святий Боже, святий кріпкй, свята твоя воля, 
Полюбила смаровоза, несчастлива доля. 
Смаровізъ намостівъ візъ, поіхавъ въ дорогу, 

Зоставивъ жінку дома, якъ сироту, небогу. 
Ой вибду я на вулицю, крикну на охоту, 

А хто буде охотніщий на мою роботу. 
Обізвався панъ дячокъ — чоловікъ гулящий. 
— Прийди, прніди, пане дячку, ти въ меие набкращий. 
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Прийшовъ дячокъ-неборачокъ на ту вечерачку, 

А смаровізъ изъ дороги прийшовъ до домочку. 

Не встигъ дячокъ-неборачокъ на лавочку сісти, 
Лихо несе смаровоза ту вечеру істи. 
Добрий вечіръ, моя мила, якъ же ти ся маетъ, 
Мене нема дома, съ кимъ ти розмовляешъ?® 
— Прошу, милий, сей разъ вибачати, 
Я приймала дячка панка та до своі хати. 
„Ой вибачу, моя мила, вибачу, 

Ой засвіти ясну свічку най ёго забачу. 
Та засвіти ясну свічку, нё дай ій палати, 
А я буду пана дячка по куткахъ шукатп®. 
Найшовъ дячка-неборачка—въ куточку зігнувся. 
„А хто тебе тутъ запросивъ?*—Просила Ганнуся. 
Ой якъ пішовъ смаронізъ б^чки випрягати. 
Та внісъ дубовий бучокъ до хати. 
Ой якъ начавъ емаровізъ дячка снарувати, 
Тікавъ дячокъ-неборачокъ изъ чужоі хати, 
Тікавъ дячокъ-пеборачокъ черезъ три одвірки, 

— Зарічуся, та й не піду до чужоі жінки! 
Тікавъ дячокъ-неборачокъ черезъ три городи, 
Запутався в^ гарбузиння, та наробивъ шкоди. 
Прибігъ дячокъ-неборачокъ ажъ до своі школи: 

— Ой віттворіте, дячки, школу, бо я едва стою! 
Лучче було дома істи сухарі зъ водою, 
Шжъ въ чужоі молодпці пироги на столі. 
Ви, дячки-неборачни, будете співати, 

А я буду цілий місяць лежати. 

В. 

— Святий Боже, снятий кріпкий, свята твоя воля, 

Полюбила шиаровоза, та не моя доля! 
Що пшаровізъ літо й зіму по дорогахъ ходить, 
А вінъ моі молодиі марно літа вводить. 
Ой вийду я на улицго, крпкну на охоту, 

Чи не вийде козачеяько на мою роботу. 

А де взявся дячокъ, дячокъ та на одну пічку, 

А шмаровізъ изъ дороги на нічъ до домочку. 

Впбігла ёго мила на роспитуванпя, 

Обняла миленького та й поцілувала. 
43 
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„Вибачу, ноя мила, вибачу, вибачу, 
Засвіти жъ ти ясну свічку, нехай я побачу*. 
Засвітила ясну свічку, не дае палати, 

А шмаровізъ по куточвахъ дяченька шукатн. 

Найшовъ дячка-неборачка-въ куточву зігнувся. 
„Хто жъ тебе запросивъ? “—Просила Маруся. 
„Зачекай, пане дяче, зачевай, запевай, 
А я ввійдѵ лишь одъ коней та будемъ вечеряти. 
Замутивсл шмаровізъ, либонь-то до коней, 
Якъ уносить на дяченька товстенький грабовнй, 
А на свою Марусеньку—тоненькпй ясиновий. 
А ні гречки, ні полови, ні волосування, 
Побивъ дяву виемъ... ажъ до саодобання. 
Шля шокъ лящить й морозъ трещпть, 

И яснні зірви, 
Біжить дячокъ голий и босий 
Одъ чужоі жінки. 

(Дер. Тачанъ, Переясіавск. у. Ивъ собранія П. А. Куанша). 

В. 

— Святой Боже, святий вріпкий, святий и безсмертнпй, 
Полюбила шмаровоза, треба зъ жалю вмерти! 
Ой якъ літо, такъ и зіма усе по дорогахъ, 
А я бідна, несчастлива,, погибаю въ-дома. 
Ой вийду я у садочовъ, та й стану тужити, 
Що я бідна, несчастлива, ні съ вимъ мені жити. 

Обізвався панъ дяченько, чоловікъ гулящий: 
„Прийми мене на вечерю, я въ тебе найвращий!“ 
Скоро дячокъ-неборачокъ за стілъ сідае, 
Шмаровозъ изъ дороги у двіръ заізжае. 
Ой вибігла Марусенька милого витати: 
— Скажи мені, Марусеньво, хто есть въ тебе въ хатн? 

„Якъ не схочешъ, мій миленький, сей разъ дарувати... 
Запросила пана дяка перший разъ до хати!" 

Якъ ударивъ въ едну щоку, ажъ ся іюхилпла; 
Якъ ударивъ у другую, щобъ ся становила. 
— Ой засві'гл Марусенько, восковую свічку, 
Нехай же я подивлюся, хто сидитъ въ запічку. 
Ажъ тамъ дячокъ-неборачокъ у кузубъ зогнувся. 
„Приелй Богу, я невиненъ, проспла Маруся!" 
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Свічка горитъ, свічва горіть, и свічка падав, 

Шмаровозъ по-підъ пічку рубандя шукав. 

Та й зачади пана дява въ штирі киі прати: 

— А до школи, пане дяче, азбуки читати! 

(Вотиск. губ. Ивъ собр. Н. И. Костомарова). 

* Г. 

Ой поіхавъ кій мазуръ въ далеку дорогу, 

Я колода, явь ягода, пропадаю дока! 

Запросила-къ сі дячѳньва на красну вечеру. 

Ой приіхавъ кій индий зъ вечера на нічву — 

— Засвіти мені, мила, восковую свічку, 

Най я ся подивлю, кто спить на запъецку. 

Горвть свічка, горитъ, ажъ серце падав, 

Дяченько жъ зъ запъецка підъ постіль тікав. 

Вихопився мазуръ й а зъ хати до воней, 

Виломавъ сі, витесавъ бучокъ відзнівовий. 

Якъ прийшовъ до хатв дява овладати, 

Втікавъ дячовъ голий, босдй а зъ чужоі хати. 

Ой принісъ дяченько ввартонъку горівви — 

„Ни піду вже, мазурику, я до твоі жінки". 
(Подоіьск. губ. А. Днмянскій). 

270. 
• 

Та не звідтпль нісяць сходе, звідкиль ясна зірка, 

Та внадпвся чоловікъ до чужоі жінки. 

Та внадився, та внадився, як^* кабанъ у жито... 

— Вуде тобі, чоловіче, голова побита! 

„Вийди, вийдн, иолодице, зъ відромъ по водицю, 

Нехай гляну-подивлюся на плахту дрібницю. 

Ой плахотка-черчаточка, на три пальці черцю, — 

Молодая молодидя прилипав къ серцю“. 
(Ивъ собр. П. ▲. Кулиш). 

271. 

На що жъ иені женитися, на що нѳні жінка, 

Хиба треба женитися, хи ба треба лиха? 

На що иені женитися, на що мені жінка, 

Попадеться ще така, якъ въ Сидора Зіньва: 
43* 
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Вона ёго ва чубъ скубе, а вінъ, бідннй, плаче, 
Якъ заставить, по курячи Сидіръ кудкудаче; 
Якъ заставить, то й танцюе, ахъ пітъ зъ лоба ллеться, 

Ёму уже не до сміху, заставить, сміеться. 
Поки Сидоръ не женився, були въ ёго гроши; 
А якъ же жъ вінъ оженився, катну къ загубився.. 

Бо у жінки що неділя, що праздникъ, то гості: 
Врийде піпъ, прийде дякъ, прнйдуть ёго мості. 
Купи плахту, черёЪики, чоботи сапъянці, 
Треба риби, треба мъяса й горілки въ склянці. • 

(Кіевъ. Изъ собранія П. А. Кулша). 

Охъ, була вчора на весіллі, 
А сёгодня я на похмілля. 

Охъ мені лихо буде, 
Чи не бачили люде, 
Що я пьяна була? *) 

Охъ, упилася я на пвві, 
Була бо вчора я на диві. 
Охъ, упилася на медочку, 

Да пошовъ милой у поле орати, 
Да й забувся хліба-соли взяти, 
Дай оре лилий, на шляхъ логлядае. 
Доорався до сухого лану, 
Випрягъ воли, пустивъ до дому, 

Сівъ на коня, поіх въ до дому. 
Да й приіхавъ до новоі хати, 
Да й привъязавъ коня до порога, 

272. 

Охъ, проспалася въ холодочку. 

Охъ, упилася на горільці, 
Охъ, проспалася на барпльці. 
Охъ, не велитъ же милий пити, 

Охъ, коли бачивъ — буде бити. 
Охъ, мені лихо буде, 
Чи не бачили люде, 
Що я пьяна була? 

(Липовецъ. Изъ собранія П. А. Кулиша). 

273. 

Самъ заплакавъ, крий коника стоя. 
Вийшла дъ ёму ёг стара мати, 
Стала дъ ёму стиха промовляти: 

„Чого, сину, ти плачешъ-ридаешъ, 
Десь ти въ себе долеиьки не маешь! 
Твоя доля у корчмі гуляв, 
Пойди, сину, зажени до дому“. 

(Изъ собранія П. А. Кулша). 

274. 

Пряла бъ же я куделицю — головка болитъ; 

Пішла бъ же я до шинкарки — милий не велитъ. 

*) Припѣвъ повторяется послѣ жаждаго стиха. 
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Якъ поіхавъ кій миленький въ далекую степъ, 
А а свою куделицю та объ землю — чепъ! 
Лежитъ иоа куделица, лежитъ, надулась, 
А а пішла до шияѣарки; водки напилась. 
Якъ приіхавъ кій ниленький изъ пола до доку, 
Питаетъса маликъ дітей, чи катуса дома? 
«Наша катв, наша мати ніде не була, 
У кімнаті иа кроваті почивать лягла“. 
— Цитьте, діти, цитьте, діти, нехай мати спить; 

Прокинеться наша мати — треба похмелить. 
Устань, мила, устань, мила, устань, пробудись, 
Ось на тобі вісінъ грівень, піди похмілись, 

Ось на тобі карбованецъ, та йди роснлатись. 

„Не поможе карбованецъ, не поможе й два: 
Вчора пила на корову, теперь на вола“. 

— Охъ та, мила, охъ ти, мила, чортъ бивъ твою ма., 
Що ти мою худобоньку марно повела! 
Моя мила, чорнобрива, иди росплатнся, 
А якъ підешъ изъ домоньку, то й не забарися. 
„Ой мій мидий, чорнобривий, а не забарюся: 
Черезъ два дні, ажъ на третій день до домувернуся!“ 

(ПоітавсЕ, губ. Изъ собр. Н. И. Костомарова). 

275. 

„Да пряди, пряди, моя праха, 
Да пряди не ленись11, 

— Хочъ и рада бъ я прясти, 
Да головка болитъ. 

Ой пряла бъ я куделеньку, 

Да головка болитъ, 
Пошла бъ я на й улицю, 

Мені милий не велитъ. 
Пусти мене, мій миленький, 

Да на й улицю гулять, 
Я не буду, мій миленький, 

Чернобрового займать. 
Тилькі вийду на й улицю, 

На ёго я подивлюсь, 

Прійду я до дому, 

Тебе не боюсь. 
Охъ, вийшла я на й улицю, 

Да вже й забарилась. 

Несу зъ улиці гостинці, 
Дуже й утомилась. 

Пошла бъ я до кабака, 
За пъятакъ похмелилась, 

Пришла до дому, 
На пілъ повалилась. 

Прийшовъ мужикъ, да й питав: 
„Чого заварилась?11 

— Була въ шинку, 
За пъятакъ похмелилась. 

„Гляди, гляди, моя пряха, 

Гляди не валяйся; 
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Приходъ рано на зорі, 
Ище й похмеляйся. 

Да прийди до дому, 

Головку причешешь. 
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Да вже й не валися, 
Чупурная хорошая, 

На мен^ дивнся"! 

(С. Юршовва, НовгорохсііерсЕ. у.'. 

Ой у саду вишня 
Зъ-підъ кореня вийшла. 

Ой тамъ парень дівку кличе, 
Щобъ дівчпна вийшла. 
Щобъ дівчина вийшла, 
БІлу рученьку дала: 

— Здоровъ, здоровъ, козаченьку, 
Давно тебе ждала, 

Постіль білу стлала, 
Да й не могла дочекати, 
Сама легла спати. 

„Велівъ мені батько, 
Щобъ я й оженився, 
Щобъ не ходивъ въ темной ночі, 
Да й не волочився; 
Об я батька послухавъ 
И взявъ оженився, 

276. 

Да взявъ жінку не підъ мислі, 
Не хочу зъ нею жити. 
Жінку маю, жінку... 
Ой жінко, голубко! 
Ой де мені тебе діти, 
Не хочу гледітн: • 
Чи мені продати, 
Чи въ службу віддати? 

Якъ оддамъ я тебе въ службу, 

Головоньці тужно, 
А покіну на домівці, 
Клопотно ГОЛІВЦІ. 

Сеть у мене таке зілле 
Низче перелазу, 
Якъ дамъ тобі напитися, 

Давъ умрешь відъ разу. 

(Юряновв, Новгородсѣверсв. у.). 

277. 

Приіхавъ Звіриньскнй зъ дороги до дому— 
Ні палино, ні варино, любонь нема, нікому. 
Ой приіхавъ Звіриньскнй зъ Тинного зъ відпусту — (?) 

Погляпувъ до коыори, въ коморі пусто: 
Забрано гроші, забрано скрині, нема моі господині! 
Ой поіхавъ Звіриньскнй въ міето до господи— 

Кватирою поглядае, съ кимъ Магда гуляе. 
Зъ Миколою Магда, зъ Миколою гуляе, 

А на пана Звіриньского поглядае. 
„Микола, Микола, дай мені обручку, 

А на тобі ерібний перстень на білу річку“. 
— Магдуню, Магдуню, ходімо до дому, 
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Нехай ся люди не дтлятъ, не чинятъ сороку. 
Ой взявъ Микола съ Магдунёю втикати, 

Молодого Звірііньского въ господі покидати. 
Ой нанявъ Звіриньский два гайдуки, 
Щоби Магди (у) рубали на штуки. 
Ой шли гайдуки та й си говорили: ' 
„Гірва жъ би ёку жінка була, що би ии изловили". 
Ой якъ гайдуки Магду здогоншга, 
Въ штуки не робали и ніцъ еі не робили, 

На молодого Миколу кайдани забили. 
Отто жъ тобі, Микола, въ господі горівка, 
Отто жъ тобі норобила Звіриньского жінка. 

(Подольск, губ. А. ДышшскН). 

278. 

Який чоловікъ, така ёго жінка, 
Намочила трое шмаття ще відъ понеділка. 
Якъ пішла по селі доставати прачки — 
Хто випере трое шмаття, дамъ півъ кірця гречки! 
Чоловікъ мій Марку, чн я тобі не казала зъ-ранку, 
Вбири сорочку дранку! 
А тебе чортъ наперъ, то въ нові-сь вмеръ. 
Шдешъ въ нові сорочці въ яму, 

Та гонивъ би ти собі мамку. (?) 
Чоловікъ мій Марку — ти мій клопітъ, 

Лишаешь мені дітей копу. 

(Подольск, губ. ДымявскЦ). 

279. 

Нема чоловіка въ-дома, 
Поіхавъ въ лісъ по дрова. 

Я ціоъ продала, 
Пішла, музиканта наняла, 
Музиканти моі, 
Заграйте мені, 
Во я бідна сирота 
А не маю живота! 
Я по місті иду, 

Оідііігесі Ьу ѵ^оодіе 



— 680 - 

И ялівку веду, 
А за моі дптинята 
Та мруть дуцинята. 
Ялівочку пропила, 
Клубки на похмілля, 
Нехай таки (не) легатъ 
Въ скрині безъ діла. 

Захтілося лепешушки (?) — 
Пропила нотокъ и витушечкн; 
Захтілося добраго пива — 
Пропила нотокъ зъ мотовила. 
Ой пропила коцюбу, 
Дістанеться... 
Якъ повернусь по хаті, 
Дістанеться и лопаті! 
Ой приіхавъ чоловікъ 
До дону, заклятий, 
Бивъ же пене, волочивъ до саноі хати. 
Ой бивъ же пене та нагайкою, 
А до світа назвавъ ще й коханкою: 
— Ой сердеаько, чого сердится, 
Чонъ до йене білинъ л идёмъ не обвернишся? 
„Бодай тобі, вражий сану, права рука всохла, 

Побивъ нене, поволочивъ, мало що не здохла! 
Ой бивъ же нене, волочивъ нене, 

Таки, вражий батько, не навчнвъ нене. 

(.Подольск, губ. Дшшвскій), 

280. 

Сидитъ дядько, люльку курить, 
На дядину очі жмурить, 
А дядина не вважа, 

Та горілочку кружа. 

(С. Хлноновка, Звенигород. у. И. С. Новицкій), 

281. 

Дивуються сусідонькп, що я иду пити, 

Боліла іхъ головонька — чинъ я буду платити? 

А я зъ плотівъ не беру, ні зъ людскоі скрині, 

Оідііігесі Ьу 
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Такъ а собі заплачу, якъ би які господнні! 
Я курочку підъ пашечку, ві хвостокъ видко — 

Не давиться, сусідоньки, бо вамъ буде встндно. 
Таки я сі иду, иду, горівочку пью, пъю. 

(Подольск, губ. А. И. Дымннскій). 

282. 

Я, молодий, зажурнвся, 

Що молодимъ оженився. 
Не самъ же я жінку бравъ — 
Батько мені неволивъ, 

А матиръ призвила, 
Щобъ насъ парочка була. 

(Миргородъ. Рудченко). 

283. 

Та напила-мъ ся, ледво стою, ' То вінъ може бъ мого мужа просивъ. 

Та пішла би-мъ до дому, та ся бою, Та щобъ мене не бивъ. 
Та лихого мужа маю, — Та не бий мене, мужу, въ ночі, 
Та буде бита — добре знаю. Та не підбивай чорні очі, 
Та коли бъ мені Иванъ попівъ, Та на то буде біла днина, 
Тб вінъ би мене до дому завівъ, Та будешь бить, колн-мъ виина. 

(Подольск, губ. А. И. ДыиивскіР). 

284. 

А. 

Ой пила, я пила, чипчнкъ згубила, 
Прийшла-Мъ до дому, ще мужа била. 
„Ой иди, мужу, хата відъ хата 
Чипчика шукати. 

Ой якъ ти підешъ чипчика шукати, 

А якъ го не знайдешъ, не приходи до хата". 
Ой пішовъ милий хата відъ хата, 
Не найшовъ чипчика и (не) прийшовъ до хата, 
Ой прийшовъ вінъ до коршмоньки: 
— Дзінь-добрий вамъ, люди! 

Не найшли ви чіпця зъ жінка, 

Соловейко миленький, 
Въ тебе голосъ тоненький, 
Защебечи та мені, 
Бо я въ чужій стороні — 

Нема [іоду при мені! 
Нема роду, ні отця, 

Нікому журиться. 

ОідШгесІ Ьу ѵ^.оооіе 
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На мізки (?) вамъ буде кварта горівки. 

Ча не найшли-сь та чипчика жінкн. 

(Подольск, губ. А. И. Дымвнскій). 

Ой пила я, пила зъ жіночками, 
Пропила моточокъ зъ вияшечваии. 

Ой пила, пила чіпедь пропила, 

Прийшла до дому, та й мужа била. 
— Ой ти, мій мужу, не сиди дома, 

Иди, глядіти та чіпця мого. 

Б. 

Пішовъ мій мужъ, відхлипуючи, 
Своі жінці чіпця відпитуючи. 

Ой люди, люди, ви, добріі люди! 
Хто найшовъ чіпець, то перейми буде 
Півъ корця гречки и мірка проса, 
Бо сидить жінка простоволоса. 

(С. Ослам ово, Могилеве*, у. А. Рудавскій). 

Тутъ була вдова мила, 

Тутъ була чорнобрива, 
Тутъ була, вертілася, 
Та не 8натн, де ділася! 

При случаі (пресучій) молодищі 
Такі хитрі, якъ лисищ; 

Чорпяві та біляві, 
На яку глянь, то все гарні! 
— Приходъ, приходъ до ківпати 

285. 

Ти вже знающъ до якоі — 

Щобъ підкови пе бряжчали, 
Щобъ собаки не гарчали. 
И жонатий иде заганята мене: 

— Иди, суко,' до дому, 
Плаче дитя за тобою. 

Погодуй, положи, 
Та хочъ впъять побіжи. 

(С. Трубайцн, Хорольск. у. Н. В. Нѣговскій). 

286. 

Ой посіявъ мужикъ ячмінь. Ой вже ячмінь измолотили, 
Мужикъ каже ячмінь, Ой вже той ячмінь змололи, 
Жінка каже гречку. Ой вже съ того ячменю наробили пива, 

— Не кажи жъ мепі ні словечка, Мужикъ каже пиво, 
Нехай буде гречка *). Жінка каже диво. 
А вже ячмінь та зийшовъ, — Не кажи мені пі словечка, 
Ой вже ячмень извозили, Нехай буде диво. 

(Подольск, губ. А. И. Дымвнскій). 

*) Првиѣвъ повторяется послѣ каждой строка. 
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287. 

Якъ би у мене худоба, 
Я бъ дома снділа; 

Якъ би у мене дитина, 

То бъ дитину гляділа. 
(Изъ собр. ГГ. ▲. Кулиша). 

288. 

Чого хъ мені до дому, 
Чого хъ мені хвататься, 
Хіба у мене худоба, 
Чи дптима хъ плачетъ. 

Ой въ лісі, лісі сова скрегоче, 
Тамъ ховнірь хони до дому кличе: 
„Ой хоно, хоио, йдн до дому, 
Бо твое яичко духе розумяное, 

Якъ хто погллне, то серце въяне*. 
— Ой ти, невірний-невірриченько, 

Не віришъ мені и мому личеньку! 

Були, миленький, ключъ, колодочку, 
Замкни мене въ коморочву. 

Якъ хе я схочу хлонці водити, 

Будутъ ся твоі замки лонати. 
Ь'слі я зволю, двері вивалю, 

Якѣ наѵащуся солониною, 
Скочу до хлопгтівъ скалубиною. (?) 

Куни, миленький, гравский дзвіночокъ, 
Причини мені підъ притилочокъ, 

Що ся рушу, дзвонити мушу, 

Всё хъ, милинький, за твою душу. 
(Подольск, губ. А. И. Дниинскій). 

289. 

Пішла хінка на базаръ, 
А я еі три дні ждавъ. 
Ждавъ день, хдавъ и два— 
Жінки зъ базару нема. 
Пійшовъ би я шукати, 

Шинварочкп нитати, 
А хінка сидитъ, 
Въ рукахъ чарочку держить. 

— Иди, хінко, до дому, 
Иди, голубко, до дому. 
Далибі, не піду, 
Пока ряду не дійду. 

Ій Богу, не піду, 
Не напилася до-ладу! “ 
Та не нішла до дому, 
Та у шинкарки у комору. 
И пъе, и гуляв, 

И въ віконце поглядае. 

Ахъ мій милий иде, 

Якъ та буря гуде, 

И дубину волоче. 
Лиха моя дубина, 
Запарила дубина, 
Та й ще сукувата, 
Та на мою білу спину, 

Та пинякувату. 
„Ахъ ти, мплий муже, 
Не бий мене духе, 
Не буду я въ світі жить, 
И до тебе говорить, 
И твоіхъ дітей кормить. 
Чи я въ тебе не жена. 
Чи не господняя: 
Три дні хати не мела, 
Въ нечі не топила*. 

(Изъ Собр. П. А. Кулиша). 
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290. 

Ой боли бъ ти хозаінъ, та волики собі мавъ, 

То бъ я дока собі сиділа, та волики гляділа. 

СерденьБО мое, ледаща ми обое! 
Ой коли-бъ я, а то й ти не хочемо робити. в 

Ой коли бъ ти хозяінъ, та коровку собі мавъ, 

То бъ я дома сиділа, та воровку гляділа. 
Серденько мое, ледаща ми обое! 
Коли бъ я, а то й ти не хочемо робити. 

Ой коли бъ ти хозяінъ, та овечки собі мавъ, 
То бъ я дома сиділа, вовничку чухрала. 
Серденько мое, ледаща ми обое! 
Нехай я, а то й ти не хочемо робити. 

Люди ідуть орати, а ми въ коршму гуляти. 

Серденько мое, ледаща ми обое! 
Коли бъ я, а то й ти не хочемо робити. 

Люди ідуть по дрова, а у насъ болитъ голова. 

Серденько мое, ледаща ми обое! 
Колн бъ я, а то й ти не хочемо робити. 

Люди ідуть но сіно, а у насъ лихо насіло. 
Серденько мое, ледаща ми обое! 
Коли бъ я, а то й ти не хочемо робити. 

(И*ъ собр. П. А. Куіжша). 

291 *). 

Ой самъ иду дорогою, 
Голосъ иде дібровою — 
Перекалу я свому роду, 
Хочь чорненькою вороною. 
— Ой роде, роде мій милий, 
Ти ждешъ мене на Вкраіну? 

Гораздъ тобі, мій братіку, 
На конику підъізжаючи; 

А вхе мені надокучихо, 
На чужині погибают 
Ой ти, горо крейдяная! 
Чомъ не горишь, тільки курится? 

Ой ти, «оно чумацькая, 
Чомъ не робишъ, тілько журится? 
„Ой якъ би жъ я підпалена, 

Я бъ горіла, не курілася; 

*) Пѣсни отъ 291 ко 295 зав. Н. И. Костомаровымъ. 
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Ой якъ би жъ мій мужикъ дома, 

Я бъ робила, не журилася". 

Накаляла біли ручки, 

Сино собі громадила, 
Ляшва собі иринадила; 
бще буду громадити, 
Щобъ другого пряиадити. 

На улиці дудка грае — 

Мене мати не пускае; 
— Пусти, мати, погуляти, 

Боли хочешь зятя мати. 

Пусти, мати, погуляти, 
Я ие забавлюся, 
Тільки хлопцівъ потуманю, 

И назадъ вернуся! 

.Гуляй, доню, неводь хлопцівъ, 
Но вибірай все молодцівъ; 

Кватирочку одсуваючи; 

Заплакала варі очи, 
Чукаченька виглядаючи. 

(Воронеж. губ.). 

292. 

Чи убогий, чи багатий, 
Аби бувъ зуховатий". 

Кпну кужіль на полицю, 
Сама вийду'на улицю. 
Нехай миши въ кужіль трублять, 
Таки жъ мене хлопці люблять. 

— Скажу тобі, моя мамцю, 
Якъ я буду въ світі жити: 
Буду мужа ігіановати, 

А хлопцівъ буду любити. 

Якъ я дойду, моя мамцю, 

Що ви теперь, того віка, 
Тоді скажу: гіля, хлопці, 
Часъ любити чоковіка! 

(Водывск. губ.). 

293. 

Ой задумавъ селянинъ міщаночку брати; 
Вона ёму одказала: яне вмію я жати“. 
Нарядивъ вінъ новий серпъ — викинула зь хати. 
в Ой ти знавъ, на що бравъ міщаночку зъ міста, 

Я не іла и не буду гречаного тіста. 

Ой ти знавъ, на що бравъ мене невеличку, 
Будешь ти мене кохать, якъ перепеличку. 

Ой ти знавъ, на що бравъ — не вмію я жати; 
Напни мені холодовъ, тамъ буду лежати*. 
Ой поіхавъ іі мужъ, у поле орати, 
бго жінка молодая у шинокъ гуляти. 
Оре, оре іі милий, на шляхъ поглядае — 
Чужі жінки обідъ носятъ, а ёго немае. 
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ОВ поіхавъ іі мужъ изъ пола до дому — 
Лежитъ жінка на порозі, дрпгае ногою. 

— Ой, жіако моя, коротушечко! 
Чн нічого повечерять, моя душечко! 
„Ой ти бувъ у по.іі, а я бу.іа въ місті— 
Ява тобі суча мати наварила істн? 
На полпці сухарець — мишка не доіла, 
Підъ лавкою капусточка, підъ лавкою біла, 
Восьма неділя, якъ вона кипіла, 
Ой іжъ, колп хочъ — коли не звадніло! 
Хочъ іжъ, хочъ не іжъ — вволи мою волю: 

Поскачи ти гайдука та передо мною“. 
А той мужижище взнвся за бочище: 
— Ой, дивися, моя мила, — отъ и гайду чище! 

Дивітесл, люде, що зъ сёго буде, 

Що я свого мужика та навчила гайдука — 
Не івшп, не пивши, сваче, одурівши! 

(Харьков, губ.). 

294. 

Поіхавъ Ивась на полёваннячко, 
Покинувъ Ганнусю на горюваннячко. 
— Матусю, матусю, гляди тутъ Ганнусю! 

Давай ій істи калачи біленьки, 
Давай ій инти медъ-пино поввенько, 
Клади еі спати на білихъ подушкахъ. 

Матуся не слухала, того не зробила; 
Дала ій істи — сирой качанъ гризти, 
Дала ій пита — горьвоі горчиці, 
Клала еі спати зъ свинями въ барловь 
Приіхавъ Ивась изъ полёваннячка: 
— Ганнусю, Ганнусю, одчини ворота! — 

„Ивасю, Ивасю, ледаща Ганнуся: 
Калачи поіла, да и покришила, 
Медъ-вино попила, да швлянки побила, 

Зъ возавами спала, постіль поваляла14. 

— Матусю, матусю! Яку кару дата? — 
„Озьми за рученьки, виведь 8а гороньку, 

Зніми головоньку". 
Узявъ за рученьку, вивівъ за гороньку, 
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Изнявъ головоньку. 
Пішовъ у світлоньву — калачи ціленьки, 
Калачи ціленьки, медъ-вино повненьке; 

Пішовъ до ліженька — постілька біленька, 

А иа тііі постельці дитинка малепька. 
— Матусю, мату сю, три гріхи на душу: 
Первиіі грішочокъ —вона молоденька, 
Другой грішочокъ — дитина маленька, 
Третій грішочокъ — я самъ молоденький! 

(Волынск, губ.). 

295. 

Ударила бъ гайдука, 
Та боюся мужика; 

А ыій мужикъ не великъ, 
Та гуляти не велить. 
Сидитъ же вінъ за столомъ, 

Та кивав по столомъ. 

Не кивай на мене, 
Не боюся тебе! 

Не ти мене згодовавъ — 

Згодовавъ батько! 
Не ти мене зодягавъ — 

Зодягала мати! 
Досталася, вражий сину, 

Руки потирати. 

Музикантп моі, 
Ви заграйте мені: 
А я, бідна сирота, 
Веселого живота: 

Якъ на ыісто иду — 
И основу несу; 
А за мною дитинята 
Несутъ клубинята. 
Я основу пропила, 
Утікъ на похміля: 

Нехай вона (не) лежитъ, 
У скрпні безъ ділля! 

(Воронеж, губ). 
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296. 

— Ой, нічва моя невеселая, — 
Съ кимъ я буду сю нічъ ночувать: 
Мужа дома нема, а сама боюся, 
Хиба піду до річкн, зъ жалю втоолюся. 
Обізвався возавъ по тімъ боці Дунаю: 
„Не топись, дівчино, не топись, молода, 
Та подай рученьку черезъ бистру річеньку\ 
Та подай голосокъ, черезъ темний лісокъ". 
— У насъ лісокъ не висовъ, не заходе й голосокъ. 
Ой чи тимъ я така, що свекруха лиха, 

Що раненько встав, мені діло дав; 
А я, молода, усе діло роблю, 
Усе діло роблю и евеврухні годю. 

(Дебединск. у. 3. А. Змюбовсшв). 

297. 

А. 

1 Ой, ти, дібровная та зозуленька, 
2 Та не куй же рано на діброві, 
3 Та не збуди мене, молодой 
4 Що у насъ свеворко—не батенько, 
5 Що у насъ свекруха та не ма- 

тюнка, — 
6 Избудять мене зараній сипа. 
7 „Бо вже корова на діброві, 
8 А плугатарі у чистому нолі, 

9 А овечечки коло гречечки, 
10 А вже козочки коло лозочви, 
11 А вже свиночки коло долиночки“. 

12 А я, молоденькая, та схопнлася, 

13 Взяла водиці, та й унилася, 
14 Вийшла за ворота, подивилася: 

15 Ще й плугатарі не запрягали, 
16 Ще й корови та не виганяли. 

(С. Щасновка, Козеіецв. у К. Кибальчичъ). 
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Б. 

1—11 В=1—11 А; 

12 А я, молода та послушная, 
13 Свого свекорка та послухала: 
14 Взяла гребіночку та й постукала, — 
15 Ряденцемъ голівку та й укутала, 

(С. Щасновка, Ковелецк. у. К. Кибальчичъ). 

Ой ти, сивая да зогуленько, 

Да не куй же рано да й у дуброві, 
Да не збуди мене, да молодоі! 
У мене свекорко—да не батенько, 

У мене свекруха—да не матінка. 
Да й избудить мене да раній тебе: 

На бережку песочокъ, (2) 
На песочку садочокъ, 

Й у садочку соловей. (2) 
Не щебечи рано въ день, 
Ой ти, соловей, 

Не щебечи рано въ день! (2) 
Да защебечи на зорі, (2) 
Во я въ чужуий стороні, (2) 
Нема роду при нені. 
Нема роду-родини, (2) 

Ні вірноі й дружили; 
Туильво батькр нерундпий, (2) 

В. 

„Уставай, невіхяо, да годі спати, 

Уже й овчариківъ да не видати, 
Уже плугатарівъ да й не чувати; 

Уже овчарвкн да й у дуброві, 
А уже плугатарі у чистому полі“. 

(Илъ собр. П. А. Кулиша). 

298. 

И матюнка неруйдна. 
Сами сядуть обідать, (2) 
Мене пошлютъ по воду (3) 
До тихого Дунаю. 
Де взялася хвиля,— (2) 

Сколотила воду зъ дна. 

Я, молода, заждала, (2) 
Чистой води набрала, 

Да й принесла до дому, (2) 
Дала батьку чужому, (2) 
И матері неруиднуий, (2) 
Дружиноньці невірнуий. 

(С. Рудьвовка, Козелец к. у. И. П. Новицкій). 

1 „Ой ти, матюнка старая, 

2 На що жъ ти мене скарала— 
3 За пъяниченъку й оддала. 

-4 Що пъе пъянидя, усе пъе, 

299. 

А. 

5 Прийде до дому, мене бъе!“ 

6 — Прививай, доню, прививай, 
7 Да въ вишневий садъ угікай. 
8 Въ вишнев'“имъ саду калина 
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9 Ня калігаі зозуля, 
10 Вона не куе — буркуе. 
11 Ніхто зозуді не чуе, 
12 А я, молода, почула, 

13 Рано по воду идучи, 
14 Своюй свекрусі годячи. 
15 А муий миленький стречае, 

16 Съ плечей ведердя эдиймае, 

17 Да миленькоі питав: 
18 „Чого жъ ти, мила, такая 
19 И въ день и въ ночі хмурная?“ 
20 — Я жъ тобі, миленький, не скажу, 

21 Твоюй матері не вгожу: 
22 Напечу хліба — невдачннй, 
23 Навару борщу—несмашннй, 
24 Помажу коменъ —на біло, 

25 Помню ложки — не въ діло, 
26 Постелю постіль — не ляже, 

27 Соитаю діла — не скаже, 

28 Словами мене нзвъяже: 
29 „Да нащо тн мене питаешь, 
30 Да сев діло сама знаешь 
31 — Ой якъ же мені не питать, 

32 Да въ чужому добрі самуий знатьѴ 
(С. Рудьвовка, Ковеаецв. у. И О. Новаций.. 

Б. 

1 Б=1 А, Ой мати жъ моя.. 2 Б=2 А... кокала; 3 Б—3 Б; 4 Мій 
пъяниченька що день пъе; 5 Б—5 А. 

6 А ти, донечко, не майся, 
7 Въ вишневімъ саду схов&йся. 

8 Б^-8 А... долина; 9 А на долині калина; 10 Б—9 А; 11 Що куе. 
днюе й ночув; 12 Б^П А. 
13 Зачула, почула невістка, 
14 Рано идучи по воду. 
15 По воду йшла — плакала, 
16 Зъ водою йшла — тужила. 
17 Питав миленький, питав, 

18 — Чого милая ридав? 
19 „Не скажу, миленький, не скажу, 

20 Я твой матері не вважу: 

1 Да ходить миленький по двору, 

2 Да питав свою подругу: 
3 „Да чого, мила, смуткуешъ, 

4 Чи моею маткою ганьбуешъ?“ 

5 — Я не смуткую, такъ хожу, 

1 Г=1 Б; 2 Г—2 А, За що... 
шинку пъе, 5 Г—5 А; 6 Г=6 Б... 

21 Ложки помню — не білі 
22 Істи наварю — не миле, 

23 На стілъ поставлю — не сяде, 
24 Постіль постелю — не ляже, 
25 Ноги помню — помаже, 

26 Хоть у калюжу, да вступить, 
27 Вийде на юлицю — осудить. 

В. 
6 Да твоій матюнці не вгожу: 

7 Да принесу водиці — розливае, 
8 Да помню лавочки — не сяде, 
9 Да постелю постіль — не ляже, 

10 Да питала правда — не каже. 
(Чернигове*, у. И. А. Вербицкая). 

Г. 

3 Г=3 А... пъяницю... 4 Пъе нъянлця, у 
не бойся; 7 Г—7 Б; 8 Г=3 А... ллнна; 
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9 То не длина — калина, 10 Г=9 А, На той... 11 Зозуля куе, ночуе; 12 
Г=11 А; 13 Тілько зачула невіхна, 14 По воду йдучн, плачучи; 15 Г=14 

А..., свекрухі... 16 Води принесу — розолле, 17 Г=2б Б, Лавки... 18 Г= 
10 В, Діла питаю... 19 Г=24 В; 

20 Гірко словаки докаже. 
(С. Калпа, Остерск. у. Д. К. Морою). 

1 Д=1 А, Ой кати, кати... 2 Д=2 А; 3 Д—3 А; 4 Що пъаннченька 
що дня пъе. 5 Д=5 А; 6 Д=6 Б, Ой доню, доню... 7 Д=7 Б; 8 Д=8 
Г; 9 Д=9 Б, На ялині... 10 Д—10 А; 11 Д=11 Г, Куе зозуля... 12 Д=г 
11 А; 13 Д—ІЗ Г; 14 Д=13 А; 15 Д=14 А; 16 Д—21 А, Ой я свекрусі... 
17 Д—16 Г... наношу... 18 Д=17 Г; 19 Д—24 Б; 20 Д=27 А, Чого спитаю... 

21 Тільки словаки разъ-поразъ въяже. 

(С. Щасновва, Козелецъ. у. Б. И. Кибальчичъ). 

Е. 

1 Е=1 Б; 2 Е=2 А; 3 Е=3 А... закіжъ 4 Е=4 Д... що нічъ... 5 Е^г 
б А; 6 Е=6 В, Ой, доню жъ коя... 7 Е=7 Б, Въ вишневий садокъ... 8 Е=8 Г; 

9 Е=9 Г; 10 Е=г9 А... сидитъ зозуля; 11 Вона сидитъ ночуе; 12 Е=13 Г; 13 
Е=13 А... встаючи, по воду... 

14 Бъ иене свекруха ревнива, 
15 Ще й до ділечка лінива, 

16 и 17 Е=16 и 17 Г; 18 Е=24 Б, спать не ляже; 19 Сака ляжу спать— 

не эбудить. 20 Е=27 Б, Прийде до сусідъ... 
(Ию собр. П. А. Кулиша). 

Ж. 

1 Ой столи коі заслани, 4 Гост! моі дороги! 
2 Гості коі зазвани, 5 Якъ я эъ вами изійдуся, 
3 Столи коі тісовні, 6 йь-смакъ горілочки напъюся. 

7 Ж=1 А, Да катінко жъ моя... 8 и 9 Ж=2 и 3 А, 10 Ж=4 А... пъя- 
ниця, якъ день—нічъ; 11 Ж=5 А... до домоньку... 

12 „Нарікай, донечку, нарікай, 15 Вінъ мене поймав за плече, 1 

13 Черезъ садъ стежечка, утікай!“ 16 Вінъ мою головоньку натовче. 
14 — Чортъ его, матінко, утіче, 17 Що й у садочку могила, 

18 Ж=9 Б, А на могилі... 19 Ж=9 А; 2 А на калині сивая; 21 Тамъ 
куе, ночуе, ранкуе: 22 Ж-11 А... зозуленьки... 23 Тілько ночуе, тілько по- 

чуе колода; 24 Ж=13 Е. 
44* 
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25 Мялий милую зстрічае, 

26 Мнлий милую питам: 
27 „Чото ти, милая, такая — 
28 И въ буддень, и въ свято смутная?" 
29 — Не скалу, миленький, не скажу, 

30 Я не твоій матюнкі не вгожу: 
31 Навару вечерять—не смашно, 
32 Постелю постільку—не мягко, 
33 Помалу комінъ—не гляне, 

34 Помню лавочки—не бііо, 

35 Помню ложечки—не чисто, 
36 Помню ніжечни—помаже, 
37 Таки невісточку осудить: 
38 „Ленива, невіхна, ленива, 

39 Не біло ніжечки пожила, 
40 Не смашно вечерать зварила, 

41 Не мягко постіль послала". 

(Ивъ собр. П. А. Кулша). 

3. 
1 3=3 Ж, Столики... 2 Скатерті моі перцёвиі; 3 3=1 Ж, Столики... 4 

3—2 Ж, Гостеныси... 5 3=5 Ж; 6 3=6 Ж, Я горілочки... 7 3=1 А, Мату- 
ся моя... 8 н 9 3=2 и 3 А; 10 3=4 А, Ой пъе пъяниченько... П 3=5 А» 

12 3=6 А... доненько... 13 3--13 Ж... стежкою... 14 3=14 Ж, Хто ёго... 
15 3=15 Ж, Держитъ пъяниченько за... 16 3—17 Ж; 17 3=9 Б, На тШ 
жогилі... 18 3=9 А, На тій калині... 19 3—11 А; 20 Тілько почула не- 
вістка; 21 3=13 А... годячи; 22 3 14 А. 

23 Принесла невістка до-дому, 26 Моёму серденьку скорботи. 
24 Вилила свекруга до долу, 27 Приітавъ мій милий изъ поля, 

25 Та наробила грязоти, 28 Стоіть милая въ порога. 

29 и 30 3=27 и 28 Ж; 31 Шдожди, мій иилий, розкажу; 32 3=21 А, 

Я... 33 3=26 А; 34 Помню лавки-не сяде; 35 3=25 Б, Помню ноги... 36 
3=26 Б, Хочъ не поможе, да... 

37 Свою невістку осудить: 
38 „Ледача невістка, ледача, 

39 Да й до робота невдача— 
40 Не гоче діла робити, 

41 Своій свекрусі годити". 

(Хут. Петрушѳвка, Борвенск. у. А. В, Марковичъ). 

И. 

1 и 2 И=3 и 4 3; 3 н 4 И=5 и 6 Ж; 5 Карала жъ ненька, карала; 
6 И=5 А; 7 И=4 Д, И а пъяниченько... 8 И=5 А. 

9 Утікай, донечко| утікай, 
10 Въ випшевий садочокъ урікай. 

11 Въ вишневіиъ садочку дорожка, 

12 Въ вишневімъ садочку широка; 

13 На тій дорожці калина, 
14 На тій калині зозуля. 

15 Вона тамъ куетъ и воркуетъ, 
16 Тамъ іі нітто не чуеть; 

* 
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17 Тііько жъ зачула свекровъя, 
18 На кругу гору идучи, 
19 Холодну воду несучи. 

20 Б жъ килиб встрічае, 
21 Ивъ плечъ відерді зийкае, 
22 Та все нилоі питав: 
23 „Об чого жъ тн, кила, такая 
24 Въ буддень, в въ свято спутная? 

25 —Я жъ тобі, маленький, правду кажу, 

26 Я жъ твоіб матусі не угожу: 
27 Покажу стіни — перекаже, 
28 Постелю постіль — не ляже, 
29 Питаю діла — не скаже, 
ВО Шде до сусіди — осуде: 

31 „Ледащо, невістка, ледащо, 
32 Негоднться вона ні на-що“. 

(Харьков, губ. А. А. Потебня). 

800. 

А. 

1 „Ой тн, галочко, чорная, каленька, 
2 Скажи тн иені, де поя мнленька?“ 
3 — Твоя милая въ лузі надъ водою 
4 Умиваеться зіллячкокъ купиною, 
5 Утираетъся шитою хустиною, 

6 Мулюе брови синёю ожиною, 
7 Лягае спати зъ вірною дружиною. * 

8 „Багачу, багачу, я тебе давно бачу, 
9 Я дъ тебе, багачу, що вечора плачу! 

10 Я исъ тобою не одинъ вечіръ стояла, 
11 Я тобі всю правду казала: 
12 Не сватай мене, въ мене корівъ не пае, 
13 Не сватай пене, въ мене овецъ не пае, 
14 У пене норови — личко й чорні брови, 

^ 15 У пене овечки — ноі вірнн словечки". 

16 Вий шла свекруха та невістви будити: 

17 — Уставай, суко, корову доіти, 
18 Уставай, невіхно, вставай, молодая, 
19 Подій корівки, що дъ батенька нагнала, 
20 Прожени й овечки, що ненька надавала. 
21 „Ой кати, кати, на що силъ докоряти! 
22 Хочъ я не нагнала, давъ и въ васъ не застала". 

(С. Щасиовка, Коюіецк. у. К. И. Кябиьчячъ). 

Б. 

1 Б=1 А... галочко й чорненьвая, 2 Б=2 А. Сважи, галочко, де... 3 Б= 

3 А. Ой... 4 Б—4 А... горячою слёзою; 5 Б=5 А... зѳллечвомъ крапивою; 

/ 
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6 и 7 Б=6 и 7 А; 8 Б=16 А. Ой пошла кат., побужатн; 9 Б=18 А... 
невістко... 10 Б=19 А... що 1 одъ батька... 11 Б=20 А. Попрогонь... родьая 
даровала; 12 Невістка встала, свекрусій одказала: 13 аЩе й тиі подою, що 
й у тебе застала; 14 Б=21 А. 

15 — Я твого сина не ейловала брата, 

16 Я до твого сина съ хлібомъ не ходила, 
17 Я «ъ твойму сину порогуивъ не дбила, 
18 Исъ твоінъ сннонъ не динъ вечоръ стояла; 

19 Твойму сину всю правдоньву сказала: 

20 Б=8 А. Ой та, багачу, я... 21 Б=:12 А; 22 Б—14 А... корови, туилько 
чорниі... 23 Б=15 А... я сама до любови. 

(С. Рудьвовка, Ковеіецв. у. И. П. Нопцкіб). 

В. 

1 В=2 Б... галочко, скажи, моя чорненька, 2 В=2 А. Де... мила... 3 В= 
3 А. Ой десь у лузі... 4 В—4 А... жижкою крапивною; 5 В=7 А. Ложиться... 
невірною... 6 Ой иди, матінко, побуди невіхноньку; 7 В=17 А... невіхноньно, 

пора коровъ... 8 В—14 А... корови, що чорниі... 
9 Брови-бровенята, соколъ-соколенята. 

(С. Павловка, Черпговсв. у. П. Цвітъ). 

Г. 

1 Г = 8 А. Ой тн, козаче, я... знаю; 2 Г = 12 А... я ворівъ не маю; 
3 Г=8 В; 

4 — У мене телиці, да що хвартухи да спідниці. 
5 „Й ой та, дівчино, ти, моя черноброва, | 

6 Не скажу тобі за корове ні слова". 
7 — Хочъ ти не скажешь, да скаже твоя кати: 

8 „Вставай, невістко, часъ до череди гнати; 

9 Вставай, невістко, щобъ здорова не встала. 

10 Г=10 Б; 11 Г=11 Б. Прожени вівці... 12 Ще жъ бо я не заспала; 
13 Г=13 Б. 

(С. В. Снѵтвшц Васшьх. у. Л. КіьнждкіІ). 

д. 
1 Д=1 А... ти ноя... 2 Д=2 Б... мені.. 3 Д=3 Б... миленька... надъ... 

4 Д=4 А. Умивае личенько зіллемъ... 5 Д=6 А... бруивоныш... 6 Д=7 А. 

Хоче вона... 7 Д=8 А... знаю... 8 Д=2 Г... та мене, бо волуивъ... 9 Д= 
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14 А. Воли да корови моі... 10 Д=15 А. Акоі... вірні... 11 Д—16 А; 12 Д= 
17 А. Устань, важе, доню, корови... 13 Д=10 Б. Доіти... що дъ... 14 Д= 

11 Б. Та прогонъ... здавала; 15 Д=21 А... на що доворнти; 16 Д=18 Б 
Я... синочкомъ не вечоръ... 17 Д—19 Б... синочву... правду... 

(Остерск. у.). 

Е. 

1 Е—1 Б. Галочко моя... 2 Е=2 Б; 3 Е—3 Д; 4 Е=4 Б; 5 Е:=5 Б... 
врапиввою; 6 Е=5 Д; 7 Е=7 А; 8 Е=16 А... побужати; 9 и 10 Е=9 и 
10 Б; 11 Е=11 Б„. неньва... 12 Е—21 А. Ой годі, мати, мені сімъ... 13 
Е—15 Б; 14 Е-18 Б. Я съ... 15 Е—19 Б... правду роввазала; 16 Е=12 А; 
17 Е=22 Б. Що... 18 А въ мене теличви — чорниі черевички; 19 Е = 

15 А... ласваві... 
(Ивъ Собр. П. Кулиша). 

Ж. 

1 Ой пійду я зъ сёго хутора, пійду, 
2 Та новину я всю вороженьвамъ біду! 
3 Та й оглянуся я за крутою горою, 
4 Ажъ иде біда та й у слідъ же за мною. 
5 — Чого, бідо, чого ти учнпилася? 

6 „Тобі я, дівчнно, тобі я судилася®. 

7 — Чого, бідо, чого увъязалася? 
8 „Зъ тобою, дівчнно, въ тобою совналася®. 

9 Ж—7 Д; 10 Ж=12 А; 11 Хочъ у тебе не мае, я не буду доворяти. 

12 Ж=7 Г... не будешь, такъ твоя... 13 и 14 Ж=9 н 10 Б; 

15 — А у мого батенька лиха година мала — 

16 Де бъ я тіхъ тобі сірихъ воровъ набрала? 
17 У мене корови — тольки чорни брови, 
18 У мене телиці — тольки вари очиці. 

(Ивъ собр. П. А. Кулиша). 

3. 

1 Галочка жъ ти моя, чорненьвая; 2 3=2 Б... ти... 3 3=3 Б... надъ... 

4 3=4 Б; 5 3=5 Е; 6 н 7 3=6 и 7 Б; 8 3=8 Е. Прийшла.. 9 3=18 
А... невісточва... 10 3=10 Б; 11 3=11 Е... овцю... 12 3=21 А... мати, 
годі сімъ... 13 3=15 Б... синочка... 

14 „Я съ твоімъ синочкомъ по садочку не ходила, 
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16 Я съ твоімъ синочкомъ вишенёкъ не садила, 
16 Я съ твоімъ сн ночномъ ягодокъ не щипала. 

17 3=16 Е; 18 3=13 А; 19 3=8 В; 20 3=23 А... сами до любови1-. 

(С. М&іновыц Бореевск. у.). 

И. 

1 и 2 И=1 и 2 Г; 3 И-=5 Г... ти, дівчино, небого; 4 И =6 Г... нічого; 
5 И=7 Г. Хоць... 6 Да буде мені що ранку дотинати; 7 И =9 Г... да бодай 
ти не... 8 И=10 Б. Иди до тихъ корівъ... 

9 — Не піду до тихъ, що одъ батька нагнала, 
10 Та піду до тихъ, що въ свекрухи застала. 
11 „Мовчи, левістко, не ровдзявляй губи, 
12 Якъ ухвачу льяло, вибъю тобі зуби!“ 

13 — Ой ти, свекруха, ти, нерідная кати, 

14 Не дала зубівъ, не будетъ вибивати. 
15 Встала невістка, встала-исхватиліся, 
16 Води не взяла, слёвами улилася. 

(С. Пшапоига, Р&домнсіьсс. у.). 

I. 
1 и 2 1=1 и 2 Б; 3 1=3 В. А мо*... 4 1=4 В; 5 1=5 Б... жаркою... 

6 1=7 А. Хто достанеться вірною... 7 1=20 В; 8 1=12 А; 9 1=22 В 
10 1=23 В... сана иолода; 11 Пошла невіхна въ комороньку спати; 12 1=. 
16 А... невістку пробужати; 13 1=18 А; 14 1=10 В. Тихъ коруивъ доіти... 

навела; 15 1=11 А Тихъ овечовъ... иатн... 16 Ой годі, кати, симъ очі ви¬ 
бивати, 17 1=18 Б. Я съ... одинъ... 18 1=19 В... правду... 19 1=12 А; 
20 1=18 В. Туилько корови... 21 1=23 Б... молода... 

(М. Сівлвка, Остерсв. у. М. А. Вербицкая). 

К. 

1 — Ой зійди, зійди, зорочка вечерняя, 
2 Ой види, види, дівчина бездольная! 
3 Зорочка зійшла, місце освітила, 
4 Дівчина вийшла, козаченька звеселила. 
6 „Ти, козаче, хрещатий барвінку, 

6 Хто жъ тобі стеле въ дорозі постільку?" 
7 — Стелетьсе мені зелена бурковина, 
8 Кладетьсе въ головки синяя (ожина). 

9 „Молодий козаче, якъ я тебе любила, 
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10 Я тебе любила, у садъ-виноградъ водила, 
11 Ягодки щипала, да б тебе годув&ла*. 
12 Лзаветьсе да стара кати въ кати: 
1В — Да встань, невіхно, годі тобі спати; 

14 К—8 И. Да... тие корови подой... 15 К 20 А... тие... родьня... 16 
К=12 Е... мати, симъ... 17 Я жъ у твого сина у порога не стояла; 18 К= 
19 Б. Я жъ... 19 К=12 А. Не бери... бо коровъ... 20 К=8 В. Тольки въ ме¬ 
не... 21 Тольки овечки, шо біле лично. 

(Хут. Колотовка, Чернтговск. у.). 

Л. 

1 Л=1 К... зоронька... 2 Л=2 А... дівчнноньва... 3 Л=3 К. Зоронька... 

усе небо... 4 Л—4 К. 

5 Осветило небо В землю ясними зіроньками, 

6 Звеселила козаченька чорними бровоньками! 
7 Ой, та жъ дурная, неразумная буде, 
8 Об которая за вдовиченька побде. 

9 Вдовиченько буде на белой ложи лежати, 
10 Дівчнна буде у кроваті стояти, 
11 Да вдовиченьку питоньки подавати, 

12 Да шитими рукавами слёзоньки утирати. 
13 Ой виде съ хати да старенькая мати: 

14 — Да годі, невехно, да на белой 'ложи спати, 
15 Да подой тие коровки, що одъ батька нагнала, 
16 Прожени овечки, що мати надавала. 

17 „Я жъ, мамко, сюю нічку не спала, 
18 Да у твого сина у кроваті стояла. 

19 Я жъ тобі, свекрухна, у порога не стояла, 
20 Щобъ ти мене да безъ воровокъ брала. 
21 У мене корови — да усе чорни брови, 
22 У мене овечечки — у вушахъ сережечки. 
23 Я у твого сина у порога да б не стояла, 
24 Щобъ ти мене да безъ коровокъ брала“. 

(Черниговск. у.). 

301. 

— Ой ти, багачу, я тебе добре знаю — 
Не сватай мене, бо я волівъ не маю. 

„Ой ти, дівчино, дівчино-небого, 
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Не скажу а ти га корова нічого". 
— Ходъ ти не скажешь, то скаже твоя кати: 
Було дівчвну безъ посагу не брати. 
„Встань, невістко, бодай-есь не встала, 
Иди корови дій, що-сь відъ батька нагнала". 

— То ті най будутъ, що відъ батька нагнала, 
Я ті подою, що въ тебе застала. 

„Що ти, невістко, та за господняя, 
Що въ тебе до сихъ поръ хата не метена?" 
Я, молода, стала хату мести, 

Вона ми каже до плуга істи нести. 
Я ся питаю: „а де нашъ плужокъ оре": 
Вона ми каже: „тя колика вале!" 
А я, молода, знаю, якъ відповістн: 
— Най того вколе, кому я несу істи, 
Най того мене, що воли поганяе, 

Най того вколетъ, що чяпіі тримае. 
(Подольск, губ. А. Двіпшсгій). 

802. 
— Чи ти, невістко, сегодня приведена — 
Уже третій день, якъ хата не метена? 
Я, молоденька, та стала хату мести, 
Вона мені каже: „пора до плуга нести". 
А я спиталась: „та де жъ той плужокъ оре?" 
Вона мені каже: „вже жъ тебе вольва воле!" 
Я, молоденька, уміла одповісти: 

— Нехай того коле, кому понесу істи, 
Не молодого, та що воли погонитъ, 
А того старого, та що за плугомъ ходить. 
„Та цить, невістко, та не роспускай губи, 
Якъ бачишъ коцюбу, то позбіраешъ зуби". 
Я, молоденька, уміла отвітъ дати: 

— Въ коцюбі два конці, будемо зуби міряти. 
(Чягкрннск. у. Изъ собранія П. А. Кулиша). 

808. 
А. 

1 Куди, дерево, куди хиляшся — 
2 Оддай, батенько, куди хочеться: 

Оідііігесі Ьу ѵ^оодіе 



Б Не за старого, не за малого, 
4 За козаченьва преудалого, 
б Що съ старимъ жити — літа тратитв, 
6 Зъ молодимъ жити — сухото мои, 
7 А съ козаченьвомъ — красота моя! 
8 Усі влітушки повимітани, 
9 И віконечва порастворенн, 

10 И ворітечва поросчинени. 
11 Сидитъ донечва враЗ вівонечва, 

12 Иде батенько пувзъ о конечна. 
13 „Здорова була, моя донечво, 
14 Що попалася у неволечву!“ 
15 — Зайди, таточку, въ нову хаточву, 
16 Росважу тобі усю іфавдочву: 

17 Що въ мене свекоръ — да не батенько, 
18 Въ мене свекруха — да не матювва. 
19 У шинокъ йде похваляеться, , 
20 А изъ пшику йде вихваляеться: 
21 „Въ мене, невіхно, чужа-чужино, 
22 До робота йде, да й питаеться, 

23 А зъ робота йде осьмихаеться". 
(С. Корніевка. Передел, у. К. Кибальчичъ). 

в. 
1 Ой туманъ зъ моря піднімаеться, 

2 Не самі двері одчнняються, 
3 Не самі вікна одсуваються! 
4 Ой одсуну я та кватврочву — 

5 Ходить батечко та по риночку. 
6 „Ввійди, таточку, та у хаточву, 
7 Роскажу тобі усю правдочку". 
8 Посажу батька та на покутті, 
9 А сама сяду та на похваті, 

10 Медъ горілочку на тарілочку — 
11 „Ввійди, таточку, та у хаточву, 
12 Росважу тобі усю правдочку: 
■13 Вчора зъ вечора мене свекоръ бивъ, 
14 Ой побивъ, побивъ та й пішовъ межъ миръ, 
15 Та ще й хвалиться-вихваляеться: 

16 — Ой добре, добре чуже дитя бить, 
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17 Що ні свариться, ш змогаеться, 

18 А по воду йде, поспішаеться, 

19 А зъ водою йде, прислухаетъся, 

20 Чи не бъеться хто, чи не лаіться, 

21 Чи то такъ мені учуваіться. 
(С. Покровская Богачка, Хороіьск. у. X И. Іавренко). 

В. 

1 Ой, мій таточку, випий чарочку, 

2 В=12 Б. Искажу я... 3 В=13 Б; 

' 4 А побивши мене, у шинокъ пошовъ, 

5 А въ щинку сидя, похваляеться, 

6 Що добре бита а чуже дитя, 

7 Що не лаеться, не змагавться, 

8 Тольки слізоньками обливаеться. 
(С. Петрушовка, Барзенск. у. ▲. В. Марковича). 

Г. 

I 1—1 А. Рубай дерево... хилиться; 2 и 3 Г=2 и 3 ▲; 

4 За красавчика, за удалого; 

5 Г=6 А. Зъ старимъ життя... 

6 За малимъ життя — журбонька моя; 

7 Г=7 А. За красавчикомъ... 8 и 9 Г=13 и 14 Б; 

10 Та й пішовъ міжъ миръ, та й ставъ хвалиться, 

II Г=6 В; 

12 Що ні дмолиться, ні дговориться, 

13 До біліхъ ніжокъ приклоняеться, 

14 Дрібними слізьми умиваеться, 

15 Шитимъ рукавдемъ утираеться. 

16 Ой йди, таточку, у нову хаточку, 

17 Та сядь, таточку, та на лавочку, 

18 Скажу, таточку, усю правдочку. 

(Лѳбедкяск. у. Г. ▲. ЗавюбовскЦ). 

304. 

Ой спиться мені, 
Дремлеться мені, 

Пойду я въ сінечки 
На білу постілечку, 

Де свекорко спить. 

Иде свекоръ керезъ сінечки: 

„Сонливая, дремливая 
Невіхна въ мене!" 
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Ой спиться нет, 

Дремлеться нет, 
Пойду я въ сінечки 
На білу постілечку, 
Де свекруха спить. 

Свекруха керезъ сінечки 
Да й клене йене: 
„Сонливая, дремливая, 
На ділечко ленивая 
Невіхна въ мене!" 
Ой спиться нені, 
Дремлеться мені, 
Пойду я въ сінечки 
На білу постілечку, 
Да трошки засну, 

Де діверко спить. 
Діверко иде, 

Да й лае м;ене: 
„На ділечко ленивая 
Невіхна въ мене!“ 

■Ой спиться мені, 
Дремлеться мені, 
Пойду я въ сінечки 
На білу постілечку, 
Да трошки засну, 

Де зовиця спить. 
Зовиця йде, 
Да й лае йене: 
„Сонливая, дремливая, 
На ділечко ленивая 
Невіхна въ мене!" 

Ой спиться мені, 
Дремлеться нет, 
Пойду я въ сінечки 
На білу посгілечку, 

Де батенько спить. 

Ой ти, манко ноя, 

А я донька твоя; 
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Ажъ батенько пде, 
Да й хвалить мене: 
„Ой спи, донечко. милая, 
Пойшла замужъ молодая, 
Дакъ не виспалася“. 

йде, Ой спиться мені, 
Дремлеться мені, 
Пойду я въ сінечки 
На білу постілечку, 

Де матюнка спить. 
Матюнка иде, 

Да й хвалить мене: 
„Спи, донечко милая, 
Пошла замужъ молодая, 
Дакъ не виспалася“, 

Ой спиться мені, 
Дремлеться мені, 
Пойду я въ сінечки 
На білу постілечку, 
Де братічокъ спить. 
Ажъ братічокъ иде, 
Ж хвалить мене: 
„Спи, сестрице милая, 

Пошла замужъ молодая, 

Давъ не виспалась*. 
Ой сниться мені, 
Дремлеться мені, 
Пойду я въ сінечки 
На білу постілечку, 
Де сестриця спить. 

Ажъ сестриця иде 
< Да й хвалить мене: 

„Спи, сестрице милая, 
Пошла замужъ молодая, 
Давъ не вйспалась!“ 

(М. Оіншевм, .Воаеіецв. у.). 

805. 

Оддала жъ ти меие 
Та далеко одъ себе 
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У чужу сторону, 
На велику семью. 
А велика семьи 
Сіла вечерять сама, 

А мене, молоду, 
Посилають по воду. 

Ой по воду йду, 
Якъ голубка гуду; 
А зъ водою йду, утираючись, 
До великоі семъі првслухаючись. 
А великая семья 
Та й ну річъ говорить, (2) 

Мого мужа бранить; 
Мого мужа бранить, 

Що не хоче мене битъ. 
А жій мужъ говорить: 

„За що мені жінку бить, (2) 
Вона діло мені робить". 

Ой хочъ бивъ, хочъ не бивъ, 
Аби семью звеселивъ. 

Ой бивъ по стіні, 
Та казавъ по жоні; 
Ой бивъ по подупщі, 
Та казавъ по жонушці. 

(С. Щаснови, Коэвіецк. у.). 

зов. 

Не спиться мені й не дрімавтьця, 
Ой пійду жъ я въ садъ,садочокъ, 
У зеленей смородочокъ, 
Та ляжу засну. 

Ажъ батенько йде, та й будить мене: 
„Дочко моя дорогая, 
Пішла заміжъ молодая, 
Невиспалася". 

Не спитьдя мені й не дрімавться, 
Об пійду жъя въ садъ, садочокъ, 
У зеленнй смородочокъ, 
Та ляжу васну. 

Ажъ свекорко йде, та й будить мене: 
„Устань, устань, дрімливая, 
Устань, устань, сонливая, 
Невиспалася!" 

А я не спала, ще й не дрімала: 
Роблю діло рученьками, 
Вмиваюся слізоньвами, 

Во ще й молода. 
Не спиться мені й не дрімавться, 

Об пійду я въ садъ, садочокъ, 
У зеленнй смородочокъ, 

Та ляжу засну. 

Ажъ матуся йде, та й будить мене: 
„Дочко моя дорогая, 

Пішла заміжъ молодая, 
Невиспалася“. 

Не спиться мені б не дрімавться; 
Ой пійду я въ садъ, садочокъ, 

У зеленнй смородочокъ, 
Та ляжу засну. 

Ажъ свекруха йде, та й будить мене: 
„Устань, устань, дрімливая, 
Устань, устань, сонливая 
Невиспалася". 

А я не спала, ще й не дрімала: 
Роблю діло рученьками, 
Вмиваюся слізонькамн, 

Во ще й ііолода. 
Не спиться мені б не дрімавться, 

Ой пійду я въ садъ, садочокъ, 

У зеленнй смородочокъ, 
Та ляжу засну. 

Ажъ братікъ йде та й будить мене: 

„Сестро моя дорогая, 
Пішла заміжъ молодая, 

Невиспаласяа. 
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Не спиться мені й не дрінаеться, 

Ой шйду я въ садъ, садочовъ, 
У зеленей смородочокъ, 
Та ляжу засну. 

Ажъ діверъ иде, та й будить иене: 
„Устань, устань, дрінливая, 
Устань, устань, сонливая, 

Невисналася“. 
А я не снала, ще й не дрінала: 

Роблю діло рученьками, 

Вииваюся слізоньками, 

Бо ще й молода. 
Не сняться мені й не дрімаеться, 

Ой шйду я въ садъ, садочовъ, 
У зеленей смородочокъ, 

Та ляжу засну. 
Ажъ сестриця йде, та й будить мене: 

„Сестро моя дорогая, 
Шшла замшъ молодая, 

Невиспалася". 

Хто жъ у насъ рано встае? 
Уставав Василева мати, 
У сю свою челядь побуджае: 

„Уставайте, челядь молодая! 
Уставайте, пшйте та прядіте, 
Уставайте, шийте, не дремліте!“ 
Сіла Гали шити та дрімати, 
Ой увійшла Василева мати. 

„Еидай, Галю, пшти та дрімати, 
Та йди, Галю, цебромъ воду носи, 
И сирую пшениченьву мели". 
Якъ приіхавъ Василь съ погуляння: 
— Пані-матко, де моя Галя? 
„Шшла, синву, въ лісъ по смородину, 

(С. 

Не спиться мені й не дрімаеться, 
Ой пійду я въ садъ, садочокъ, 

У зеленей смородочокъ, 

Та ляжу засну. 
Ажъ эовиця йде, та й будить мене: 

„Устань, устань, дрінливая, 
Устань, устань, сонливая, 

Невиспалася". 
А я й не снала, ще й не дрімала: 

Роблю діло рученьками, 
Вииваюся слізоньками, 
Бо ще й молода. 

Не сниться мені й не дрімаеться. 
Ой пійду я въ садъ, садочокъ, 

У зеленей смородочокъ, 
Та ляжу засну. 

Ажъ ыій милей йде, не будить мене: 
„Засни, засни, моя мила, 
Голубонько чорнобрива, 
Ти, жінко моя!“ 

(Хоролъ Г. Музыченко). 

307. 

А. 

Сідай, синву, сніданне готове". 
А Василь же снідать не сідае, 

Та вийшовши, коника сідлае. 
Доізжае въ зеленому гаю, 
Ёго Галл дебромъ воду носить, 
И сирую пшениченьву меле. 
— Кидай, Галю, цебромъ воду носить, 
И сироі шпениченьки меліти, 
Та йди, Галю, чорні вудрі чеши. 
Стала Галя вудроньви чесати. 
„Глянь, Васнлю, біжить твоя мати. 

Зъ еі рота поломъячво нише, 
Зъ еі носа дикъ вужелемъ йде!" 

Щасиопа, Ковелецд. у., К, И. Кибальчичъ). 
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Б. 

Була собі челядочка Домна, 

Встала вона рано-раненько, 
Умилася біло-біленько, 
Стала жъ вона челядь побужатн: 

„Ой уставайте, челядь молодая, 
Ой беріть, челядь, т совие пъяльці, 
Да сідайте сврузь по-за лавці!“ 
Ой усе сидятъ, да й не дремлютъ, 
Челядочка Домна да й задремала. 
Ой якъ уходить Василева мати, 

Да й побігла жъ вона синівъ побужатн: 

„Ой уставайте, сини молодке, 

Да запрегайте коні вороние, 
Ой ідте жъ ви у лісъ по шишнину, 
Да затонимо медяную баню, 

Да попаримо челядочку Домну. 
„Да бери, Домна тѳсовні ведра, 

Да иди, Домна, въ Дунай по воду". 
— Да кидай, Домна, тесовиі ведра, 
Да сідай, Домна, со мною на коня, 

Да біжить услідъ матусенька моя. 

(С. Козелъ, Чернигове*. у. М. ▲. Вербовал). 

В. 

1 Шили дівки Василю сорочку, 
2 Бонн шили, шили, не дрімалн, 

3 Одна Домна не шв.іа, дрімала. 
4 В=17 Б; 5 В=18 Б... къ Дунаю... 6 В=19 Б. 

7 — Поідемо, Домна, а въ чнстее поле, 
8 Въ чнстее ноле да й на прогуляння. 
9 „Шо жъ то, Василю, да за димочокъ иде?“ 

10 — То жъ бакъ, Домна, твоя мати летитъ; 
11 У іі зъ рота да поломъя паше, 
12 Й а зъ ноздірокъ да димочокъ идетъ. 
13 Зкидайсь ти, Домна, гадюкою, 

14 А я, молодъ, да білимъ каменемъ стану! 
15 Якъ летіла на камені сіла. 

16 — Бодай же я да навіки пропала, 
17 Якъ я своіхъ дітокъ розогнала. 

(С. Юрнвовка, Новгородсѣіер, у. Ф. Богуславсжіі). 

308. 

А. 

1 Ой лихо, лихо, де свекруха е, 
2 А ще горійше, де е обое! 

3 Свекорко слова, а свекруха дві — 

4 Взяли невісточку не до любові: 
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5 Не білв лйченько, ие чорш брови. 

6 Вирядили сина въ далеку дорогу, 
7 Молоду невіству въ поле брати лёну. 
8 „Иди, невісточко, въ поле брати лёну, 

9 Не виберешъ лёну, не вертайсь до докуа. 
10 Ой брала, брала, да й ие добірала, 
11 У чистому полі тополе» стала. 

12 Ой пршхавъ синь зъ дальнёі дороги, 
13 Уклонивсь матусі низенько у ноги. 
14 „Ой кати, кати, щось маю кааатн: 

15 Де сь моеі, милоі дона не видати. 

16 Ой виівдивъ Польщу и всю Украшу, 
17 Не банивъ тополі якъ на своінъ полі". 
18 — Ой візьни, сину, гострую «жиру, 

19 Вирубай въ полі тонну тополину. 
20 Увявъ синочовъ гострую сокиру, 
21 Пішовъ рубати тонку тополину. 

22 Ударивъ равъ — вона стрепенулась, 
23 Ударивъ други! — вона похилилась, 
24 Ударивъ третий — вона проловила: 
25 „Не рубай мене, бо а твоя мила!" 
26 — Ой щобъ тобі, нати, такъ важко конати, 
27 Якъ нет важко'тополю рубати. 
28 Об щобъ тобі, нати, такъ важко... 
29 Ой якъ меш важко дітей годувати. 

Б. 

1 Женила нати сина да по-неволі, 
2 Взяла невістку да не по любові. 
8 Посилала сина да въ краб, дороги, 
4 Молоду невістку да въ листе поле, 
5 Въ чисте поле, лёну полотъ: 
6 „Не виполешъ лёну — не бди до дону— 
7 Ой стань ти въ полі билиночкою. 
8 Одъ вітру, билиночка, не шатайся, 
9 Одъ сонця, билиночка, не сокрушайся". 

10 Ой якъ іхавъ миленький зъ путі-дорожки, 

11 Клонилась билинка коню въ вожки. 
12 Приіхавъ миленький къ своёну двору: 

13 „Вийди до йене, матуся старая! 
45 
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14 Ой скільки я іздивъ, івдивъ—проіэжавъ, 
15 Да й такого дива яъ-роду ке видавъ: 
16 Якъ іхавъ а зъ пути-дорожки, 

17 Клонилась бвлинка коню въ ножки". 
18 — Ідь же тн, сннку, зрубай былинку. 

19 Ой разъ же а пахнувъ, пахнувъ — промахнувъ, 
20 А въ друге махнувъ — вона вагула, 

21 Ой й у трете махнувъ — вона заговорила: 
22 „Не рубай, мій миленький, а твоя мила, 
23 Се такъ наробила матуся твоя". 
24 Приізжае сивку къ свому двору: 
25 — Ой вяйди до мене, матуся стара! 
26 Не есть ти мені маги — лютая змія, 

27 Мене, молодого, вайудовнла, 
28 Маленькихъ дітокъ посиротнла. 

(С. Юркяона, Новгородсіверсв. у). 

В. 

1 Ой у цолі кран ивушка жарлнваа, 
2 Була въ мене свекрухна журливая, 

3 Да жалила мене, екъ день, такъ нонъ, 
4 Носил ала жъ мене адъ себе прочь: 
5 „Да йди, невъехна, адъ мене прочь, 
6 Да й стань у бару ребинаю, 

7 Ой ребинаю кудряваю, кудряваю-кучеряваю! 
8 То буде ехати муий синъ Васнль, 
9 А на тую ребинушку днвітсе, дивітсе, 

10 Да прнеде да домоньку хвалитсе: - . 

11 — Ой що я въ бару диво й бачивъ, 
12 Що екее дпво — ребинушку. 
13 Що й безъ въетрику хитаетсе, 
14 Ой безъ (дощу) каплі каплютъ, 
15 А безъ сонейка красу втсе. 
16 „Ой возьми, муий силу, та й острий мъечъ, 
17 Да зними ребннушкі головку съ плечъ". 
18 Ой рубнувъ я .разъ — не новила, 
19 Ой рубнувъ я въ други — ажъ кровъ пошла, 
20 А рубнувъ я въ трете — прамошиа: 

21 „А не рубай ти мене, муий милий друже, 
22 А не есть же я ребилушка, 
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23 Ой есть же я въерна жена, 

24 Ой я твоей матюнци въерно служила*. 

(С. Трвгшиѳп», Чернягоаск. у. И. П. Новкцкіі). 

Г. 

1'Ой ти крапивва жалливая, 

2 У коне свекруха журливая. 

3 Журе мене, якъ день, явь нічъ, 
4 Проганя мене одъ себе прічъ: 
5 — Иди, невіхно, прочь одъ уене, 

. 6 ГОди собі въ чистее поле, « 

7 Стань собі въ полі билиною, 

8 Билиною кудрявою, кучерявою. 
9 Послала сина у дорогу. 

10 Приіхавъ силокъ зъ дороженьки, 

11 Та впавъ иатусді низько въ ноженьки. 
12 — Скілько я, матушко, світа пройшовъ, 
13 И ніде такоі билини не найшовъ: 
14 И курява, и кучерява, 
15 Одъ вітру все трясеться, 
16 А одъ сойдя все краситься.. 
17 — Возьми, синку, гостру совиру, 
18 Та піди, врубай тую билинву. 
19 Первий разъ рубнувъ — струснулася, 

20 Другий разъ рубнувъ — вона вагула, 
. 21 Третій разъ рубнувъ — заговорила: 

22 „Не рубай, милий, я жъ твоя мила, 

. 23 Це жъ твоя матушва намъ поробила,' 
24 Маленькихъ діточокъ посиротила*. 

(Лебединск. у. Г. А. ЗаіюбовскіВ). 

д. 
1 Оженила сина по неволі; 2 Д—4 А, Та взяла... не до... 3 Д=5 А; 4 

Д—6 А, Посилае... у Кримъ, у дорогу; 3 Д=7 А... невісточву брати... 6 Д= 
9 А... не йди... 7 Д=6 Г, Та йди въ... стань билиною; 8 Д—8 Г, Тонкою 
висовою... 9 Д—10 Г, Якъ... синъ мій съ Кримъ-дороги; 10 Д—12 Г, Ой... 

матюнво... проходивъ; 

11 Та не бачивъ дива я дивненького: ■ 
12 Що въ чистіиъ полі билина стоіть, 
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13 Д=14 Г, Тонкая, висока... 14 Д=18 А... ти, сину,... 

15 Та зруби тв, силу, тонкую билину. 
16 У перший разъ кинувъ, не докинувъ, 

17 А въ другий разъ кинувъ, да перекинувъ, 

18 А въ третій разъ кинувъ, да 8ашушла, 
19 Зъ буйнини вітраки заговорила. к 

20 Д=22 Г... тонкоі билинв; 21 Д—22 Г, Во ее не бнлиаа, а се... 22 

Д=23 Г... матюнха такъ яаробкла. 

23 — Побачишъ же, ннла, що жатері буде, 
24 Якъ нанъ изъ тобею та жнття не буде. 

(С. Щасновмц Козеіедк. у. К. И. Еабшиго). 

Е. 

1 Е—1 Б, Оженила... не по-неволі; 2 Е=2 Д; 3 Е=5 А; 4 Да й по¬ 
слала кати сина въ війско, въ дорогу; 5 Е=5 Д... полоти... 6 Е=6 Б; 7 Е= 

7 Д, Да стань же ти въ тому лёну, стань... 8 Е =8 Д... високою, ще й зеле¬ 
ною; 9 Е=8 В, Туда... синь съ походу; 10 Буде дивоватнся 8Ъ тоеі били¬ 
ни; 11 Е—16 А... коя кати у весь білий світъ; 12 Е=11Д... дивонька ще 
й давнішого; 13 Е—12 Д... на напгій нивоньці... 14 Е=13 Д... ще й зеле¬ 

ная; 16 Г=17 Г, — Ой бери жъ ти, кій синочку,... 

16 Да й изрубай же тн тую въ оолі билнну, 
17 Ой цюкнувъ я разъ — похилвлася, 
18 Цюкнувъ я у другий разъ, ажъ кровъ канула, 

19 Цюкнувъ я у третій разъ, ажъ проковнла: 

20 Е=25 А; 21 Е=22 Д... катусенька... нарядила; 22 Е —24 Г, Ма- 

лесенькигь.«• 
(Изъ собр. Л. А. Бужиша). 

ж. 
1 Ж=1 Б... не по охоті; 2 Ж=2 Д; 3 Ж=5 А... лично... 4 Ж=4 Д, 

Дослала... б Ж=7 А... полоти... 6 Ж—6 Б; 7 Ж=7 Г... ти въ чистікъ... 

8 Хорошою сокрушиною, 

9 Безъ яснаго сонця сокрушается, 

10 Безъ буйного вітру похиляется. 
11 Якъ приіхавъ синь Иванъ изъ Крику до дону, 
12 Питается ненькн, чи кила дока. 

13 Ж^=7 Г; 14 Ж=18 Б, Та шда, синку, въ полі... 15 Ж=16 Д, Первнй... 

13 Ж—17 Д; 17 Ж=18 Д... вона загула; 18 Четвертнй разъ кинувъ—зато- 

Оідііігесі Ьу ѵ^.оооіе 



— 709 - 

ворнла; 19 Ж=25 А, Не бий же... 20 Ж=23 Г, Це жъ такъ... неньва ме¬ 

нъ.. 21 Мене изъ тобою навікъ розлучила; 22 Ж=24 Г. 
(Ив* севр. Г. А. З&любовскаго). 

3. 
1 Охъ и оженила да кати сина, 
2 Ой оженивши, да й не злюбила 
3 Молодоі невісточки, незнавнділа. 

4 3=9 Г... сина, сина... 5 3=5 Б; 6 3=6 Б; 7 Ой тамъ тобі спатонькн 
пуідъ бнлнною: 8 3=12 А... синокъ зъ дороги; 9 3=13 А_матері... 10 
Ой де«жъ я, матінво, да й не проізжавъ; 11 3=13 Г, Я такоі... нігде не 
видамъ; 12 Безъ буйного вітрочку все шатается, 13 Безъ ясного сонечка 
украшается; 14 3=17 Г, Ой на жъ тобі, сину,... 16 3=18 Г... пойди жъ 
ти... 16 3=16 Д, Що въ первий... 17 3=2 Б... кинувъ.. 18 3=21 Б, а 
въ... кинувъ... 19 3=22 Г... ти, миленький... 20 3=22 Д; 21 Тебе, молодень¬ 
кого» пойудовила; 22 Мене, молоденькую, изъ світа згубила; 23 3=22 Ё. 

(Борисподь, Передовик. у.). 

И. 

Породила маги сина да не дала долі, 
Увела невіхну да не до любови. 
Ой пошовъ же синку у вуийско, въ дорогу, 

Молода невіхна—у поле до лёну. 
„Не виберешъ лёну, дакъ не йди до дому, 
Иди до крвниці топись зъ головою*. 

Не пошла до лёну, пошла долиною, * 
Пошла долиною, стала билиною. 
Ой якъ ншовъ синку изъ вунйска до дому, 

Загледівъ билинку у чистому полі, 
„Мати моя, мати, еке я диво бачивъ, 
Що на вашуий нивщ, въ степу, при долинці 
Стояла бнлина тонкая, високаѴ 
— Ой возьми жъ ти, синку, гострую сокірку, 

Да изрубай, синку, билишц головку. 
Ой якъ кинувъ синку, кинувъ—не докинувъ, 
А въ другий ревъ кинувъ, кинувъ—перекинувъ, 

А въ третій равъ кинувъ—вона зашуміла, 
Вона зашуміла да й заговорила: 

„Не есть я билинка, есть я твоя мила, 
Се жъ твоя натуся мені такъ зробила". 

(С. Козел*, Чернигов», у. Ы. А. Вербацш). 
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98 А по невйзточщ всі люде говорахъ. 
84 Заховахн сана да підъ церквою, 

35 МвЛОДУ НвВІСТіу — ШДЬ 8В0НИЦ6Ю. 

36 Та на сннові л воръ веленіе, 
37 А на невісточді береза білів, 

38 Гілька до гільки схнлявтся, 
39 Матн за дітьми да побивается: 
40 .Коли бъ я була знала, до дітей не труіла, 
41 Свого серденыса да не печалила! “ 

(Ию собраніе П. А. Куша). 

Б. 

1 Жила вдова на край села, 
2 Та мала собі сила Василину, 

3 Та неволею оженила, . 
4 А невісточки не влюбила. 
5 Та послала снна въ далеку дорогу, 
6 А молоду невістку—стада наста, 

7 Стада паств, а дляний кужелі прясти; 
8 Лляний кужелі прясти и шитнй рукавъ вишивати. 
9 Та нше вона, вишивае, ще й до стада нромовляя: 

10 „Ой, іжъ, стадо, траву веленую, та пий воду холодную*. 
11 Ище вона до стада сёго не зговорнла, десь узявся Василина. 

12 — Здравстуй, вдрастуй, моя мила! 

13 Годі цёго стада пасти, 
14 Та ходімъ, мила, до моеі неньки, 
15 Та будемъ въ неньки гості рідненьки. 
16 Посадила снна 8а тесові стали, 

17 А нерісточку на припенку, 
18 Та дав сину меду-вина, 
19 А невісточді чорного пива; 
20 Ой, якъ крнкнѳ Василина: 
21 — Не пий, не пий до дна, моя мила 22 Б—24 А; 

23 Б=25 А. Нехай насъ поховаюхь... 
24 Ой та умретъ ще зъ вечора, а я умру завтра въ-ранці, 
25 Та нехай же насъ поховають въ одній ямці. 
26 Зробила сину кедровую труну, 
27 А невісточді дубовую. 28 Б—34 А. Поховала... 
29 Б=35 А. А невісточку...; 30 Посадила сину червону калину,. 
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-31 А невісточці червону шепшину, 32 Б=38 А; 
33 Ходить маты коло своіхъ дітей, побивается:' 
34 „Об, Боасе кій, милостивей, що я наробила, 

85 Що я своіхъ дітей потроіла!* 

(Н. Жаболп, Черкасов, у. 4. Т. Штанге#). 

В. 

1 Ой що жъ то за день пуидъ неделкою — 
2 Спнтсе, дремлется пуидъ куделькою. 

3 Об, маги сина да й народила, 
4 А народивши, да й взрастила, 

5 А взрастивши, на коня ссадила, 
6 Да й виправляе, да 8 научав: 
І „08, едь, силочку, въ чужу сгорононьку, 

8 Да не барисе, да 8 не женисе“. 
9 Поехавъ санокъ да 8 забаривсе, 

10 Да б забаривсе, да й оженивсе... 
11 Жде мати годовъ, жде матн б другий, 
12 На третій годовъ ажъ еде синовъ, 

13 Ажъ еде синокъ изъ невъехною. 
14 08, вишла мати сина стречати, 
15 В=18 Б. Винесла...; 16 В=19 Б... лютого нілля. 
17 Синъ чари не пъе, пуйзъ коника лле: 
18 — Ти жена моя, не пий чарт сама; 

19 В=24 А. Чару по половинці; 20 В=23 Б... домовині. 
21 Ой, умеръ синовъ у суботоньку, 
22 А жена ёго у недвленьку; 

23 Пахавали сина пуйзъ церковкою, 

24 А жену ёго га церковкою. 
25 Вируисъ надъ синомъ зеленей яворъ, 
26 А надъ женою біла береза. 
27 08, росли, росли да 8 исхилилися, 

28 Вище церковки да й сощепились. 
29 А люде идутъ Богу молитсе, 
30 Богу молитсе, дива дивитсе; 
31 Матюнка иде, гуирви слёзу лле: 
32 Не вміла, мати, сина витати, 

33 Давъ умій, мата, адпаминати. 

(С. Трявшпевшц Чврвновск. у. И. П. Новицкій^ 
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Г. 

1 Г=1 А... неволею; 
2 Узала невістку не до любови: 
9 Ні білвё личко, в чоряш броня. 

4 Посилае сина у Крикъ, у дорогу, 
5 Нелюбу невістку — въ зелену діброву; 

6 Г=16 А... Край...; 7 Г=17 А. Нелюбу... біля..; 
8 Наповае сина кедонъ та виномъ, 
9 Нелюбу невістку — зеленою травкою. 

10 Г=24 А... жінко...; 11 Г=25 А; 12 н 13 Г=22 и 23 А; 14 Г=26 

А... въ неділеньку; 

15 Нелюба невістка — въ обідню годину, 
16 Та й не поспіла въ одну доновнну. 

17 Г—28 Б... церковцію; 18 Г—29 А. Нелюбу невістку...; 19 Г—30 Б. 
20 Нелюбій невистці — колючу шеппгану. 

21 Вітеръ повівае, гілька до гілысн яахиляется. 
22 Г—39 А. 23 „Якъ би я знала, то не чаровала, 

24 Зъ своіки дітьми віку доживала!" 

(С. Вербнякъ, Г&длчск. у. И. Я. Руд*іешо.). 

д- 
1 Д- -22 А; 2 Д=23 А; 3 Д=24 А; 4 Д—25 А... поклали...; 

5 Що тебе сховають подъ церковкою, 
6 А йене сховають подъ дзвоницѳю; 

7 Що на свну росте високий яворъ, 
8 Д=26 Б. А на невістці.. 9 Д=27 В; 

10 Крутокъ церковки да й исчепились: 
11 „Де сь ви, коі діти, вірно любились, 
12 Що на той світъ пошли, не разлучились8. 

(Ию ообр. П. А. Купон). 

К 

1 Мати не злюбила, та невістку не злюбила, 
2 Післала сина въ військо служити, 

3 А невістку колоду — стадо нести. 
4 Прпйшовъ синь въ десять літъ до доку, 

5 А невістки відъ стада забори (?). 

6 Посадила сина кінець стола, 
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7 А невісточку на прннічку; 

8 Д&іа сину медъ, горівочку, 
9 А невестці чемерівку. 

10 — Ходе, серце, до мѳне, 

11 Будемъ пита кедъ-горівку, 
12 А потому чемерівку. 
13 Виеръ силъ о-иівночі, 
14 А невісточва на розсвЫ. 

15 Сина положила на лавочку, 
16 Накрйла сива скатеркою, 
17 А нѳвістку каглянкою. (?) 

18 Поховала снна на цвинтару, 
19 А невістку нідъ цвинтаромъ; 
20 Посадила сину яворину, 

21 А невісточці тѳрнину, 

22 Корінь до коріна зростается,' 

23 Листкомъ до листка злнпаетея. 
24 Вийшла жата, стала руки ламати: 
25 Що жъ я, бідна, учинила, 
26 Що я своі діти розлучила. 

(Подольск губ. А. И. Дяшшсхіб). 

1 Мата снна оженила, 
2 Та й невісточку не аіюбила. 

3 Та й післала сива въ військо 
служит И, 

4 А невісточку — стадо пасти. 

5 Ой прийшовъ санъ изъ війська, 

6 А яевкточка відъ стада; 

7 Дала сннові кедъ, горівку, 
8 А невісточці чемерівку. 

9 Ой каже синь до жінви: 

10—13 Ж=11 —14 Е. 14 Ж—15 Е... лавочці; 15 А невісточку нідъ 
лавочку, 16 Ж—18 Е, 17 Ж=19 Е. А невісточку...; 18—20 Ж=20—22 Е; 

21 Ж=23 Е. Листовъ... 22—24 Ж-^-24—26 Е. 

(Тамъ же). 

3. 

„О у полі три дерева різно, 
Да не ХОДИ ХГІ8ИО, 

Да не роби славя на себе Й на мене“. 

— А я тіі слави по вікъ не боюся, 
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Съ винъ вірно люблюса х» й ПОВІНЧШЮСЯ. 

Оженила кати еаого сана, 

Увяла невіству не до любою: 
Не білѳв личеньво, не чорниі броня. 
Да й оддала сива въ гусарик, 

Молоду невісточву — да вонявн пасти. 
Молода невіства воні оонаоае. 

До вонивівъ вона стиха нроковллв: 
„Ой іжте вн, воні, траву, 

Ой пийте вн, кош, холодную воду, 
Нови кій хиленький прайде ивъ походу*. 

А кій килий іде на вораніиъ воні. 
На воронікъ воні, въ голубить жупані. 
— Здрастуй, кила, адрастуй, ноя пані, 
Ой поідьно, кила, до хатері въ гості, 
А въ нооі катері весь двіръ на покоеті. 
Посадила сана, снна въ вошц стола, 
Молоду невіству — блнаьво край порога; 
Ой частуе снна кедокъ, горілвою, 
Молоду невіству — да все отругаю. 
— Ой внлейко, кила, кедъ, вино до долу, 
Да вшшйно, кила, отруту зъ тобою; 

Ой випийко, кила, хоть по одній чарі, 
Щобъ насъ поховала хоть у одній які; 
Ой вшайко, кила, по половинці, 
Щобъ насъ положили въ одній доможинці. 
Ой укеръ же сннъ та рано въ суботоньву, 
Молода невіства. 
Заховала снна да й підъ цервовцею, 
Молоду невіству — да й підъ дзвонидею; 
Посадила сину гнучку тополину, 

Молодій невістщ — червону валину. 

Що вітеръ повіе, гілля поколише, 
Що гілка ва гілочву да й зачіпается. 
А катка ва діткаки да й побивается: 
„Ой воли-бъ я гнала, що вони любились, 
Да й на той світъ пішли, да й не разлучились, 

Ой волн-бъ знала, трутн не давала, 

Теперъ би я собі пару дітовь калаі 
(М. Ворясяодь, Переаспма. у.). 
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И. 

Оженила кати снна молодого, 

Уаяла невіству не до любові, 
Що не біле лично, не чорнві брови. 
Синъ до матери зъ білою руною, 
А мати до сила изъ горілною. 
Частуе сина та горілною, 

Нелюбу невістку — та отрутою. 
— Об випъемо, мила, хоть по половинці, 
Щобъ насъ положили въ одній домоввнді. 
„Об випъемо, милиб, хоть по повніб чарці, 
Щобъ насъ положили у однвб ямці!“ 
Об умеръ сивъ въ неділеньку въ-ранщ, 
Нелюба невістна — въ обідню годину. 
Поховали сина підъ цернвою, 
Нелюбу невіству — підъ дзвіницею. 
Посадили синові чорвону валину, 

Молодіб невістоньці — зелену шепшину. 
Гілва до гілви прихиляетсл, 

Мати за дітьми убиваеться! 
(Волынск. губ. Н. И. Костомаровъ). 

I. 

Оженила мати сина молодого, 

Увяла невісточку не до любові: 
Не білее лице, не чорниі брови. 

Та не знала мати якъ розлучити: 
Послала сина до царя служити, 
Нелюбу невістку — до стадечка пасти. 
— Та послужи, синву, та два годочки, 
А на третій до мене въ гостиночву прийдешъ! 
Якъ прибшовъ синъ у саму неділю, 

Нелюба невіства въ самиб понеділовъ. 
Посадила сина за стольчивомъ, 
Нелюбу невіству — за скамницею. 

Частувала сина и виномъ, и медомъ, 

Нелюбу невістку — та отрутою. 
„Випъемо, жінко, та по половинці, 
Щобъ насъ поховали въ одній домовинці! 
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Випъвмо, жінко, и по цілій чарці, 
Щобъ насъ поковали обокъ въ одній ямці!* 
Якъ уперъ хе синъ та у неділю, 

Нелюба невістка — та у понеділокъ. 
Поковали сина та підъ церквою, 

НСіюбу невістку— підъ дзвіншщею. 

Посадили надъ синомъ зеленій явіръ, 
На невістоньці — білу тополю. 
Ставъ же тій явіръ та приживатиея, 
До теі тополі та прихилятися, 
Стали ихъ могилн та присуватися. 

Вийпиа тоді кати дітей оглядати: 

— Либонь же ви, діткн, вірненько любились, 
Що ваши вершечви до купки схилвлисьі 
Коли бъ же я впала, що ви такъ любились, 
То я бъ вамъ отрути теі не давала, 

И сина бъ підъ церквою не ховала, 
Нелюбу невістку підъ дзвінницею. 

(Харьков, губ. Н. И. Костомарова). 

Ой па той двіръ, де мій милий, 

И вихоръ не вдарить, 
Де сйекруха, стара сука, 
Вереники варить. 

— Вари, вари, свекрушище, 
Вареники съ сиромъ, 
Чорти бъ пробивъ твого батька 
Та и съ твоімъ синомъ! 

310. 

Вари, вари, свекрушище, 
Вареники въ макомъ, 
Чорти бъ пробивъ твого батька 
Съ синомъ тетервакомъ! 
Вари, вари, свекрушище,. 

Вареники зъ масломъ, 
Чорти бъ пробивъ твого батька 
И съ синомъ ледащомъ! 

(С. Дударж). 

311. 

Ой пійду я лісомъ - боромъ. 
Да стану я підъ яворомъ. 

Шумить яворъ зелененькій, 

Пропавъ мій вікъ молоденькій! 
Ой пійду я лісомъ-боромъ, 

Ой стану я підъ яворомъ, 

Ой стану я, послухаю, 

Ой що за мене говорятъ: 
И свекорко мене лая, 
И свекруха проклинав (2), 

Мале дитя пропадав! 

И свекорко иене лае, 
И свекруха проклинав: 

Нехай мати погуляв, 
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Ой не стежка, ні доріжки — 
Хиба цойду до воріжви. 
— Ой на що жъ намъ зорожити, 

Що вамъ, горе въ світі жити. 

„Не журнся моя жона: 
бсть у насъ крупи и шпоно, 
Ой есть у насъ сиръ и масло, 
Живетъ, душечка, прекрасно1*. . 

(Маковвщи, Сквирксв. у. 9. Р. Рыіьсвій). 

♦ 
312. 

А. 

1 Закувала зозуленьва на жовтімъ пісочву, . 

2 Заплакала удівонька въ вншневімъ садочку. 
3 Не такъ заплакала, якъ заголосила — 
4 Внряжала въ дорогу хорошего сина: 
5 „Ой ідь, сину, у дорогу, та й не обертайся, 

6 Неділь за дві, за чотирі, до дому вертайся**. 
7 — Ой не 8наю, моя ненько, чн я повернуся — 
8 Підо мною кінь вороний въ воротяхъ спіткнувся. 
9 „Не потурай, мій синочку, що вінъ испіткнувся: 

10 Золота підківонька, то вінъ посвовзнувся1*. 

11 — Ой Богъ знае, моя ненько, може я пролежу, 
12 Позволь, матн, моій милей, проносить одежу? 

13 „Ой я тую одеженьку по тину розвішу, 

14 Таки твоій миленькій серденька не втішу1*. 
16 — Ой Богъ знав, моя ненько, може я загину,- 
16 Приймай, матн, мою милу, за рідну дитину. 
17 „Ой не тая, мій синочку, година настала, 
18 Щобъ чужая дитина за рідную стала 
19 — Повій, вітру буйнесенький, въ глибового яру, 
20 Прибудь, мій миленький, зъ далекого краю... 

(М. Жабоишъ, Черкассъ, у. ф. II. Штангей). 

Б. 

1 — Ой високо сонце сходить, а низько заходить, 

2 А хто кого вірно любить, до зъ-далека ходить; 

3 А вірнее женнханне у славоньку вводить. 

4 Навідала вубелечко, де утка ночуе — 

Бо доброго мужа мае. 
Дала мене матн замужъ; 
Дала мені горе заравъ: 

Треба мені рано встатн, 
Треба мені горе знати, 

Хату мести, сіни мести, 
И до плуга істи нести. 

Якъ я въ печі затопила, 
Въ поле істи однесла... 
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5 Не бутъ мені ва тобою — душа жъ моя чуе. 
6 „Не схотіла вража дівва дружиною буя, 
7 Ой дай кені того зілля, щобъ тебе забута“.ѵ 
8 - А у мене тев зілле близько перелай, 
9 Якъ данъ тобі напнтяся, забудетъ одъ разу. 

10 „Буду пита, буду лнти, й каплі.не.впущу, 

11 Хіба тоді вабудуея, явь очі заплющу". 
12 Б=1 А... сидя на дубочку; 13 Б—2 А... удівонька но свойну ся- 

ночву; 14 Б=3 А; 
15 Виряжала удівонька въ дороженьку сила: 
16 „Ой ідь, ой ідь, нуий синочку, въ дорозі не бався, 

17 Четвертоі неділеньки до дону вертайся". 

18 — Ой радъ би я, моя мати, другоі вернуться, 
19 Куинъ, вороний, санъ молоднй, коли бъ не споткнуться. 

20 Б=9 А; 21 Б=10 А. Широкиі пуидківоньки... 22 Не дай, Боасе, ноя 
мати, въ дорозі пролежу; 23 В=12 А. То дай... 24 Б=13 А... одежину по- 
вішу; 25 Б^=14 А. А чужою дитиною серденька... 26 Не дай, Боже, ноя 
мати, въ дорозі вагину; 27 Б=16 А... Прийми... 28 Да бодай вона, муий си¬ 

ночку, цёго не дождала; 29 Б=18 А... а руидною... 
(Боряепмъ, Переясшск. у.). 

В. 

1 В=1 Б; 2 Козакъ дівку вірно любить, да до неі ходить; 8 В=3 Б; 
Тее вірне... 4—7 В=4—7 Б; 8 В=10 Б... буду нити... пущу; 9—12 В= 

11—14 Б; 13 В=15 Б. Виряжае... у дорогу... 14 В=16 Б... не г&йся; 15 н 
16 В=17 и 18 Б; 17 В=8 А. Самъ молодий, кінь... 18 В—11 А. Да да¬ 

лекая доріженька, ноже жъ... 19 В=23 Б. Ой дай... 20 В=13 А. Да луч- 
че жъ я, мій синочку, на тану... 21 В=25 Б. Ніжъ... серденъко утішу; 22 

В=15 А. Да далекая доріженька, ноже жъ... 23 В=27 Б; 24 В=17 А. Не 
такая... 25 В=18 А. 

26 — Прикмічай же, ноя мата, який совъ присниться, 

27 Да набери ноій милій ситцеву спідннцю. 
28 „Щобъ же вона, кій синочку, сёго не дождала, 

29 Щобъ я ій дорогіі наряди справляла". 
(Тшъ-же). 

зіз: 

А. 

Ой у Ганни свекруха лихая, 
Та й послала Ганну въ неділеньку жата. (2) 
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„Иди, Ганно, та б не оглядайся, (2) 
И жни, Ганно, та й не росхиляйся!** (2) 
Шшла Ганна й не оглядалась, 
Жала Ганна й не росхилядась. (2) 

Росхилиться Ганна, вже сонде низенько, 

Вже сонде низенько, вже вечоръ близенько. 
А побігла Ганна нсъ поля до дому, 
Вийшла икъ ій свекруха лихая; 

Пішла Ганна корови доіти, (2) 
Вийшла къ ій... (2) 

„Ой ти, Ганно, ще жъ ти молодая, (2) 
Ой де твоя дитина малая?** (2) 

— Ой мені лиіпенько! я въ полі забула! (2) 
А побігла Ганна изъ дому й у поле, (2) 
А тамъ літавъ ясниб соколонько. (2) 

— Ой соколе ясниб, молодчикъ прекрасний, 
Чи не бачивъ дитяти малого? 
„Твое дитя три няньки колише: (2) 
Й одна нянька очки вибірае, (2) 
Друга нянька головоньку ськае, (2) 
Третя нянька б кошечки мотае**. (2) 
Якъ побігла Ганна изъ доля до дому... (2) 
— Ой це жъ тобі, ыати, три гріхи у-купі: (2) 
Й одинъ же гріхъ — неділя святая, (2) 
А другнй гріхъ — Ганна молодая, (2) 
А третий гріхъ — дитина малая. (2) 

(Жаботинъ, Черкас*. у.).. 

В. 

Мала мати, мала Гандзю молодую, 
Виправила ві въ поле въ неділю святую. 
„Иди, Гандзю, въ поле, та й не оглядайся, 
Якъ внбдешъ на поле, то не ногинайся**. 
Жала Гандвя, жала, и копу нажала, 

Прибігла до дому, вівці подоіла, 
Вівці нодоіла, въ пецу роспалила. 

Въ пецу роспалила, вечеру зварила. 
Об подходитъ ненька зъ коршмоньки пьяненька. 

„А де жъ твоя, Гандзя, дитина маленька?** 

Ой вдарихась Гандзя по полахъ руками: 
46 
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— Десь моя днтнна въ полі підъ сцонамв! 
Бігла Гапдзя, бігла густимн лозами, 
Здибалася она зъ трома соколами. 

— Ой вн, соколоньки, въ нолю літали, 
Дитини моі чн сь та не видали? 
„08 тамъ твою днтііну няньки колисали, 
Они твою дитину на три штуки рвали“. 
Ой прпбігла Гандзя до дому смутненька, 
Приложила ножикъ до свого серденька: 

— 'Гейеръ ти, мамцю, ажъ три гріхи маешь: 
вденъ гріхъ маешъ ва дитнву малую, 
Другий гріхъ маешъ за Гандзю молодую, 
А третій гріхь — за неділоньку святую. 

(Подольск, губ. А. И. Даманскій). 

314. 

08 лугомъ, лугомъ да вода йде, 
А по-підъ лужочкомъ стежечка; 
Туди шшла молодая Катречка, 
Изъ луговою да водою говорила: 
„Ой водо, во до луговая, 
Якъ я була въ батенька молодая, 
Да тоді я въ тебе да водпці набірала 
У новиі да відерця, 

И білее да лпченько вимнвала; 
А якъ пішла до свей рка, 
Да стало мені білило не мило, 
И білее личенько почорніло". 

(Борзенск. у. Изъ собранія И. А. Кулжша). 

315. 

Місяць надъ вцдою, челядь на й улиці, , , 
Ой доле, да доле, челядь на й улиці; 

А я, молодая, всю нічку не спала, 

Ой доле, да доле, всю нічку не спала. *) 
Свекронька-батенька благала: 
„СвеК|,оньку-батеиьку, пусхи на и улнцю“. 

*) Бъ првоѣкѣ, ьигорый поется послѣ каждой строки, повторяются послѣднія слова стиха. 
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— Хоть я пущу, дакъ свекруха не пустить. 
„Свекрухо-матінко, пусти на й улицю". 

— Хоть я пущу, дакъ діверко не пустить. • 
„Діверко-братіку, пусти на й улицю“. 

— ХоН діверко пустить, давъ зовиця не пустить. 
„Зовице-сестрице, пусти на й улицю". 
— Хоть же я пущу, твій мидий не пустить. 
„Мій мидий, ревнивий, пусти на й улицю". 
— Хоть же я пущу, дакъ нагайка не пустить. 
Нагайка-дротянка съ крупка не збивае, 
Съ кручка не збивае, у тіло влипав. 
Хоть тіло волочится, дакъ гулять хочеться! 

„Я знаю, мій милий, нагайку, изъ якого вона дроту, 
Ти жъ знавъ, мій милий, якого я роду — 
Хоть у вівонде утечу, дай нагуляюсь, 

Изъ своімъ мидимъ да й повидаюсь". 
(С. Васвивцы, Прилуксв. у. Изъ собр. П. А. Кулиша). 

31в. 

Дощнкъ іде, накрапуе, 
А я, молодая, по за городомъ шпениченьку жну. 

Свеворко иде, гудитъ мене: 
„Узяли невістку неробітницю, по-троху жне“. 

Свекруха иде, гудитъ мене: 
„Узяли невістку неробітницю, по-троху жне“. 

Діверко иде, гудитъ мене: 

„Узяли невістку неробітницю, по-троху жне“. 
Зовиця иде, гудитъ мене: 

„Узяли невістку неробітпицю, по-троху жне“. 
Милий иде, хвалить мене, 

Узявъ серпокъ, да нажавъ сноповъ: „сядь одпочпнь". 

Батенько иде, хвалить мене: • , 
„Отдали дочку-робітницю, по сімъ кіпъ жне“. 

Матінка иде, хвалить мене: 
„Отдали дочку-робітницю, по сімъ кіпъ жне“. 

Братічокъ иде, хвалить мене: 
„Отдали сестру-робітницю, по сімъ кіпъ жне“. 

Сестриця иде, хвалить мене: 
„Отдали сестру-робітницю, по сімъ кіпъ жне“. 

4 (С. Липовица. Л. Жемчужниковъ). 
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317. 

Соколоньку ясннй, 
Дружочокъ прекрасний! 

Гордуешь ти мною, 
Якъ вітеръ горою, 

Моровъ долиною, 

Сонце калиною 
Козакъ дівчиною. 
По лужочку ходить, 
Траву прогортае, (2) 
Дівчину шукав, 

Матусі питав: 
„Мати жъ моя, мила, 

Де Настусю діла?“ 
— Пошла у садочокъ 
Щипать ягодочокъ. 
Козакъ у садочокъ, 
Настусі немав. 
Козакъ до хати, 

Питается мати: 
„Мати жъ моя мила, 
Де Настусю діла?“ 

— Пошла до криниці 
Чернати водвці. 
Козакъ до криниці — 
Настусі немав. 
„Мати жъ моя мила, 

Де Настусю діла?“ 
— Приди завтра въ-ранці, 
Побачишъ на лавці. 

. „Мати жъ моя мила, 
Чимъ Настусю била?“ 
— Била качалкою, 
Щобъ звала маткою; 
Била» кочергою, 
Щобъ звала рідною. 

(Черепом*, у. М. А. Вербнцвад). 

318. 

Коло млина не лобода, 

Та вродила свекла — 
Коли бъ мені Господь помігъ 
Одъ батька до свекра. 

Коли бъ мені Господь помігъ 
Свекрухи діждати, 

Заставила бъ стару суку 
Халяндри скакати. 

— Скачи, скачи, стара суко, 
Хоть на одніб ніжці, 
А щобъ знала, якъ годити 
Молодій невістці. 

(М. Жаботжна, Черкасе*, у. Ф. Т. ШтапеІ). 

819. 

Діверъ эъ невісткою 
Розбивъ горщикъ въ лемішкою, 

Діверъ въ невісткою 
По смородину пійшовъ, 

Діверъ въ невісткою 

Смородинн не найшовъ. 
А тіі смородинн 
Широки листочки — 

Діверъ невістці 
Купивъ чоботочкн. 

(Ию собранія П. А. Кулпа). 
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Що у батеньки свого горе — 
Въ свекра ногуляти! 
А у свеара гірше пекла, 
Світа не видати. 

Й а въ світлиці прй столі 
Сивий голубъ гудитъ; 
Танъ мужъ жону бъе, 
Бъв не жалуе. 

Она, бідна, втікае, 
На свекровця моргав. 
— Встань, свекровдю, встань, 
Бити ня . не дай. 
А свекровдё встав, 

Нагаёчку дав: 
„Ой бий, хину, бий, 

Та не жалуй еі!“ 
Ой въ світлиці прй столі 
Сивий голубъ гуде; 
Танъ нужъ жону бъе, 

Бъе, не жалуе. 

Она, бідна, втікае, 
На свекрову норгае: 

— Ой встань, свекрухо, встань, 
Бити ня не дай. 
Свекруха встав, 

Нагаёчку подав: 
„Ой бий, сину, бий, 

320. 

А що у батенька крути гори— 
Гуляти до волі; 
А у свекорка всюди рівно, 
Гуляти не вільно. 

(Изъ собр. Л. А. Кулиша). 

321. 

Сину ній коханнй!" 
Ой въ світлиці при столі 
Сивий голубъ гуде; 
Танъ нужъ жону бъе, 
Она, бідна, втікае, 
На брата норгае: 
— Встань, брате, встань, 
Бити ня не дай. 
А братенько встав, 

Нагаёчку подае: 
„Ой бий, брате, бнй!“ 
Ой въ світлвнці при столі. 
Сивий голубъ гуде; 
Танъ нужъ жону бъе, 
Она, бідна, втікае, 
На сестроньку моргав: 

— Встань, сестронько, встань, 
Бити ня не дай. 
Сестра встае, 
Нагаёчку ховае: 
„Ой що диньки тобі, 
То завтра нені. ч 

322. 

А. 

Напила жъ ся горівкн и ще ся надію, 

Бідна моя головонька, де жъ я ся подію! 

Ой шду я до зятя на високі пороги, 
А зять повидав — я поломаю ноги. 
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ОВ піду л до сина на широки лавн, 
А невістка повидае: „Не треба намъ мами“. 

А синъ ходить, ховидае: „Здала би ся намъ жати, 

Вона бъ нашу худобоньку рано вигоняла, 
Вона бъ наші дрібні діти... 

(Подток, губ. ДвмшмЙ). 

Б. 

ОВ піду жъ я до синонька на ншрокі лавн, 
А невістка повидав: „Не треба намъ мами“. 
ОВ піду я до донки, донка мені жила, 
А зять каже: „Иди мати до сина". 
ОВ привду жъ я до синонька на птирокі лавн, 

Невістка еі каже: „Не треба намъ кати" 

— Моя жила норнобрива, будь же ти ласкова, 
Може бъ намъ ся стара ненька ходъ на літо здала. 
Вона бъ нашу худобоньку та позаганяла, 
Она наші дрібні діти спатоньки поел ала. 
„Ой жів жилий чорнобриввй, кажутъ старі люди, 
Туга зіжа буде; а хто жъ еі въ тую пору операти буде“. 

— Моя жила норнобрива, будь же ти ласкова, 
Тая идна рубашнна, то виперешъ сажа! 

(Тамъ же). 

323. 

Иоіхавъ Ясенько та В на воёванне, 

Ой гоя, гоя, гоя та В на войеванне *). 
Покинувъ Касеньку та на горованне. 
Казавъ давати Басі пшеничного хліба, 
Казавъ ій давати пити зеленого вина, 
Казавъ кладовити *спати въ пуховихъ перинахъ. 
Матка Яся не слухала, и казала ій давати овсяного хліба, 

Давала ій пити пожий изъ корита, 
Казала ій спати у ячной полові. 
Ажъ на трете літо ной Ясенько іде; 
То Ясенько іде, штирі кош веде; 
Штирі коні веде, самъ на пъятожъ іде. 

Кася не видала, жатка вискочила. 

*) Припѣвъ, съ повтореніемъ послѣднихъ словъ стиха, поется послѣ каждой строки. 
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„Матуню, матуню, ци гораздъ все дома, 

Цн гораздъ все дома, ди Кася здорова?" 

— Снночку Лсеньку, усе гораздъ дома, 

Усе гораздъ дома и Кася здорова. 

Синочку Ясеньку, мене Кася не слухала, 

Въ сдаволю вдавала. 
(С. Полоски Бѣіьск у.). 

324. 

Ой у городі гордовина, . 

А на гордовині зозуленька; 

Да вона не куе, да нромовляе: 

„Ой горе тій да невісточці, 
У которой да зовиць много — 

Куди не пійдуть, да невісточку судятъ: 

У насъ невістка не робітцидя, 

Нашему добру не кукібниця, 
И налимъ коиорамъ не клюшнпця, 

И нашому роду'не прівітнидя". 

Ой у городі да гордовнна, 

На гордовині да зозуленька; 

Вона, не куе, да промовляе: 

„Ой добре тій да невісточці, 
У которой діверівъ много — 

Да кудн не нійдуть, все невісточку 
хвалятъ: 

Що у насъ невісточка да роботниця, 

И нашому добру да кѵкібницл, 

И нашімъ коморамъ клюшниця, 

И нашому роду прівітниця. 

(Ивъ собр. П. А. Кулиша). 

325. 

А. - 

1 Ой, 8а гаемъ, гаемъ зелененькимъ 
2 Тече Дунай не тихий, бистренький, 

3 Надъ Дунаемъ яворъ молоденький, 

4 Шдъ яворомъ коникъ молоденький, 

5 На ко1 нку козакъ молоденький; '' 

6 Та все стиха у гуслоньки грае — 

7 Струна струні тихо промовляе. 

8 Мати сина силою женила, 

8 На-підпитку невістку судила: 1 

10 — Невістка сонлива й дрімлива, 

11 А ще къ тому до діла ленива. ■ 
12 Шди, сину, на ярмарку иішки, • 

13* Купи меяі ремінниі віжкн, 

14 А ще къ тому й дротяну нагайку, 
16 Та бий сужу зъ вечора до ранку. ' 

16 Середь двору комора стояла, 
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17 Въ тій коморі кровать тесовая, 
18 На кроваті постіль пуховая. 
19 Постіль моя біяа, пуховая, 
20 Послідній разъ на тобі я спала. 
21 Шо зъ вечора кокора гремііа, 

22 О-півночи постіль гомоніла, _ , 
23 А къ світові милая заснула. 

24 „Колн бъ я знавъ, хто милую приславъ, 
25 Давъ би ёму коня вороного 
26 И сідельце съ-підъ злата самого". 
27 — Шкода, силу, коня вороного 
28 И сідельца съ підъ злата самого! 
29 Сідлай, сину, коня та кобилу, 
30 Тікай, сину, въ Польщу на Вкраіну, 
31 Шукай сину вірную дружину. 
32 „Треба жъ, мати, сюю поховати, 
33 Тоді, мати, другую шукати. 
34 Мені, мати, въ краіну тікати, 
35 Тобі, мати, на канатъ (?) ступати 
36 Що ти жъ, мати, підъ вікномъ сиділа, 
37 Моя мила нуждоньку терпіла. 
38 Мені, мати, другоі шукати, 
39 Тобі, мати, на канатъ ступати. 
40 Шо ти, мати, підъ вікномъ стояла, 
41 Моя мила нуждоньку прийм&ла. 

(Хородъ, Потвск. губ. Д. И. Лавренм). 

Марусина по городу ходить, 

А за нею хвиля-рожа (?) сходить. 

Ой, вирву я хвилю-рожу зъ-ранку. 

Таг пошлю я милому подарку. * 

Мій миленький по садочку ходить, 

Та стихенька на скрипочку грае 
Та на струю стиха промовляе: 

Та нема впину вдовиному си^у, 

Звівъ зъ ума чужую дитину. 

Мати сина насилие женила, 

На-підпитку невіетку судила, 

ІЦо не вміе ділечка робити, 

В. 

И не хоче свекрусі годити: 

Не хоче раненько вставати, 

И не хоче корови доіти. 

Мати сина на-самоп вчила: 

„Поідь, синку, до міета нового, 

Куни, сину, дротяниі віжки, 

Та звяжемо, сучці, иавадъ ручки й 
ніжки, 

Та ще къ тому й нагайку дротянку, 

Та бий жінку въ-вечора до ранку". 

Що зъ вечора нагайка шуміла, 

А съ-півночи комора зиеніла, 
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А и къ півнямъ посгіль говорила, 

А въ білоиу світу малая не жнва. 
Пішла иати невістки будити: 
„Вставай, суко, корову доіти*. 

— Ще ти, мати,сама не старая, 
До нодоішъ коровн й самая; 

Во вже теперь, мати, лихая година, 

Що вжене жива чужая дитина. 

Лежитъ мила, якъ ожвна синя, 
Стоіть ивлий, якъ напіръ той білий. 

„Сідлай, сину, ворону вобилу, 
Тівай сину у чужу краіну". 
— Та не буду жъ я, мати, тікати, 

Треба, мати, милу поховати. . 
Теперь иені турми не втівати, 

А тебе, мати, буде катъ катувати. 
(С. Щасяовка, Козелецк. у. К. И. Кибальчичъ). 

В. 

Марусенька Ъо бережку ходить, 
А за нею вітеръ хвилю гонить — 
Вдова сина, женити неволить. 
Неволею сина оженила, 
На удиці невістку судила: 
„Сонливая, дріиливал буде, 
А ше въ тому робити не буде“. • 
— Мати моя, мати, порадниця въ хаті, 
Порадь мене, якъ жінку каратн? 

„Иди, синву, на ярмарокъ пішки, 
Купи, сину, ремінниі віжки, 
Звяжи милі назадъ руки й ніжви. 

А ще къ тому нагайку-дротянку, 

Щобъ шуміла зъ-вечора до ранку". 

Звечора вомора звеніла, 
А къ нівночи нагайка шуміла, 
А ивъ світу вже мила не жила. 
Лежитъ мила, якъ ожина синя, 
Стоіть милий, якъ бумага біла. 

— Мати моя, мати, доразднпде въ хаті, 
Дорадила, якъ жінку карати, 

Теперъ дорадь, де еі сховати. 
„Зорви, сину, въ воморі мостину, 

Сховай, сину, чужую днтияу". 

— Лучче жъ, мати, дитину ховати, 
Якъ за розбівства треба одвічати. 
Запряжу жъ я два коники въ поризъ, (?) 

Да поіду до пана на справку. , 

У новее подвіръе въізжаю, 
На подвиръі пана зустрічаю. 
—Ой, пане мій, що будемъ робити, 

Вбивъ я жінку, съ кимъ я буду житн? 
„Було жъ ведать серденьву потоді, 
Да й не битн жщки молодоі. 
А то жъ тн давъ серденьку потолю. 

То черезъ жінку щдешъ у неволю. 
Будешь же ти воші годоватп, 
Рано й вечіръ жінку споминати". 

(М. Рожевъ, Радонысльск. Л. Новіцкая). 

Г. 

1 Марусенька по садочку ходить, 
2 А за нею шавліечка сходить; 
3 За собою подружечку водить, 

4 Съ подружкою вірненько говорить: 

6—18 Г=8 —21 А; 

18 Ой, зъ-вечора комора греміла, 

19 О-півночи нагайка шуміла, 
20 А къ світові мила одубіла. 
21 „Мати жъ моя, порадниця въ хаті, 
22 Порадела чимъ жінку карати, 

23 Порадь теперь, якъ іі сховати?* ■ 
24 — Сідлай, сииу, коня вороного. 
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25 Та ідь, сину, до пана самого, 25 „Тобі, мати, грязі не топтати, 
26 Падай, сину, та панові въ ноги, ІІ9 Мені, мати, ката не втікати*. 
27 Щобъ не бу.іо за жінку тревоги. 

(С. Богачи, Хорошее, у. Д. .Тавреию). 

Ой, на горі да одинъ дубочокъ, 
А въ удови да одинъ синочокъ. 
Вона его оженила, 
Да у шпнку невіхну судила: 

„Вона не вміе не еяекти, не зварить, 
Не зъ моімъ родомъ хороше говорить: 
Візьми, еппву, дротяну нліть, 

Учи, синку, молодую жонку*. 
Изъ вечора да вомора звеніла, 
А пудъ-повночъ мила говорила: 
„Не бий, мидий, по головці больно, 

Не марай білоі постелі въ кровъ“. 

Да мати сина насилно женила, 

На-подпитку невіетку судила: 
„Сонливая, дремливая невіетка, 

Що не хоче рано й уставати, 
Да не хоче коровокъ'доіти*. 
— Мати жъ ,моя, сама не старая, 
То подоішъ корови й самая. 

„Да поідь на новее й міето, 

Да купи, сину, нагайку-дротянку, 
Що на ручки залізниі кручки, 
А на нуижки волосяни вуижки, 

А на тіло нагайку-дротянку, 
Да бий суку зъ вечора до ранку*. 
Що зъ вечора вомора звиніла, 

Мати сина насильно женила, 
Пуидъ накриттемъ невіетку судила... 

„Купи, сину, дротянку нагайку, 

Д. 

Пудъ білий спітъ милая не жива. 

Лежитъ мила, якъ ожина синя, 
Стоіть ынлий, якъ полотно білий. 

„Иди, мати, невіхни будити*. 
— Вставай, суко, коровокъ доіти. 
„Теперъ, мати, чинивъ твою волю, 
Убивъ жонку самъ пойду въ неволю*. 

— Запретай, синку, сивую кобп.іку, 
Тікай синку въ чужую сторонку. 

„Не буду,'мати, не буду тівати. 
Якъ заробнвъ — буду одвічати*. 
—Сюю лоховаелъ, будемъ другу шуватн. 

(Черниговъ. М. Вербицкая). 

Е. 

О-пуивночи постіль говорила, 
А й одъ-півнівъ нагайка шѵміла, 

А икъ світу милая й нежива. 
Да лежитъ мила, якъ ожина синя, 
Стоіть мидий, якъ бумага білий. 
Да пришла жъ мати невіеткп будити: 
„Вставай, суко, коруйвокъ доіти*. 
— Да теперъ, мати, лиха годпна, 
Да не жива чужая й дитина. 
„Та сідлай, сину, білую кобилу, 

Тікай сину у глибоку долину*. 
— Що жъ, мати, й а сёго тікати, 
Треба, мати, тіло й похов&ти. 

(С. Рудьковка, Козельце. у. И. П. Новаций). 

Ж. 

Да бий суку зъ вечора до ранку". 
Да що зъ вечора да комора рипіла, 

А съ півыочі, нагайка шуміла, 
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А ивъ світу вже мила нежива. 

Да лежитъ мила, явъ ожина, синя, 
Стоіть жилив, якъ букага, білив. 
— Ой, що жъ будемъ, жатінво, робити, 
Куда жъ мені жилую задіти? 
„Да зорви, сину, въ вожорі мостину, 
Да заховай чужую детину". 
-Не буду мостини зривати, 

А не буду жилоі ховати. 
Да продай, мати, новую хату, 
Буду мати милую ховати. 
Да продай, мати, воли да норови, 
Визволь мене съ цюеі неволі. 
„Не буду, сину, корівъ продавати, 
Не буду тебе зъ неволі визволяти". 

(С. Нподьскал слободка, Остерск. у. И. П. НовицкіІ). 

08 у луэі калина шуміла, 

Де свекруха медъ, горілку пила, 
Нагпідютгку невістку судила, 
Прийшовпга, зъ синомъ говорила: 
„Возьми, сину, нагайку-дротянку, 
Провчи сину свою мнлоданку*. 
Що зъ вечора комора звеніла, 
А о-півночи нагайка шуміла, 
О-півночи милая нежива. 

Йде свекруха невістки будити. 
„Уставай, суЬо, норови доіти". 

— Ище, мати, сама нестарая, 
Ще нодоішъ норови самая. 

Лежитъ мила, явъ ожина синя, 

— Десь ти, сину, свою милу любишь, 
Що ти іі раненько не будишь?— 
„Ти, мати, порадниця въ хати, 
Норадь, мати, якъ милу каратн?" 

— Озьми, сину, дротяниі віжки, 
Звяжи мидій рученьки и шжки; 
Озьми, сину, нагайку-дротянку, 
Спиши милу, явъ чорну китайку! 

А зъ вечіра кохоря шуміда, 
А до світа вже мила зомліла. 
Шшла свекруха невістку будити — 

А за кровью не можно стунити! 

• 

з. 
« 

Стоіть милий, якъ бумага біла. 
— Ой, що, мати, що будешь робити, 

Що приказала чуже дитя бита. 
Що жъ ти, мати, що жъ ти ниробила,— 

Що нежива чужая дитпна? 
„Сідлай, сину, білую кобилу, 
Да ідь, сину, на ту Увраіну, 
Шукай, сину, еобі другу милу®. 

— Хотя бъ, мати, хочъ сю поховати, 
Ніжъ мені другоі шукати. 
Що по милій въ усі дзвони дзвонять, 
А милого у кайданахъ водятъ. • 

Що на милу домозину тешутъ... 

(Конотопъ). 

и. 
„Мати, мати, порадниця въ хаті, 
Порадила-есь, якъ милу карати — 
ІІорадь, мати, якъ милу сховати!" 
— Озьми, сину, сивую конину, 
Втікай, втікай, сину, зъ лиха на Ввраіну. 

„Не можно, мати, зъ лиха утінати; 
Що наробивъ — треба одбувати. 
На милую домовину тешутъ. 
А милого розонькажи сечуть; 

Уже милую до гробу впускають, 
А милому головку стинають. 

(Волынск, губ. Н. И. Костомаровъ). 
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А въ городі романъ зелененький, 
Розгулявся козахъ молоденький. 
Нема спинку вдовиному сннку — 

Пъе горілку въ неділю у шинку, 

Ой, сушить, въялить чужую дитинку. 
„Ой, ти, кати, порадниця въ хаті, 
Порадь мене, якъ милу карати?** 
— Возьми, синку, дротяниі віжки, 
Звяжи еі й ручки и ніжки. 
А зъ вечора комора звеніла, 
А къ нівночи нагайка шуміла, 

А ивъ світу мила околіла. 
— Десьти, синку, свою жінку любишъ, 

Що ти еі раненько не будишъ. 
Пішла мати невістку будити — 
До невістви страшно нрвступати. 

„Ой, ти, лати порадниця въ хаті, 
Дорадила, якъ милу карати, 
Теперь порадь, якъ милу сховати?“ 
— Запрягай, синку, сивую кобилу, 

Вивези еі въ степъ при долину, 
А самъ втікай на тую Ввраіну. 

—Де сь ти, синку, свою жінку любишъ, 
Що ти еі раненько не будишъ. 
„Ой, ти, мати, порадниця въ хаті, 
Порадь, мати, якъ жінку навчати“. 

— Возьми, сину, дротяну нагайку, 
Та бий, сину, зъ вечора до ранку. 
А зъ вечора комора звеніла, 

А одъ півночи нагайка шуміла, 
< Къ білому світу мила здубіла. 

Лежитъ мила, якъ ожина синя, 
А миленький, якъ папіръ біленький. 
Иде мати невісткн будити, 

„Ой, не мэжна, мати, въ Украіну тікати, 
Треба жъ мені тіло поховатн“. 
— Запрягай, сину, коня вороного, 
Да ідь, сину, ажъ до тестя свого —. 
Ой ідь, тату, бо вжс дочка вмерла, 
Во на неі наглая смерть прийшла. 
Цілу нічку свічи не згасали, 
6і сиергі доглядели. 

Скоро сватко въ подвіръе въізжае, 
Ёму сваха чарку наливав. 
„Ой, ний, сватко, коли тобі пьется, 
Коло мого сердя, якъ година вьется". 

Лежитъ мила, якъ ожина синя, 
Стоіть мвлий, якъ білая глина. 
На милую домовину тешутъ, 

А милого въ три нагайки крешуть; 

А милую въ гробъ опускаютъ, 
А милого въ Сібіръ провожаютъ. 
„Бодай тобі, мати, такъ важко конати, 

Якъ теперь мені віку доживати. 
А по миліб всі дзвони вадзвонили, 
А по милому — луги зашуміли. 

(С. Пшіповнчж, Радомнсіьск. у.). 

К. 

А за кровью не може ступити. 
„Ой, ти, мати, порадниця въ хаті, 
Дорадила, якъ жінку навчати, 
Теперь порадь, якъ жінку сховати?" 

— Сідлай, сину, кобилу гнідую, 

Біжи, сийку, по милу другую; 
Сідлай, синку, коня вороного, 

Тікай, сину, одъ лиха такого. 

„Ой, нікуди, мати, й утікати. 
Якъ заробивъ, треба й одвічати". 

— Сідлай, синку, коня вороного, 
Біжи, синку, ажъ до станового. 

• 
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„Здрастуй, пане, що каю робити, А вже милу у гробъ заховади, 

Убивъ жінку, не каю съ кікъ жити“. А килого въ кайдани кувалн. 
— Ой, не давай рученькамъ потолю, А вже калій по душі задзвонили, 

Черевъ руки шдешъ у неволю. А килого въ неволю засадили. 
(М. Баковъ, Кіевск. у. Л. Иіьневко). 

Л. 

Въ чистімъ полі да барвіночокъ стлавсе, 
Десь куий калий зъ волами погнавсе. 

Да нема впяну вдовиному сину, 
Зсушивъ, знудивъ чужую дитнну. 

Що зъ вечора да конора звеніла, 
И подъ півночъ жена мужа просила, 
А подъ білий світъ лежитъ мила не жива. 
Лежитъ кила, якъ ожиночва синя, 
Стоіть килий, якъ бумажечка, білий. 
„Оттеперъ, камку, учинивъ твою волю — 
Убивъ жену и сакъ піду въ неволю". 
— Запрегай, сину, да сивую кобилу, 
Да втекай, сину, на чужую вкраіну. 

„Ой, не буду я, нано, втікатя; 
Якъ заробивъ, такъ буду одвічата". 
— Запрегай, силку, да коникивъ парку, 
Да поідешъ, синку, до попа на справку. 
„Оттеперъ, попе, що треба робити, 
Що убивъ жену, ні съ кімъ віку дожита “. 

— Да велю тебе у некрута оддата, 
А твою жену хорошенько прибрати; 
Ой, велю жъ тебе да въ салдати оддата, 

А твою жену да цехомъ поховати. 
(С. Трнзнючевка, Чернигов, губ. М. Вербицкая). 

М. 

Марусенька по двору ходить, 
А ва нею вітеръ хвилю гонитъ, 
Вона снна насильно неволить. 
Мата сина насильно женила, 

Марусенька любитъ не схотіла. 
„Ой, та, мата, порадниця въ хаті, 
Порадь мене, якъ килу карата? “ 

— Піди, синку, въ конюшню новую, 
Возьмн, синку, коня вороного; 
Та поідешъ до торгу другого; 
Купи, синку, дротяну нагайку, 
Волосяни віжки, 

Зъяжи кнлій руки й біли ніжки. 
Зъ вечора свічечка горіла, 
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А въ нівночи нагайка шуміла, — Піди, синку, въ горняку новую, 
А до світа мила й одубіла. Зірви, синку, нову полюстоньву, 
Лежитъ мила, якъ чорна ожина, Та сховаегмъ чужую дитину. 
Стоіть милий, якъ бумага, білий. „Нільзя, мати, чужее дитя ховати, 

„Ой, ти, мати, порадннця въ хаті, Треба, мати, людямъ заявляти, 

Порадь же т< перъ, якъ будемъ од- Лкъ присудятъ чуже дитя ховати*. 

вічати?* 
(С. Петриковкя, Новомосковск. у. Г. Залюбовскій). 

Н. 

Ой, на горі василечки сходятъ, Хто жъ на тобі буде сю нічъ спати? 
Підъ горою барвіночокъ стлався; Що зъ вечора комора звеніла, 

А вдовинъ синъ роспився, розгу- А съ дівпочи нагайка шуміла, 
лявся. Къ білому світу мила одубіла. 

Нема спину вдовиному сину, Лежитъ мила, якъ ожина синя. 
Що звівъ зъ ума дівк\ Мару сину. Стоіть милнй, якъ бумага, білпй; 
Марусина по бережку ходе, Лежитъ мила, та ще й простяглася, 
А за нею вітеръ хвилю гоне; Стоіть мплий підъ щоку узявся. 
Марусина у хвилю вступила — „Ой, ти, мати, пораднидя въ хаті, 
Мати сина насильно женила, Цорадила чнмъ жінку карати, 

Принародно невістку суди.іа: Иорадъ мене де жъ еі сховати?" 

„Сонливая моя, невісточка, - Запрягай, синку, коня вороного, 
А ще къ тому не хоче робвти. Везі жінку до синего моря, 
Візьми, синку, дротяну нагайку, Щобъ не знала ні ніша ворона. 

Та й бий жінку зъ вечора до ранку„Нельзя, мати, такъ жінки ховати, 

Ой, у дворі новая комора, Треба,-мати, громаду збіратн, 
А въ коморі кровать тесовая, Треба тобі катамъ руку дати. 
На кроваті постіль пуховая; А я, молодъ, та ще й не нажився, 

Шшла мати постіленьки слати, А вже жъ мені острогъ одчинився*. 
— Ой, ти, постіль, постіль моя біла, 

(Лебединск. у. Залюбовскій). 

326 *). 

Ой уже сімъ літъ доньця зъ-за Дону нітъ, 
А на восьмий годъ донедь на Донъ иде. 
Пристигла ёго нічка темная, 

Нічка темная, та невидная; 
- Відъ самъ лігъ та на кургапі, . ( 
Привъязавъ коня, до дубового колка, 
Придізда къ нему чорна гадина; 

*) Пѣсни отъ 326 до В29 записаны Н. И. Косюмаровймъ. 
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То не гадина — то кати ёго. 
„Ой тп іді., козаче, та швидчій на Донъ, 
Ой уже твій двіръ иэпустошений, 
Вже твоя жінка та ваміжъ пішла, 
Вже твоі діги посиротіли, 

Вже твоі слуги безъ пана живуть, 
Вже твоі жулани поаошені, 
Вже твоі меда одпечатані". 
ІІриізжае козаченько на тихий Дінъ, 
Зустріла его жінка молода. 

ОС якъ ьихоиивъ та остренький кечъ, 
Та й знявъ жінці головку зь плечъ. 

Приізжае козакъ та у свій у двіръ — 
Ёго дворочокъ — та якъ віночокъ, 
Діточкн ёго за столомъ сіідять, 

За столомъ сидятъ, все перомъ пишутъ, 
А слуги ёго золотомъ пшютъ, 

Золотомъ пшютъ, силненько плачутъ 
По своій панеі та по добренькій. 
Якъ ѵвійде иінъ въ нові коморп — 
У ёго жупани та позлежовалася; 
Якъ у ві Пде вінъ въ новиі погреби - 
У ёго меди позацвіталл; 
Якъ увійде вінъ у пову світлицю — 
— Ой, матп моя, ыоямати! 

Ти не мати—чорна гадина! 
Зъіла сонне, зъіжъ и місяпя, 

Зъіжъ и зірочкп — дрібні діточкн. 
(Поітавск. губ.). 

327. 

Ой рано, рано зозуля ковала, 
А ще ранніГше моя свекруха пета іа. 

Моя свекруха по двору похожие, 
Свою невіетку молоду побужае: 
„Ой устапь, невіетко, устань, молодая! 
ІІодій, корови, що одъ батька пригнала, 

Прожеии овечки, що рідпі даровали11. 
— Ой мати, мати, щось я м ю сказати: 

Хиба жъ я, мати, тобі не казала, 
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Що я зъ твоікъ сипомъ ввесь вечіръ стояла, 
Що я твому сину всю правду сказала: 

У мене воровн — чорниі брови, 
У мене овечвн — ласваві словечки. 

(Харьков, губ.). 

828. 

Іхавъ чумакъ у дорогу, 

За нимъ жінка у погоню — 
Хватае, спннае, 
Серцемъ називае: 

„Вернись, серденько, до дому. 
Та прнгорнися, міб миленький, 
Хоть на часовъ маленький; 

Нехай буду энати, та не буду тужити 
Та потобі, мій миленький!8 
А миленький раденький, 

За рученьку хватае, 

Серцемъ називае: 
— Ой чого ти, серце, блідна, 

Чи пшеницю жала, 
Чи ячмінь вълзала, 
Що ти зъ личенька спала? — 

„Я не пшеницю жала, 
Не ячмінь вълзала, 

Одъ твого серденьва 
Я зъ личенька спала8. 
— Ой якъ би жъ ти, жінко, добра, 
То сиділа жъ би ти дома, 

Та молилась би ти Богу, 

Щобъ хортуна послужила: 
Ой хортуно, хортунино! 
Служила ти въ бурлацсьтві, 
Служила ти въ хазлйстві, 
Послужи ище въ чумацстві! 
Ой вийду я на гороньку, 
Та гляну я въ долироньку, 

А въ долині валина, 
У долині чорвона, 

Ажъ до земли віти гнуться: 
Чону мій милий, мій голубъ сивенький 
До мене не горнетьсд! 
Ой якъ би жъ я була пташка, 
То я бъ собі крила мала, 
У чужвну бъ нолетіла, 

Та до свого молодана; 
А у мого молодана 
Таке лице, якъ у пана: 

Очи, якъ терночокъ, 
Брови, якъ шнурочовъ. 

(Х&рьковск. губ.). 
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ВЗАИМНЫЯ ОТНОШЕНІЯ МУЖА И ЖЕНИНЫХЪ 
РОДНЫХЪ. 

829. 

я Ку ди ідешъ, опентаний?44, , А якъ тещі не проданъ, 

— На ярмарокъ до Шщани. Зроблю зъ неі барабанъ. 
,А що будетъ торговати?44 На барабанъ буду грати, 
— Буду тещу продаватн. Буду дітей забавляти. 

я _ (Тараща. И. П. Новицкій)! 

330. 

А. 

Високий тинъ бачу, та й не перескочу, 
Оддай мене, моя матп, за кого я схочу! 

. „ Ой, оддала мати за кого схотіла, — 
Шумить-гуде нагаечка шля мого тіла. 
Нагайка-дротянва зъ рукъ не вибувар. 
Серпаночокъ одъ слізочокъ да й не гисихае. 

— Повісь, милнй, нагаечку, нехай оддихае. 
„Повісь, мила, сернаночку, нехай висихае44. 

Ой, не дала мати да за чоловіка, 
Да оддала мене матп да за разбойннка. 
Охъ, а й изъ-вечора коника сідлае, 
А къ півночі глупоі розбой розбивае. 

Ой, и въ півночі розбой розбивар, 
А икъ світу, икъ білояу къ милій приізжае: 

,0й, пали, мила, камьяліі груби, — 
Нехай я натрію розбійскіі груди*4. 
Ой, палить мила, тяжельво здихае, 
Да за своімъ родомъ все гірко ридар. 
яОй, пали, мила, камъяніі печі, — 
Нехай я натрію розбійскіі плечи4*. 

Ой, палить нпла, тяженько зднхае, 
47 
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Да 8а своімъ родомъ тяженько зднхае: 
— Це жъ моеі матки дорогі серпані.н, 
Це жъ моіхъ сестрицівъ дорогі намвста. 
,Щобъ я не знавъ, мила, що день эа година, — 

Коли а знавъ, мила, що твоя родина*. - 
(С. Веши Сшпии, Васи новее, у. Ж. В. Ипицгіі), 

# 

Б. 

Не жаль мені да такъ не на кого, 
Якъ на батенька мого: 
Не оддавъ мене за кого хотіла, 
Оддавъ мене, кого не любила, 
Оддавъ мене за розбійниченька. 
Розбійничокъ лихий чоловікъ: 

Вінъ зъ вечора коника сідлае, 
А пуидъ оівні въ двора виізжае, 

Білямъ світомъ до домоньку іде. 
Да й приіхавъ подъ нови ворота: 

„Ой, одчиняй, милая, ворота, 
Везу тобі много ерібла-злота, 
Везу тобі коня вороного. 
Чи рада ти сему еріблу-алоту, 
Чи рада ти коню вороному, 
Чи рада ти мені, молодому?" 
— Не рада я свому еріблу-злоту, 

Не жаль мені та такъ ні на кого, 

Якъ жаль мені на батенька свого: 
Не давъ мене та й за чолоьіка, 
Оддавъ мене та й за розбійничка. 
Розбійничокъ — лихий чоловічокъ: 
Шзно лягае, та й ) ано вставав, 
Що зъ вечора та все пъе, гуля?, 
А въ швночі розбі.1 розбивае, 
А світочкомъ шдъ домъ підъізжае: 
„Відчиняй, мила, новні вороти, 
Везу жъ тобі и ерібла, и злота". 

Тожъ милая ворота одчиняв, 

Не рада я й коню вороному, 
Раднійша я тобі, молодому. 
Срібло-злото батенька мого, 
Кінь вороний братіка мого, 
А плахотки моеі матювки, 
А черевички моеі сестрички. 

„Не плачъ, мила, не плачъ не по кому, 
А плачъ, мила, по нойму здоровью. 
Твій батенько у чистому полі, 
А матюнка въ веленій дуброві, 
А братічокъ на високій могилі, 
А сестрпця въ глибокій долині. 
По батьку сіриЛ вовчокъ скіглпть, 
По матінці чорннй воронъ кряче. 
По братіку вся Вкраіна плаче, 
По сестриці сама зажурися". 

(Наг собр. П. А. Куяма). 

В. 

А миленький милій одвічав: 
„А взиай, мила, чиі се коники?" 
— Се-жъ коники та батенька жъ мого, 

Се коники та могр ідиого! 
„А взнай, мила, чиі се жупани?" 

' — Се жупани та браггіка жъ мого, 
Се жупани та й мого рідного! 
„А взнай, мила, чні се перинн?" 
— Се перинн та й матіпки моеі, 
Се перинн та й моеі рідноі! 
„А взнай, мила, чиі се спідниці?" 
— Се спідниці та й моеі сестриці, 
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Се спідшщі та 8 моеі рідноі! 08, не жаль, милив, а кого рідного, 
„А та жаль, кила, а свого батенька, А В жаль нет нилого своёго. 
А та жаль, мила, а свого рідного?" „Знала, мила, шо мені сказатн,— 
—08, не жаль, нилнв, а нет батенька, Хотівъ тобі головоньку стяги". 

' (Харькове*. губ. Г. ЗыюбовсвіД). 

831. 

Не оддала пене матн 
За сапіжниченька, 
Та отдала нене матн 
За розбійниченьва. 
Изъ вечора, на зорі 
Собіралпся вори; 
Къ Сілому світу, на світанне 
Изъ разбою йшлн. 

Вінъ по переду іде — 
Девъять конивівъ веде, 

На десятому седить, ' 
Въ правіб руді шаблю держитъ. 
Доізжае до двора: 
„Здрастуй, милая ноя! 
Здрастуй, милая ноя, 

Дчиняб нові ворота! 
Ще 8 конюшенькн нові, 
Та де вучері нолоди. 

Пібдв, нила, погляди. 
Чи всі коні вороні. 
Бери нлатте шовковѳе 
Иди на річечку пери. 
Не розгортугота, 
Не розвертуючн". 
Мила серця не ішинила, 

Не жаль нені ні на кого, 
Якъ на батька рідного: 
Що вінъ нене годувавъ, 

А. 

Взяла нлатте б розгорнула. 
Розгорнула б рознахала, 

Жалібненько заплавала: 
— Не есть ти мій чоловікъ — 
Великий розбібничовъ: 

Убивъ брата иоёго, 
Ще й шурина своёго. 
Убивъ брата рідного, 
А шурина вірного: 
Покатилась голова, 
Такъ якъ маковочка; 
Стрененулася душа, 
Такъ якъ ластівочка; 
Розсипались жовті кості, 
Якъ жаръ по печі; 
Розлилася кровъ горяча. 

Яко вода по зенлі; 
Розислались чорні кудрі, 
Якъ трава по об.:озі. 
„Та не я ёго вбивъ, 
Вбила темна нічъ: 
Я на ёго накричавъ, 
Щобъ зъ доріжвн зворочавъ; 
Вінъ зъ доріжвн не звернувъ, 
Съ пистолетика вжарнувъ". 

(С. Щасвовіа, Козелец*. у. К И. Кабальчвчъ). 

Б. 

За хазяіна не оддавъ. 
Оддавъ нене ніб батенько 
За пава полковника, 

47* 
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За вора-розбойника; 
Що зъ вечора, на зорі, 
Розъізжаються ворі 
0 а къ півночі, на зорі 
Соізжаються ворі. 
Розъізжаються ворі, 
Розбнвають конори, 

А ній милий чорнобриввй 
Самъ по переду. 

Самъ по переду іде, 
Девъятеро коней веде, 
На десятімъ самъ сидитъ, 
Громкимъ голосомъ кричитъ: 
„Ой) вийди, милая моя, 
Да й одчпняй ворота, 
Бери коня за поводи 
Да й на станю станови; 
Бери зъ мене п.іаття чорне, 
Да на річку прать іди“. 
— Ой, якъ мені плаття прать, 

Да будутъ насъ люде знать. 
.Да знай, мила, що сказать. 

Що изъ вечора розбійнички 
Собіралися въ розбой, 

А пуидъ повночъ розбойнички 
У розбой пошли. 

Изъ розбою ідуть, 
.пісеньву. 

Передъ собою женуть 
Девъятеро лошадей; 

На десятомъ ворономъ 
Самъ отаманъ седить. 

.А ти, мила моя, 
Одчиняй ворота; 
Приступай до мене, 
Роздівай ти мене, 

Да й неси на реву 

Бери зъ мене плаття чорне, 
Не розгортуючи“. 
Ёго мила не втерпіла, 
Взяла плаття розгорнула, 
И серце ій окипіло: 
— Ой, не есть ти въ мере мужъ, 
бетъ ти розбійницкой синь! 
Убивъ брата рідного, 

Ще й шурина другого. 
.Не жалкуй мила на мене, 
Жал куй мила на шчку темную. 
Нічка темная убила, 
Вона мене підвела: 
Я на ёго сокричавъ, 
Щобъ зъ дорожки зворочавъ; 
Вінъ зъ дорожки не звернувъ, 
Я съ підстоля вжарнувъ. 

Покотилась голова, 
Такъ якъ иаковочк і; 
Вилетіла (съ тіла) душа, 

Такъ якъ ластовочка*. 

(В. О. Панченко). 

В. 

На холодную воду, 
Не розматуючи, 
Не розгортуючи“. 
Я, молода, не втерпіла 
Взяла п.іатте розвертіла 
Мое серде закипіло... 

— Ой, ти, сукинъ синь, 
Ти розбійницький синъ: 
Мого брата зарубавъ, 

Свого шурина. 
„Ой, ти, мила моя, 

Не гнівайсе на мене: 
Темна година була, 
Не познавъ я, миленька, 

Що родина твоя. 
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Тайноі речи питавъ, 
Вонъ мені не сказавъ. 

Ой, якъ виннявъ зъ-за пояса 
Да остренький мічъ, 

Да й изнявъ твойму брату 
Я головку съ плічъ. 

(Хут. 

А ще сонде не заходить, 
Тамъ розбійникъ коня водить; 

И шумитъ, и гуде, 
Де розбійникъ іде. 
Тамъ розбійникъ іде, 
Пару коней веде, 
На третёму самъ іде. 
— Ой, на, мила; біле плаття, 
Не развивай, не гляди, 
Піди въ Дунай попсри. 

Вона бго не слухала, 
Біле Длаття розвола, 

Свою брата рідного 
Сорочечку познала. 
„Ой, не есть ти милий мій, 

Ти розбійнвковъ синъ, 
Що ти мого брата вбивъ, 
Брата мого, шурачка". 

Покатилась голова 
На зеленомъ, мурогу, 
Полилася кровъ горяча 
По шитому рукаву... 

Отьця й матерь убъю, 
Тебе, серденько, люблю". 

Колотовка, Чернигов», у. М. А. Вербицкая). 

г. 
—.Не я ёго, мила, вбивъ, 

Вбила ёго темна нічъ, 
Въ головоньку острий мічъ. 
Ой, я іхавъ и гукавъ 
*..... ступи, шурачокъ. 

Хоча на правий бочокъ. 
А вінъ мене не слухавъ, 

•Да й вінъ мені не звертавъ, 
Вірні коні роспужавъ. 
Якъ я витать изъ меча, 

Головка спала съ плеча, 
Ой, явь маковочва. 
Стрепенувся щурочокъ, 
Роспрощалась душа съ тіломъ, 
Ой, якъ ластовочка. 

Мене розбой роспаливъ: 

Ходъ би батька, то бъ убивъ, 
Ще бъ и матінці те зробивъ. 

(С. Пиіиповичи). 

д. 
Ой не жаль мені та такъ не на кого, 
Якъ жаль мені на батенька свого: 

Оддавъ мене за розбойника. 
Розбойничовъ — лихий чоловічокъ, 

Якъ вечеріе коня ваповае, 
А якъ смеркае — коника сідлае, 
О йівночі — людей розбивае. 

Розбивъ же вінъ та того купца, 
Та того купца — жінчиного отдя, 
Жінчиного отца, жінчину й матіръ. 
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До двора підъізжае, самъ приговорюе: 
— Одчинь, мида, нові ворота! 
Ой чн рада, мила, тн золоту й сріблу, 

А ще чи радніша моему здоровью? 
Ой пізнала, мила, ворониі кош, 
А ще пізнавай новую колясу. 
яОй се жъ коляса батенька мого, 

Ворониі коні матінки моей. 
Ой не рада, мидий, ні йоту, ш сріблу, 

А ще не радніша твоему здоровью!* 
— Слуги моі, слуги молодні! 
Та везіть-же вн милую въ поле, 

Закопайте мялу въ глубоку могилу. 
На батькові зелена ялона, 
На матері червона калина — 
Постаете на милу червону рябину. 
„Пострнвай, мидий, я’ пгсенысу змовлю: 
О рада-жъ я радніша й злоту й сріблу, 

А ще я радніша твоему здоровью!* 

— Слуги моі, слуги молодні! 
Затопіть же ви новую лазит, 

Та поставте три, горшки окропу... 
іровежсв. губ. И» собр. Ж. И. Костомарова). 

382. 
Во я въ чужімъ краю. 
Та живу на чужині 
При лихій годині: 
Нема роду, йі роднии, 
А ні вірноі дружили. 
Завдавай же ти туту 
Темненькому лугу, 
Червоній калині 
Й мені, сиротвні. 

X Щасноава, Бозеіедк. у. К Енбааияча). 

833. 
А. 

4 Въ чужу стороночку; 
5 Въ чужу стороночку, 

6 Межъ чужіі люде: 

Теперь моя воля, 
Нема мужа дома; 
Десь у полі оре, 
Та пшениченьку сіе. 
Та буйний вітеръ віе, 
Буйний повівае, 

Голосокъ одбивае, 
Та жалю завдавае. 
Та не завдавай жалю, 

(С 

1 У неділеньку рано 
2 Сине море грало, 
8 Внряжала мати дочку 
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7 „А хто жъ тебе, доньва ноя, 
8 Ж&лувать танъ буде?“ 

9 — Пожалуютъ, натн. 
10 Мене добрі люде: 
11 Якъ я добра для іхъ буду, 
12 Мені добре буде. 

13 „Коли жъ тебе, доньво, 
14 Сподіваться въ гості?* 

• 15 Тоді нене, натн, 

16 Сподіваться въ гості, 
17 Явъ пороете у світлоньці 
18 Трава, на поності. 
19 Росла трава, росла, 

20 Та й похшшлася, 
21 Ждала, ждала натн дочки, 
22 Та й зажурилася. 

23 Росла трава, росла, 

24 Та й посихати стала, 
25 Ждала, ждала натн дочки, 
26 Та й плакати стала! 
27 „Не плачъ, ноя натн, 
28 Не плачъ, не журися, 

(М. 

29 Внйди, мати, за ворота, 
30 На челядь дивися; 
31 На челядь дивися, 

32 Слізоньвани внийся, 
33 А за иною, нолодою, 
34 Не плачъ, не журися. 

35 Чи чула жъ ти, неньво, 
36 Якъ я въ тебе була, 

37 Підъ причільнінъ вівонечконъ, 

38 Якъ голубка, гула?® 
39 — Ой якъ би жъ я, доню, 
40 Твій голосъ зачула,— 

41 Я бъ розбила вівонечво, 
42 Аби ти влинула. 
43 Щобъ ти улинула,— 
44 Стали бъ говорите, 
45 Ой якъ тобі, доньво ноя, 
46 На чужині жити? 
47 — Горе сиротині 
48 Жити на чужині: 
49 Ніхто еі не догляне 
50 При лихій годині*. 
ЖабопГнъ, Черкасов. у. 9. Т. Штангей). 

Б. 

І Б—1 А. Въ суботу; 2 В=2 А; 3 Б=3 А. Виировожала; 4 Б=4 А 
5 Б=6 А; 6 Б=7 А... ноя доню. 

7 „Жаловати буде?“ 
8 — Пожалуютъ, кати, 

9 Ще й чужиі люде, 
10 Якъ у иене, ноя кати, 
11 Добрий ровунъ буде. 

12 Б=13 А. Моя доню; 13 Б=14 А. Дожидайся. 

14 Чи въ суботу на вечерю, 
15 Чи въ неділю въ ранці?* 

16 — Да тоді, ноя кати, 
17 Дожидайся въ гості, 

18 Б=17 А... въ тебе въ хаті; 19 Б=18 А. ' 
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20 Росла, росла травка, 
21 Да & похилилася, 
22 Ждала мати дочка въ гості, 
23 Да & зажурилася. 

24 Росла, росла трава, 
25 Стала внсихати, 

26 Ждала жата дочка въ гості, 
27 Да й стала плаката: 

28 „Не придумать, мата, 
29 Да б не прпгадати, 
30 Яку тобі да пташечку 
31 Зъ гостинцемъ арислати? 
32 Пошлю селезеня тихо за водою. 
33 Плави, плави, селезеню, 

34 Да до мого роду, 

35 Да накажи, селезеню, 
36 Що л сиротою. 
37 Пливн, плави, утко, 
38 Проти води прудко, 
39 Да накажи мобму роду, 
40 Що я умру хутко. 

41 Да не кажи, утко, 
42 Що я тутъ горюю, 

43 Да скажи, сіра утко, 
44 Що я тутъ паную. 
45 Мое пануванне — 
46 Гірке горюванне. 
47 Не разъ, не два я заплачу, 
48 Да й нехто не бачить..*' 

(БерэевскіА у. Изъ собр. П. А. Куднша). 

В. 

1 А въ неділю рано 
2 Та ще б пораненько, 
3 Якъ сонечко зібшло 

4—Т В=4— 7 А; 8 В—7 Б. 

9 — Пожалуютъ мене, мати моя, 
10 Все добріі люде: 
11 Годитиму, робитиму,— 
12 Мені добре буде. 

13 и 14 В—13 и 14 А; 15 В—14 Б. Изъ-вечора; 16 В —15 Б; 

17 — Тоді жъ мене 
13 Содівайся въ гості, 

19 В—17 А. У когорі; 20 В^=18 А; 

21 Росла травка, росла травка, 
22 Та б похилилася, 

23 Ждала мати, ждала мати, 
24 Та вже й зажурилася: ■ 
25 „Доню моя, долю, 

26 Доню-одинице, 

27 Та й безталанниця! 
28 Чи тебе 8авдано, 

29 А чи запродано, 

30 А чи тобі Ьвітъ не віленъ 
31 Ні въ бу день, ні въ объято?1*" 

32 — Мене жъ не завдано, 
83 А ні запродано, 
34 Тільки жъ мені світъ нё віленъ 
35 Ні въ будень, ні въ свято. 

(С. Дударн, Каневск. у. И. А. Чередниченко). 
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.Г. 

1 Г=1 А. У неділю...; 2—4 Г=2—4 А; 5 и 6 Г—6 и 7 А; 7 Г=7 Б 
8 и 9 Г=9 и 10 А; 10 и 11 Г=1І и 12 В; 12 Г=18 А; 13 Г=14 А. До- 
жндати; 14 Г=17 А. У світлиці; 15 Г=18 А; 16 Г=20 Б; 17 Г—20 А; 

18 Г=22 Б... дочку; 19 Г=23 Б; 20 Г—=20 Б; 21 Г=24 А; 22 Г=18 Г; 

23 Г=26 А; 
24 „Чи еі завдато, 

25 Чи еі иродах», 

26 Г=30 В. Ой чи. ій же; 27 Г—31 В; 

28 — Мене не завдато, 

29 Мене не продато, 
80 Г—34 В. А такъ мені; 31 Г—35 В. 

4 (С. Гирявка, Конотоп. у. И. Войцехъ-Вербицкій). 
» 

д- 
Ой въ неділю рано 
Соненъко сходить, 

Виправляла мати дочку 
Въ чужу стороночку: 
вОй иди, доню, 
Та й не обавляйся, 
А якъ внйдешъ на шляхъ битий, 
Сл&эонькамн вмийся, 

Хусточкою обітрися. 
Тілько прошу, ноя доню, 

Не журися! 

А въ неділю рано, якъ сонечко грало, 
Виправляла кати дочку въ чужу стороночку, 
Въ чужу стороночку, ніжъ чужиі люде. 
— А. хтожъ тебе, ноя доню, жаловати буде?— 
„Пожалуютъ, м^мцю, чужиі люде, 
Якъ у ноій головоньці добрий розумъ буде! 

Не плачъ, не плачъ, кати, не плачъ, не журися, 
Ой якъ вийдешъ на битий шляхъ, слізоньками вмийся; 
Слізонькакн вмийся, рукавцемъ утрися!“ 

Иди, иди нежи чужі люде, 
Роби жъ інъ, годи жъ іиъ,— 
Добре тобі будеи. 
На горі сосна, 
Підъ горою коршна, 
Ажъ тамъ родиночка 
На гуляния вийшла. 

Вона пъе, гуляв, 
Мене споминае: ' 
Ой десь наша 
Несяастниця уылівае. 

(Похоіьск. губ. А. ДнмиисиІ). 
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— Коли жъ тебе, моя доню, сподіваться въ гості?— 
„Якъ виросте тр&весенька *) въ хаті на помості. 
Росла, росла траѵесенька, та в похнлнлася, 

Виглядала мати дотку, та в важурнлася, 
Росла, росла трава, та й посихать стала; 

Виглядала катя дотку, та й плаката стала. 
(Волнаск. губ. Н. И. Костомаровъ). 

884. 
А. 

У насъ у городі два кущики мъяти — 
Вбираеться рідъ до роду нити та гулятн 
А въ насъ у городі два кущики пижни — 
Збираеться рідъ до роду гуляти до тажня. 
Та пъе рідъ, гуляе, мене споминае. 

Щось нашоі безсчастноі у гості немае: 
Чи еі жъ вадато, а чи запродато, 
А чи ій неволя ні въ будень, ні въ свято, 

Що коники мае й доріженьку знае, 
Та за лихимъ чоловікомъ въ гостяхъ не бувае? 

— И коники маю и доріженьку знаю, 

Та 6а лихимъ чоловікомъ у васъ не буваю. 
(С. Щаснока, Кеаелецк. у. К. И. Кабалилъ). 

Б. 

Ой въ городі два кущики мъяти — 

Изійшовся рідъ изъ рядомъ, хоче погулятн. 
Ой вінъ же гуляе, мене споминае: 
— Ой десь наша безсчастная, що до насъ немае. 
Ой чи іі вбито, чи въ плінъ вадато, 

Ой чи ій же не віленъ світъ. 
Ой що въ городі два кущики пижма — 
Ой изійшовся рідъ изъ родомъ, гуляе до пізна. 

Ой вінъ же гуляв, мене споминае: 
— Ой десь наша безсчастная, 
Чи іі вбито, чи въ плінъ вадато, 
Ой чи ій не віленъ світъ... 

(Я» сображіл П. А. Кулпа). 

*) Портъ также: буркунъ-вімв. 
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В. 

ЕГнйте, люде, горілочву, ви, гусоньки, воду, 
Саомннайте на чужині безъ свого роду, 
Що рідъ пъв, гуляв, мене споиинав: 
Ой десь наша несчастная, що до насъ немае: 
Чи еі задато, а чи запродаю, 

Що іі немае ні въ будденъ, ш въ свято. 
Бъ будень діло робить, а въ свято гуляе, 
То жъ іі неволеньна, що до насъ немае. ' 

Полени, орле, де батенько оре, 
Нехай орать нокидае, мене одвідае. 

Орличокъ літае, батенько не знае, 
Десь ему не жаль мене, що не одвідае. 
Полетіть, снниці, де рідні сестрищ, 
Нехай иене одвідають моі жалобниді. 
Снниці літають, сестрищ не знаютъ, 
Де сь іиъ не жаль мене, що не одвідають. 

(Ивъ собранія П. А. Кулеша). 

835. 

Ясна зіронька закотнлася, 

Ой я, молода, зажурилася, 
А що одъ роду да й одбилася, 
Да на чужині подружилася. 
Посію горохъ межъ дорожками — 
Ой такъ нені трудно меж* ворожками. 

Хто тудой иде, кождий не мине, 
Мене, молоду, воженъ новлене. 
Ясна зіроньда закачаеться, 
Мене матінва сподіваеться. 
Не пустить мене доля лихая, 
Пропаду жъ бо я тута самая. 

(С. Старосельцн, Радоныслъск. у. В. Магеръ). 

336. 
Зажуриться та дівчиноньва, що на половині садъ розвився; 

Ой вгій козакъ молоденький та за мною зажурился. 

Не такъ же той козаченьво, якъ той отецъ, мати, 
Що вже мене сіжъ рікъ и чотирі та вже не видати. 
Ой тільви жъ и бачу, що густиі листа... 
Приідь, нрвідь, отецъ, мата, та до мене въ гості! 
Теперь же я сиротина у світі зосталась, 
Що відъ роду оддалилась, а відъ села одійшла, 

Таки жъ собі миленького та невірного внайшла. 
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Ой хочъ вірний, хочъ невірний, да треба зъ імъ житиі 
Ой буду я за отцемъ, за каткою та що вечора тужити. 
Ой хочъ буду за отцемъ тужит?., та не знатиму защо, 
Полюбила миленького, та не знаю я про що. 
Се за тиі худ[ діла, що худо зробила, 
Що я собі ...... хозяйского сина, 
А тепера и зосталась, за останніиъ я була. 

— Ой и справъ же кені, мати, та шалёвий платокъ, 
А ще къ току на голівку коштовитий цвітокъ, 
Чн не прийде кій киленьвий та мій .... дружокъ, 
Чи не привесе вінъ мені нг шиечку жемчужокъ, 
На мою білу рученьку золотенький перстенёкъ. 
Ой иде кій киленьвий та й сильненько зднхае: 

„Здорова була, моя мила, я безъ тебе уже й скучивъ, 
Ой я жъ тобі та принісъ подарочки дорогі: 
Що за хуству пъять червіицівъ та за цвітокъ ще одинъ, 
А золотий тобі перстень самъ по собі я зробивъ, 
Ой се за те тобі, мпла, що я вірно полюбивъ. 
Любивъ свою миленькую та й схотілось мені взять, 
Не звеліла жъ мені матп, не велить-же кені й брать: 

— Ой не бери поганоі, бо не вміе жита жать. 
(С. Щасыовка, Коэеіецк. у. К. И. Кабадьчнчъ) 

337. 

А. 

Оддала катюнка та свою донечку у чужую стороночку, 
Приказала мати сімъ годъ не бувати исъ чужоі стороночки. 

Пожила я годокъ, пожила я другий, а на третій и свучпла. 
Куплю я золотця. покую крильця, та полину та до натеньки... 

И лісаки летіла — ліси посушила та своіми та сухотамн, 
И лугами летіла — дуги потопила та своіми слезами, 
И садами летіла — сади розвнвала та своіми голосами. 
Ой сяду-паду у матеньки въ саду та на крайній та черешеньці. 
И буду ковати, и буду щебетати, чи ие вийде та матенька съ хати. 
Та . мій братічокъ по дворику ходить и лучокъ натяга?, 

И на садъ поглядае та на тую та зозуленьйу. 
А матенька сидпть у віковько глядитъ съ своімъ сипомъ розмовдяс: 

— Та не бий, мій синочху, та тоі зозулі, що иа крайній черешенці. 
Та той аозулоньці, якъ моій дочці у чужой сторононьці, 
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Та посипъ, сину, жемчужного проса, та нехай вона надзёвбаеться, 
Та поставъ, синочокъ, водиці кубочокъ, нехай вона напъеться. 

—• Та наімся, мати, у полі пшениці, а напъюся съ крвнлці водиці. 
Уже нагостилась, уже набарилась у своій матюнки у гостяхъ, 
Та треба думати, та треба гадати, часъ-пора до дому спати. 

(С. Кал та, Остерск. у. Д. Моровъ). 

В. 

Оддала мене матюнка въ чужу дальню сторононьку, 
Заказала, заповідала, щобъ я сімъ годъ въ іі въ гостяхъ не була. 

Поживу я річокъ. поживу я другие, а на третій та й скучила. 
Стану думати, стану га ;ати, якъ матюнки й одвідати. 
Покую крилечка изъ щирого сердечка, та й полечу я до матюнки. 
Лугами летіла — дуги потопила своіми слезами, своіми дрібненькими, 
Борами летіла — бори поламала своіми крилечками, своіми маленькими, 
Садами летіла — сади поглушпла своіми голосочками, своіми тоненькими. 

Сяду я, впаду въ матюнки въ саду та на вишню, на черешню, 
Та буду ковати, та не вимовляти, чи не внйде моя мати. 
Ажъ моя матюнка, по садочку ходить, білі руки ламлить, 
И пташечку згонпть изъ вншенькп, изъ черешеньки. 

Коли пташечка, до лети съ саду, а якъ донечка, до прошу въ хату. 
А мій братічокъ натягае лучокъ, хоче мене та й застрелить. 

— Не стреляй, сину, еіеі пташечки, що на вишні, на черешенці, 
Во сій пташечці, якъ моій донечці въ чужій дальній сторононьці. 

(С. Щасноваа, Козелецк. у. К. И. Кибальчичъ). 

В. 

Оддала мене матонька моя, не оддала—утопила, 
Якъ ту череточку коноплявочку у ставочку помочила. 
А оддаючи, ще приказала, щобъ у гості не ходила. 
Пожила я годокъ, пожила я другий, на третій скучила. 

Позолочу крильця къ білоиу тільцю, полечу до матюнки. 
Прилену, упаду у вишневімъ саду на зеленій тополенці. 
Ажъ мій братічокъ по садочку ходить да галочокъ стреляв, 
Ажъ моя матюнка край оконця сидить, тихенько промовляв: 
— Ой, мій синочку, ти, вдиночку, не стреляй сіі галочки, 
Ой сій галочці, якъ' моій- донечці, на чужій сторонояці. 

(С. Лекевтаровса, Соснидв. у. Ивъ собранія П. А. Кулпва). 
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Г. 

Оддавала мене натк вамужъ, да ще хені вона да й заказала, 
Да ще хені вона да й заказала, щобъ я сіхъ годъ въ гості не ходила. 
Поживу годочокъ, поживу я другий, а на третій й соскучуся. 

Летіла степахи — степи посунгала все свохи та духонькахи, 
Летіла лугами — дуги потопила все своіхи да слізонькаин, 
Летіла садами — сади звеселила все своіхи голосочьами. 

Ой сяду, я паду у хатінки въ саду та на крайній та черешенці, 
А братічокъ ходить, ще й лучокъ готовить та на тую та зозуленьку. 
А матінка ходить, свого спна просить, та ще стиха промовляв: 
— Ой не стреляй, сивку, та на тую вишеньку та на крайню та черешеньку. 
Коли ти зозуля, коли ти сизенькая, лети собі въ иніпий садъ кувати. 
„Я не зозуленька, я не спзенькая, я жъ твоя дочка рідненькаяи. 

(Золотоиошск. у. Изъ собр. П. ▲. Купам). 

д. 

Ой видавае батенько дочку у чужую стороночку, 
Да заказуе, приповідуе, щобъ сімъ рікъ не бувала. 
Іі оживу я рочокъ, поживу я другий, стало хені скучненько. 

Ой вийду я за ворота, гляну я въ чисте поле, 
Ажъ летитъ пучокъ чорнихъ галочокъ, полечу и я зъ ними. 

Ой и сяду-паду въ батеньки въ саду на крайній черешенці. 
Ажъ хій батенько по садочку ходить, а братікъ галки гонитъ, 
Моя хатінка сінечки мете и дробни слізоньки илле. 
— Не гони, синочку тоей галочки, що на крайній черешенці, 
Такъ тій гадоньці, якъ хоій доненьці въ чужій сторононьці. 

(Козелецъ, изъ собранія 11. А. Кулиша). 

Е. 

Мала хати дочку та однихъ еднвцю; 
Якъ вона хала, та замужъ ддала та въ чужую стороночку. 

Якъ давала, тб й наказувала, 
Шобъ ти, доню еднице, сімъ літъ въ гостяхъ не бувала. 

А дочка не втерпіла въ рікъ прилетіла, 
Перенинулася сивою 808улею та й въ вшпневіхъ саду сіла; 
Сіла жъ вона на тій черешрнці, що зъ самого краю. 

Якъ сіла, стада кувати, ніхто того не учувь.'.. рідная жатв 
Вийшла хати зъ хати, стала на порозі. 
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Ой стала, стала, горко заплакала: еднинъ едну дочку мала... 
Вийшовъ рідний батько станъ на порозі, 
Ставъ же, ставъ же горко заплакавъ же: едвимъ едну дочку павъ же. 
Виходнть рідний братікъ въ впшневий садочокъ, 
Вирізивъ юдку (?) на севу зозульку та й ставъ іі прогонят. 

— Чн я не садила, чи не поливала, 
Шобъ я въ тіиъ садочку не кувала. 
„Якъ ти сива зозуля, лети далій кувати, 
Якъ рідная сестра, та й прошу до кати. 

(С. Березовка, Литннск. у. Ивъ собранія П. А. Кулиша). 

Ж. 

Об давно, давно я въ батька буда, 
Що вже жъ тая стежечка терномъ заросла, 
А я хочу, теренъ висічу, 
Та до свого батенька въ гості полечу. 
Туда летіла — трава горіла. 
Де сіла-пала — слезами облила. 
Я сіла-пала въ батенька въ саду. 
Батька не мае, а рідъ не знае, 
Меньший же братічокъ дрівця рубае. 
Виходе съ хати старая мати: 

Сини жъ моі, сивн, сини соколи, 
Не стреляйте жъ ви тіі зозулі! 
Якъ тіі зозулі та на калині, 
Такъ вашій сестриці та на краіні; 
Якъ тіі зозули та на бузині, 
Такъ вашій сестриці та на чужині; 
Якъ тіі зозулі въ саду куючи, 
Такъ вашій сестриці танъ горюючи. ' 

(Леббдинск. у. Г. А. вакюбовсмго). 

338. 

А. 

1 Зелена діброва безъ вітру шумитъ, 
2 А чужий батенько не бъе, та болитъ; 
3 Съ чужою матінкою горе въ світі жить, 
4 Що йде до сусіди невістки судить: 

- 5 — Ледача невістка, не хоче робить, 
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6 Ходить до оранди горілочки пять, 
7 Якъ прийде до дону, ляхе та й лежитъ, 

8 Якъ піде по воду, стане та й тужить. 

9 Ой давно я, давно въ батенька була, 

10 Ой що жъ то за давно, а вже три года: 

ИА вже жъ ноя стежечка тернонъ заросла, 

12 Тернонъ, тернонъ, тернонъ, ще й ожинок», 

13 А ще тою червоною та калиною, 

14 Де я походили дівчининою. 

15 Теренъ, теренъ, теренъ висічу, 

16 До своеі матінки въ гості полечу. 
17 Ой сяду я, упаду йъ натінки въ саду, 

18 Солодкую яблуньку крнльцяни обійну, 

19 Чи не вийде натінва рано води брать. 

20 Не набрала водиці, набрала слізокъ, 

21 Пішла у світлоньку будить вевістокъ: 

22 — Устаньте, невістки, пробудітеся, 

23 Підіть у садочокъ, проходітеся, 
24 Щось у пашіиъ садку за пташка куе, 

25 До новоі світловьки голосъ подае. 

26 яОхъ и то жъ не пташка, то жъ ваша дочка, 

27 То жъ ваша дочка, безталанночка, 

28 Що безъ долі вродилась, безъ счастя зросла, 

20 Що въ чужую сторону та й заніжъ пішла. 

(М. Корсунь, Каневе*, у. К. Шевченко). 

Б. 

1 Ой давно, давно въ дону й не була, 

2 Та вже Тая та й доріженьва тернонъ варосла. 

3 Тернонъ заросла, пилонъ припала, 
4 Червоною та калнною понависила. 

5 Я тернъ виріжу, а пилъ вииету, 
6 Червоную та калиноньку въ припілъ виланлю, 

7 Бъ припілъ вилОнлю, въ пучки повължу. 

8 До' своеі до натінки пташинбю полину. 

9 Буду літати, буду кувати, 

10 Чи не внйде ноя мати зъ новоі хати. 

11 Матусл моя на ліжку лежитъ, 

12 Невістонька-голубонька пряйшла, та й будить: 
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13 — Ой встань, матюнко, ой встань, утюнко, 

14 Що у нашому садочку за пташка куе? 
15 „То не пташечка, то ноя дочка, 
16 Ой то хе иол та донечка безталанная “. 

(С. Калита, Остерск. у. М. Александровъ). 

В. 

1 Н=9 А... матюнкн...; 2 В=2 Б. Досі...; 3 В=3 Б; 4 В=4Б... позави- 
сали; 5 Ой я схочу, теренъ виріжу; 6 В=6 Б; 7 В=16 А... поляну; 8 В =9 
В... летити...; 9 В=10 Б; 11 В—11 Б. Ахъ матюнка спить у...; 11 В=13 

Б. Вставай... вставай...; 12 В=14 Б. Щось... сидить; 13 В=15 Б... дочка 
уродилась; 

14 Тутъ родилася, тутъ хрестилася, 
15 Та на той край знадобилася. 

(С. Щасновка, Козелецк. у. К. И. Кибальчичъ). 

Г. 

1 Г=9 А; 2 Г—2 Б... моя...; 3 и 4 Г=3 и 4 Б; 5 Г—5 Б. Якъ... по¬ 

топчу; 6 Г=6 Б... въ пучки повъяжу; 7 Г=16 А. Таки къ свойму да батюш¬ 
ки...; 8 Г=9 Б... летіть... ковать; 9 Г=17 А... въ вшпневімъ...; 10 Г=10 Б; 
11 Г=11 Б. А моя мати...; 12 Невестушки, голубушки ходятъ да будятъ; 
13 Устань, мамочко, сива голубочко; 14 Г=14 Б... піе; 15 Г—15 Б... до¬ 

нечка; 16 Хорошая, пригожая, на чужую стороньку сподобалася; 17 Г=1 А. 
Що чужая сторона безъ... 18 Г=-2 А... хоть и не...; 

19 А своя сторона изъ вітромъ шумитъ. 

20 Свій батько побъе, дакъ не болить, 
21 Въ своій етороні веселенько жить, 

22 Въ чужій етороні смутненько ходить. 

(С. Тризѵичевка. М. М Вербицкая). 

д. 
1 Д=1 В; 2 Д=2 Б... стежечка.. 3 Д=-3 Б; 4 Д—4 В; 5 Д=5 Г., 

посічу; 6 Д=6 Г; 7 Д=7 В; 8 Д=11 Г... матюнка... 9 Д=12 Б. Вийшла 
вийшла молода невіетка, вийшла...; 10 Д=13 Б; 11 Д=24 А... у вашімъ 
вишневімъ саду... поётъ; 12 Д=15 Б; 13 Дочка жъ моя, да несчастная, без¬ 

таланная; 14 Д=14В; 15 Д—15 В. У чужую да сторононьку... 16 Д=17 Г. 
Чужа...; 17 Д—2 А... да чужа матка...; 18 Не бъе, да лае—по моему сердень. 
ку, якъ ножикомъ крае. 

(М. Бориспожь, Переделавсв. у.). 
48 
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Е. 

Е=1 В; 2 Е=2 Б; 

3 Ой не такъ терномъ, якъ терянною, 
4 Я тамъ ходила ще дівчиною. 
5 Я тое терно райкомъ посічу, 

6 Я до матюнкн орломъ полечу. 
7 Ой не такъ орломъ, якъ зозулькою, 
8 Зобачиться тамъ зъ матюнкою. 

9 Ой залетіла въ вишневий садокъ, 
10 Та й сіла-пала, та й закувала. 
11 Якъ закувала барзо голосно, 

12 Якъ заплакала барзо жалосно, 
13 Ой вийшла мати садъ оглядати, 

14 Ой вийшла на двіръ: „ой щось намъ давъ Бігъ! 
15 Ци зозуленько — лети въ лугъ ковати, 
16 Ци одданниця — прошу до хати“. 

17 Въ кого дочокъ сімъ та й доля всімъ, 
18 А я въ батька одна — мені долі нема. 

(Полоски, Бѣльсі. у.). 

Ж. 

1 Ж=1 В; 2 и 3 Ж=2 и 3 Б; 4 Ж=4 В; 5 Ой я той тернокъ мо¬ 
жемъ висічу; 6 Ж=6 Б; 7 Ж=17 А. Сама поляну... 8 Моя матінка на 
ліжечку спить; 9 Ж=12 Б. Невісточка, галубочка...; 10 Ж=13 Б; 11 Ж= 

14 Б... поетъ; 12 Ж=15 Б; 13 Моя дочка — безталанничка и бездольничка; 
14 Ж—14 В; 15 и 16 Ж=15 и 16 Г; 17 Ж=17 Д... мати полае —бо¬ 
литъ; 18 Ж=20 Г. Своя мати, свій... 

(И» собр. П. А. Кулиша). 

3. 

1 3=1 В; 2 и 3 3=2 и 3 Б; 4 3=4 В; 5 3=5 Ж... виріжу; 6 3=6 

Б; 7 3=7 Б... матусеньки...; 8 3=17 А; 9 Да въ своеі да матусеньки надъ 
пшеницею; 10 Буду кувати, буду плакати; 11 3=19 А... да моя мати до 
моеі хатп; 12 и 13 3—8 и 9 Ж; 14 З- =13 Б; 15 3=^12 В... куетъ; 
16 3=15 Б; 17 3=13 Ж. То... бездольничка...; 18 3=14 В; 19 и 20 3= 

15 в 16 Г; 21 3=17 Ж; 22 Ж=1Э Г; 23 3=18 Ж. Що свій... своя... 

(Изъ собр. П. А. Кулиша). 
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И. 

1 И=1 В; 2 И=2 Д; 3 Червоною та калиною; 4 И=5 Г; 5 И=6 Б; 
6 И=7 В; 

7 Ой якъ летіла — лугъ полапала, 
8 А где опочивала — керниця стала, 

9 Ой сяду я, упаду въ матінки въ саду, 
10 На цій черешенці, що рясно. родить. 

11 Ажъ моя мати по двору ходить. 
12 Ой буду ковати и проиовляти, 

13 Чи не вийде матінка зъ хати. 
14 Матінви виходить, невістокъ будить: 
15 — Невісточки-голубочки, взглянте, зачуйте. 

16 И=24 А; 17 И= 2 А... це... 18 Що родилася безъ таланочка; 
19 И—15 Д; 20 И—16 Д... сторонка одъ...; 21 И=2 А; 22 И=3 А... ма- 
теръю... 

23 Шйде до сусіди, та ще осудить: 

24 — Чужая дитпна не хоче робить, 
25 Вийде за ворота, ляже та спить. 

(Изъ собр. П. А. Купола). 

I. 
1 1—1 Б... зъ родомъ...; 2 I—2 Д; 3 І=Е. Терномъ, терномъ ще й... 

4 Куда я ходила изъ родиною; 5 Ой якъ той теренъ мечемъ висічу; 6 I— 
6 Е. Я жъ до свого батенька; 7 1—7 Е. Гей орломъ, ще й... 8 1=17 А. 

9 Ой якъ закую, весь садъ звеселю, 
10 Гей якъ заплачу, весь листъ промочу. 
11 — Ходімъ же ми, стара, та послухаемъ, 
12 Якъ въ нашімъ саду зозулька куе. 

13 Вона не куе, а неправду каже. 

14 1=7 Г... відъ...; 15 Чужому батьку ніхто не вгодатъ; 16 1=2 А... 

батько хода.... 
(Подольск, губ. А. Дымннсый). 

К. 

1—4 К=1—4 I; 5 Возьму я косу, теренъ викосю; 6 К=6 I. До... 7 К= 

7 I. Ой орломъ, орломъ сивою...; 8 К - 17 А; 9 К=9 I... розівъеться; 10 К= 

10 I... весь рідъ посмучу; 11 К=10 I. Своіми слёзами весь... 

12 Мій батечко по саду ходивъ, 
13 До моі матінви стиха говоривъ: 

48* 
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14 — Ой, стара, стара, слухай на мене, 
15 Щось въ нашімъ саду за пташина; 
16 Відай, то наша дитина. 
17 Бродилася безъ талану, віддалася на чужу сторону. 

18 К=14 Б Чужа...; 19 К=2 А... батысо...; 20 Чужая мати рано не 
збуднтъ. 21 К=23 И... та еі обсудитъ; 

22 Тамъ то невістка, тамъ то оспала, 
23 Якъ би еі (не)збудила, то бъ рано не всталА 
24 — Ой йене, йене, не суди жъ ти мене, 

25 Бо тн ненька моя, а завтра не буде мене. 

(Та» же. А. ДшпнсвіІ). 

Л. 

1 Л=3 I. 2 Якъ була въ батька ще й дитиною; 3 Я въ батька зросла, 
відъ батечка пішла; 4 Л=2 Б... тая стежка...; 5 Л—3 Б... листомъ при¬ 
пала; 6 Л=4 Б... понадвисала; 7 Л 5 Г... висічу; 8 Та й до свого батенька 
въ гості полетю; 9 Л=17 А; 10 Л=9 I... лісъ розівъю; 11 Л—10 I... лісъ 
обмочу; 12 Л=12 К. Тамъ... ходитъ; 13 Тамъ милую за ручку водитъ. 
14 Гей, мила, мила, послухай мене; 15 Л=15 К... за пташечка в; 16 Л15 
Б... донечка наша. 17 Л-=17 К. Віддались-мо еі въ чужу...; 18 Л=14 I... 
валитъ (?); 19 Л=2 А... батечко...; 20 , 

сосіди обсудитъ. 

М. 

Ой плавала лебедоньва 
За тихою водою — 
Дала мати дочку 
Заніжъ молодою. 
Дала мене мати 
Далече одъ себе, 
Заказала не бувати 
Сімъ літъ у себе. 
А я, несчастлива, 
Того не втерпіла, 
Намінила ся въ зозуленьку— 
У рікъ прилетіла. 
У садоньку сіла, 
Сіла-ната, заковала, 

[=20 К... матінко...; 21 Л=23 И... 

(Тамъ же. Д. Дшошсвій). 

Жалісненько заковала: 
— Ой горе мені, 
На чужій стороні! — 
Вийшовъ братічокъ 
Та ставъ на порозі 
Лучка натягати, 

Намірився до сивоі 
Зозулі стріляти. 

— Ой стій, брате, 
Не бий зозуленьку! 

Прийми снву зозуленьку, 
Якъ рідну сестроньку: 
Ой горе мені 
На чужій стороні! — 

N 
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„Коли сестриионыеа, 
То прошу до хати, 
Коли зозулѳнька— 
Въ темнив лісъ вовати! 

Вийшла натінка 
Стала на порозі... 
Споглядала дочку свою — 
Обілляли іі слези! 

(Волынск, туб. Ивъ собр. Н. И. Костомарова). 

Н. 

Доле моя, доле! где жъ ти ся поділа, 
Чи ти, доле, въ морі втонула, 
Чи ти, доле, въ огні згоріла? 

Коли въ морі втонула—приплинь къ береженьву, 
Коли въ огні згоріла—жаль мому серденьку! 
Приіхали свати до нашоі хати: 
Та вже хотятъ мене, молодую, 
За нелюба замужъ оддати. 
Мене мати дала, та й наказовала: 

— Що бъ ти въ мене, моя рідна доню, 
Черезъ сімъ літъ не бувала. 
Я не витерпіла — за рікъ прилетіла, 
ІІеревинула-мъ въ сиву зозуленьку, 
Въ валиновімъ гаю сіла. 

Якъ взяла вовати, жалібненьво співати, 
Ажъ ся взяли въ землі ліси калинові 
Одъ голосу розлягати. 

Вийшла стара матй, стала на порозі, 
Пригадала свою рідну дочку — 
Обілляли іі слёзи. 

— Коли моя дочка, то прошу тя до хати; 
Коли сива пташка-зозуленька, 
Лети въ темний лісъ ковати. 

(Червонал Русь. Изъ собр. Н. И. Костомарова). 

О. 

Дала мати дочку далеко одъ себе, 
И заказала еі не бути за сімъ літъ у себе. 

А я не терпила, за рікъ прилетіла. 
Ой сіла жъ я, сива зозуленька, въ вишневінъ садочку, 
Ой сіла жъ я, пала, та й стала вовати, 
Вийшла стара мати, та й стала плаката. 
— Ой не куй, зозуленько, въ вишневімъ садочку: 
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Гейси, гейси, зозуленько, въ текший лісъ ковати! — 

Вийшла ноя сестронька, стала зганяти: 
— Гейси, гейси, зозуленько, въ темний лісъ ковати!— 

Вийшовъ ній братичокъ, ставъ нроновляти: 

— Коли ти, сива зозуленька— въ текший лісъ ковати, 
А коли ноя сестра, то прошу до хати! 
Прилетіла зозуленька, та й сказала: куву! 
„Подай, подай, ноя иатн, теперь нені руку! 
Ой якъ же ти нені, нати, якъ же-сь мі зичлива, 

Що ти нені кого віна нігди не взичила. 
Мене нужъ забивае: иди, жоно, до батенька, 
Иди, жоно, до матінки віно одбірати!“ 

339. 

Сидитъ ненька край віконечка, Життя жъ твое препоганее. 

Ажъ ось іде ноя доненька. Не зобуте, не зодягнене, 
— Дитя жъ ное та воханее, Тіло збите та излаяне. 

(Черкасс», у. Ф. Т. Шгапгей). 

340. 

A. 

1 Соловейку, рання пташечко, 12 Сосіди близькі, вороги тяжві, 
2 Та не щебечи, садонъ летячи, 13 Просю васъ покорно всіхъ неви- 
3 Та не отруси раннёі роси! борно, 

4 Нехай отрусе натінка ноя, 14 Пийте, гуляйте, йене не осуждайте. 
5 До пене йдучи, одвідуючи, 15 А хто осуде, санъ Богъ засуде, 
6 Та життя ное розвідуючи. 16 А хто розведе, той зъ ума зійде. 
7 Якъ я живу, якъ я горюю, 17 — Жінко ноя, голубро сива, 

8 Сосіди кажутъ, що я паную. 18 Черезъ вулицю та й куна ноя. 

9 Я не паную, я гірко горюю, 19 Піди жъ до куни та й поговори, 
10 Сосіди кажуть, що я недъ-горілку 20 Тоску та печаль свою роздали. 

пью. 21 „Уже жъ я ходила, та й говорила, 
11 Я меду не пью, дрібні слёзи ллю! 22 Тоски-печалі не розділила”. 

(Изъ собр. А. А. Потебни). 

B. 
1 Ти, соловей, ти, налесенький, 
2 Въ тебе голосовъ та тонесенький, 

3 Б=2 А, Ти... съ саду... 4 Б—3 А; 5 Б=4 А... отрусить моя.. 
6 В=5 А. 
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7 Не т^къ мене, якъ життя мого: 11 — Чоловіче мій, дружина моя, 
8 Ой якъ живеться, якъ горюеться, 12 Завізъ ти мене у чужую сторону, 
9 Що до мене рідъ не признаеться, 13 Нівуди піти поговорити, 

10 Чужа чужина не озиваеться. 14 Тоскі-печалі та розділити. 

15 В=17 А; 16—18 А=19, 21 и 22 А. 

(Роменск. у., Ивъ ообр. А. А. Потебип), 

В. 

1 Ой ти, соловей, золоте перо; 2 В=2 А.'., въ гору летючи: ! В 3 А 
Ой не... 4 Не завдавай серденьку мойму тоски; 5 В=4 А... откусить... о 
В=5 А; 7 На мое життя завидуючи; 8 В=7 А; 

і 9 Я свое життя другимъ дарую. 

(Игъ собранія П. А. Кулиша). 

Г. 

1 Г=11 Б; 2 Г=12 Б... мене, де роду нема; 3 Г=13 Б; 4 Журбу та 
печаль розвеселити; 5 Ой, жінко моя, е въ тебе кума; 6 и 7 Г 19—21 А; 
8 Журби-печалГ не звеселила; 9 и 10 Г=1 и 2 В; 11 Г=ЗА, Да пе обби¬ 

вай... 12 Г=9 А... обобъе... 13 и 14 Г=5—7 А; 
15 Маленькихъ дітокъ своіхъ годую. 

(Остерск. у. Изъ собранія П. А, Кулиша). 

д. 
1 Ой ти, соловей, ти, манесенький, 6 Нехай отрусе мій ріднпп батеньке, 
2 А на шръячко ти рябесенький, 7 До мене йдучи, мене відвідуючп, 

3 А на голосочокъ жалібнесенький, 8 Ой та я живу, чи я горюю. 
4 Ой не щебечи рано на зорі, 9 Не такъ живучи, якъ горю ют и. 

5 Не отруси раннёі роси, 

10 Д=11 Б; 11 Д=12 Б... та у чужий край; 12 Д=13 Б; 

13 Свого серденька розвеселити. 16 Огню набери, стань поговори. “ 
14 „Супротівъ двора та твоя кума, 17 — Вже жъ я ходила и говор ала, 
15 Шди до куми, огню набери; 18 А твоя кума та осудила. 

(Купянск. у. НіговсЕІй). 

341. 

Та по тімъ бощ Дунаю, Дунаю, 

А я, молоденька, гуляю, гуляю, 

ОідШіесІ Ьу ѵ^.оооіе 



— 760 — 

А въ лузі калина, тенно, не видно, 

Соловейки не щебечутъ *). 

А я, нолоденька, гуляла, гуляла, 

Перевізничка наняла, наняла: 

Та по тімъ боці батько гука: (2) 

„Перевези мене, донюшка!а (2) 

— А я тебе не знаю, не знаю, 

Шо ти гукаешъчюди та сюди. 

,Чи не я тебе гудувавъ, 

Чи не я тебе заміжъ давъ?" 

— Та одрізапа скиба одъ хліба, — 

Та теперь мені нема діла! 

А въ лузі калина, ясно та видно, 

Соловейки защебетали. 

(С. Буймеръ, Лебедннск. у. Г. А. Заіюбовскій). 

342. 

Черезъ вулицю — то жъ твоя кума: 

До куми піди та й поговори, ( 

Тоску-печаль та й розноси. 

„Шду до сусідъ, наберу вогню, 

Наберу вогню, та й поговорю". 

(Лебединск. у. Г. А. Заіюбовскій). 

343. 

Ой за горами вода дупаами; 

Ой тамъ козаченько коня напувае, 

Головоньку обшмае. 

— Головонька моя, сторононька чужа, 

Завезли мене туди, де роду нема, 
Та ні роду-родини, ні вірноі дружини. 

Тільки въ мене роду — два братіки зъ роду. 

— Порадь мене, брате, якъ рідная мати, 

Чи листи писати до матері (милоі) слати? 

Ой я листи пишу, до матері шлю: 

Ой здорово, мати, (мила) чи та жива 

Съ карими очима, съ чорними бровами зъ вірними словами. 

*) Припѣвъ послѣ каждыхъ двухъ строкъ. 

„Завізъ ти мене въ чужу сторону, 
Въ чужій стороні родоньку нема, 

Нікуди піти, поговорити, 

Тоску-печаль та й розноси ти“. 

— Ой жінко моя, ой жінко моя, 
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344. 

Ой не шумп, луже, ти, зеленей гаю, 
Не завдавай серцю жалю, що я въ чужому краю. 

Я въ чужому краю, марпо погибаю. 

Ой тимъ же я погибаю, що роду не маю. 
Ой въ мене рідъ далеко відъ мене, • 

Перечула черезъ люде, що жалуютъ мене. 
Ой вехай жалуютъ та й не жалуютъ, 

Тільки моему серденьку жалю завдадутъ. 
Пливи жъ, сіра утка, проти води хутко, 

Та не кажи, сіра утко, що я тутъ горюю, 

Скажи жъ, скажи, сіра утко, що я тутъ паную: 
Мое жъ панування — гірке горювання. 

Ой пливеть же сіра утка, утята малевькі. 
Горе мені на чужини безъ отця, безъ неньки! 
— Брати моі, брати, сиві соколоньки, 

Прибувайте та до мене ой хоть въ гостиноньку. 
Намочу я горілочки у зеленій пляшді: 
Съ перцемъ, изъ верберцемъ, съ своімъ щпримъ серцемъ. 

„Сестро жъ моя, сестро, горілка пе пъеться, 
Ой щось мені коло сердя, якъ гадина въеться!“ 
— Брати жъ моі, брати, — ясні соколоньки, 
Біжіть же ви, моі брати, біжіть проходіться; 
6 у мене у садочку водидя въ клудочку (?), 
Водиця въ клудочку, рушникъ на кілочку: 
Водицею вмийтесь, рушничкомъ утріться. 

(Роменск. у. Д. Д. Потебял). 

345. 

Що й у мого батенька 
Три садочки на горі, три кубочки на столі; 
Посидимо да й поговорило, мій родонько, нзъ тобою, 
Якъ рибонька изъ водою. 

Що въ первому кубочку да солодкий медокъ, 

Посидимо, ой посидимо, да й поговоримо, 

Мій родоньку, йзъ тобою, якъ рибонька изъ водою; 
А въ другому кубочку да гіркее пиво, 

А въ третёму кубочку да зелене вино; 
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Що солодкий медокъ для батенька мого, 

А зеленее вино для матінкн моеі, 
А гіркее пиво для милого мого. 

34в. 

Изъ-за гори високоі гусі вилітають, 
Ще роскоші не зазнала, вже літа мннають: 
Не зазнала въ отця, въ неньки, замужемъ не буду, 
По чімъ же я літа своі памъятати буду? 

Пийте, люде, горілочку, а вп, гусі, воду, 

Накажіте, білі гусі, до моего роду. 
Не кажіте, білі гусі, що я тутъ горюю, 
А кажіте, білі гусі, що я тутъ паную. 
Якъ будете, білі гусі, правдоньку казати, 
То не схоче родиночка въ гостині бувати. 

(Волынь. Ивъ собраніе П. А. Кулиша). 

347. 

Милий милу питав: „чого засмутилася, 
Десь у тебе головонька заболіла?“ 
— Не такъ, милий, засмутила, головка заболіла, 
Безъ отця, матусі, зскучила. 
Узявъ милей свого милу, повівъ милу до Дунаю. 
„Оттутъ тобі, мила, потопати. 
— Чи я Богу прогнівила, чи отця й матку побранила, 
Чомусь мене вода не приймае. 
Узявъ милий свою милу у світлочку: 
„Оттутъ тобі, мила, розжипаться“. 

— Повій, вітре буйнесенький, на світлоньку новесеньку, 
Съ того краю, де родину маю. 
Повій, вітре ще й буйніший, на світлоньку ще й новшу, 

Съ того села, де й магюнка моя. 
(Изъ собр. И. А. Кулиша). 

348. 

Ой вийду я на гору крутую, 
Подивлюся на воду биструю. 
Якъ щипка (щука) рибка въ морі, гуляв до волі, 
А я, молоденька, та й волі не маю. 
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„Пусти жъ мене, мій миленький, голубочку мій сивенький, 
До броду но воду, відвідати роду". 

— Не пустю, мнленька, голубко сивенька, 
Бо ти свому роду скажешь всю пригоду. 
„Хоць будутъ питати, не буду казати, 

Обіллютъ мене дрібненькіі слези, я вийду зъ хати. 

Братъ дрова рубае, сестра питае: 

— Чи привикла-сь, сестро, меже берегами (ворогами), 
Якъ тая криниця меже облогами? 

„Тобі не пптати, мені не казати, 
Хотівъ жалувати, було мспе не давати". 

(Подольск, губ. Л. И. Дыюшскій). 

349. 

Ой високо, високо клинъ-дерево одъ води, 
Хочъ же воно високо, таки листокъ опаде, 

Таки листокъ онаде, зъ водицею поплеве. 
Ой далеко, далеко мій батенько одъ мене, 

Ой хочъ же вінъ далеко, таки мене спомъяне, 
Таки меие спомъяне, Я дитяткомъ назове: 

„Ой десь мое дитятко у тій чужій стороні, 
У .чужого батенька, у грозного свекорка. 
Встав вона раненько, плаче вона ревненько, 
Вииваеться слезами, втираетъся руками*. 

(Полоски, Бѣльск. у.). 

360. 
Ой буду я, буду, неділеньки ждати, 
Чи не прийде й одвідати мене рідная мати. 
И неділя минае, матюнки немае. 

Журба мене зъ нігъ вале, да ніхто й не знае. 
И неділя пробуде, матюнки не буде, 

Хіба мене й одвідають хоть добриі й люде, 
Хоть добриі люде, близькиі сусіде, 

Нехай мені на серденьку не топшенько буде. 
(М. Борисполь, Переяславск. у.). 

361. 

Ой ти, чаечка, ти, чубаечка, позичъ мені чуба, 
Да пойду у гості, да пойду у гості, до свого нелюба. 
Ажъ мій нелюбий, мій нелюбий, ж иве за водами, 
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Да що вечера, да що ранечка плнве зъ селезням. 

Да пливи, пливи, да селезню, проти води тихо, 
Да навахи моему роду, що я сиротина. 

Да хочъ хе сиротина — любая дитина. 

(С. Іементаровва, Соснидк. у. Ию Собр. П. А. Купи) 

Ой И8ъ лісу, лісу темного, 

Изъ за гаечка зеленого 
Виходила хмара чорная, 
И другая непогохая, 

Все зъ снігами та мороэами. 

Дочка зъ матеръю прощалася, 
Попрощавшись, та й иоіхала, 

Середъ лісу становилася,' 

862 *). 

Проти сонечва сушилася, 
Соловьями обсадилася. 

— Соловейко, мала пташечко, 
Полети въ мою стороночку, 
Понеси роду повдоночку: 
Нехай батеньво не хуриться, 
А матуся не печалиться. 

(Харьков, губ.). 

353. 

У неділю рано во всі дзвони били; 

Тоді братъ зъ сестрою, гарно говорили: 

— Сестро хъ моя, сестро, часъ тя замухъ дати. 
„Оддай мене, брате, не за селянина, 

Оддай мене, брате, та за міщанина. 
У міщанина новая деревня, 
Новая деревня, великая семья: 
По новій деревні люблю нохожати, 

Въ великоі семъі люблю розмовляти!" 

Ой брязнулн ключи въ стайні на помості, 
Ой нрвіхавъ братецъ до сестриці въ гості. 
— Добри-вечіръ, сестро, чи духа, здорова? 

„Не питайся, брате, чи духа, здорова, 

Запитайся, брате, яка моя доля? 
Нагайка-дротянва кровъю обвишла, 

Шоввовая хусточка у ручкахъ зотліла, 
А вхе моі очи не доспали ночи, 

А вхе моі руки та й дознали муки; 

*) Пѣсен отъ 352 до 355 записаны Н. И. Костомаровымъ. 
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А вже моі ноги зазнали дороги". 

— Ото жъ тобі, сестро, новая деревня, 

Ото жъ тобі, сестро, великая семья: 
Въ новоі дереині любитъ похожати, 
Въ великоі сеиъі любишь розковляти. 

(Волше*. губ.). 

„Ні на кого жалковати, 

Якъ на тебе, стара нати: 

Утопила головоньку, 
У тяжкую неволеньку. 

Бідная моя головонька, 

Несчастная моя доленька! 
Матуся въ мене не рідная: 
Посилають мене по воду 
Не зобуту, не зодягнуту, 

И головку не покритую! 

354. 

Порадь же ти, стара мати, 

Якъ нелюба шановати; 

Промовъ словце, ради Бога!" 
— Живи, доню, яко мога! 

(Воронеже*, губ.). 

Збб. 

Якъ побачить рідний батенько 
Изъ високого изъ терема: 

„Не плачъ, не плачъ, дитя милее, 
Ні на батенька, ні на матінку, 
А плачъ ти на свою воленьну, 

Що попалась у неволеньку!" 
(Воронеже*, губ.). 
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СМЕРТЬ ЖЕНЫ. ПОЛОЖЕНІЕ ВДОВЦА. ВТОРИЧНАЯ 
ЖЕНИДЬБА. 

366. 

Ой, горе, горе, да безъ чоловіка — 
Горюю-бідую, не доживу віка! 
А чужіі жінки и пьютъ, й гуляютъ, 
Мене, молодую, усі забувають. 
„Чомъ ти не приіхавъ, чомъ тн не прийшовъ?" 

— Погода не тая, дорога слизькая. 
Ой, приіхавъ милий до милоі двора, 
Ажъ виносять милу въ труні відъ порога. 

Мидий зажурився, съ коня похилився, 
Слізонысамн гірво-гірко залився. 
„Не плачъ, не плачъ, силку, не плачъ, не журися, 
Ще жъ тн молоденькій, ще жъ ти не й не женився“. 

— Ой, мати, мати, лучче бъ не казати, 
Лучче бъ мене зъ нею вмісті поховати. 

(ИлницвЛ). 

367. 

А. 

1 Якъ поіхавъ королевичъ на полюванне, 
2 Та покинувъ Ганюточку та на поругание. 

3 Якъ изъіхавъ королевичъ на крутую гору, 
4 Пустивъ копя вороного въ зелену траву, 

5 Якъ изъіхавъ королевичъ на калиновъ містъ, 

6 Якъ обняла королевича темнісенька нічъ. 
7 Припъявъ коня до явора, самъ лігъ спочивати, 

8 Приспився королевичу дввнесенький сонъ: 
9 Съ-підъ правоі та рученьки виленувъ сокілъ, 

10 Съ-підъ лівоі, съ-підъ білоі — сивая зозуля. 

Оідііігесі Ьу Соо^Іс 



— 767 — 

11 Якъ поіхавъ королевичъ до бабусеныш. 

12 „ Бабусенько-голубонько, одгадай сей сонъ: 

13 Съ-підъ правоі та рученьки вилинувъ сокілъ, 
14 Съ-підъ лівоі, съ-підъ - білоі — сивая зозуля®. 

15 — Хиба бъ я тобі, королевичъ, не бабусенька була, 
16 ЩобЪ я сёго сону та й не дгадала. 
17 Біжи, біжи, королевичъ, не жалуй коня, 

18 Бо твоеі Ганюточкн на світі нема! . 
19 Учора изъ вечора сина вродила, 
20 Й къ білому світу у хрестъ увела, 
21 А сегодня къ світу й сама померла. 
22 Доіжжае королевичъ до новихъ ворітъ, 

23 Удариться кінь копитомъ объ новий порігъ. 

24 Ой, не вийшла Ганюточка, вийшла менша свіеть, 
25 Винесла королевичу дивнесеньку вість. 
26 — Здоровъ, здоровъ, пане зятю, чужий та не нашъ, 
27 Бо твоеі Ганюточки на світі не машъ. 
28 Якъ увійшовъ королевичъ у нову світлицю, 
29 Лежитъ ёго Ганюточка та й на всю скамницю. 
30 Ударився королевичъ у білиі груди — 
31 „Ніжки моі різвесеньки, чомъ не ходите? 
32 Ручки жъ моі білесеньки, чомъ не робите? 
33 Очи жъ моі каресеньки, чомъ не дивитесь? 
34 Уста моі сахарниі, чомъ не мовите?" 

35 — Ніжки моі різвесеньки одходилися, 
36 Ручки жъ моі білесеньки одробилися, 

37 Очи жъ моі каресеньки оддивилися, 
38 Уста жъ моі сахарниі одмовилися. 
39 Якъ пішовъ же королевичъ у малу кімнату, 
40 Ажъ тамъ мамки, ажъ тамъ няньки та дитя колишутъ. 
41 „Ой ну, люлі, мале дитя, що вчора въ ранці уродилося, 
42 А сёгодні въ вечері осиротилося; 
43 Що учора Ганюточка — матуся була, 
44 И въ білому світу Ганюточки на світі нема. 

(С. Щасновва, Ковелецк. у. К. Кибахьчнчъ). 

Б. 

1 Якъ поіхавъ королевичъ на погулянне, 
2 Та покинувъ Марусеньку на горёванне. 
3 Пустивъ коня у діброву, въ зелену траву, 
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4 А сакъ же лігъ спочввати въ зеленимъ гаю. . 

5 Ёму приснивсь совъ жорстокий: 
6 Съ-підъ рученьки, съ-підъ правоі вилетівъ соколъ, 

7 Съ-підъ лівоі, съ-підъ білоі — сіра утінка. 
8 „ Бабусенько-голубонько, одгадай сей сонъ: 

9 Съ-підъ рученьки, съ-підъ правоі вилетівъ соколъ, 

10 Съ-підъ лівоі, съ-підъ білоі — сіра улика". 
11 — Ой біжи жъ ти, королевичъ, не жалуй коня, 
12 Уже жъ твоеі Марусеньки на світі нека. 

13 Породила сина Йвана, сака померла. 

14 Якъ приіхавъ королевичъ до вовихъ ворітъ, 
15 Ударивъ кінь копитонъ объ новий порігъ. 

16 Ой, виходить стара кати зъ новоі світлиці. 
17 „Здоровъ, здоровъ, королевичъ, теперь ти не нашъ, 

18 Бо вже жъ твоеі Марусеньки на світі нека — 
19 Породила сина Йвана, сана померла". 
20 Увіходить королевичъ у нову світлицю, 

21 Розляглася Марусенька на усю сномницю, 

22 Мамки, няньки держать дитя нале. 
23 „Бодай же ти, дитя мое, а само пропало, 
24 Якъ ти мою Марусеньку на той світъ загнало". 

(Пмпм). 

В. 

1 Ой поіхавъ королевичъ на прогулянне, 
2 Покидае свою жену на горованне. 

3 Ой, виіхавъ королевичъ на кругу гору, 
4 Та скинувъ съ себе шовковий халатъ, 

5 Та й улігся спать. 
6 Та приснился та королевичові 
7 Та преудивительний сонъ: 
8 Съ-підъ правоі та рученьки кісяцъ изойшовъ, 

9 Съ-підъ лівоі — изойшла ясная зоря. 
10 Королевичъ—добрий хлопецъ та поіхавъ до бабушки. 

11 „Ой, бабушка-голубушка, одгадай цей сонъ: 
12 Съ-підъ правоі та рученьки місяць изойшовъ, 

13 Съ-підъ лівоі изойшла ясная зоря". 

14 — Твоя жена л(Л)юта дитя родила, 

15 Дитя родила, сама померла. 
16 Твоя жена лютина на лаві лежать, 
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17 Твое дитя—соколина въ колисці лежитъ. 

18 Королевичъ, добряй хлопецъ, Богу помоливсь, 
19 Да й въ світъ поіхавъ. 

(С. Внтяаевъ, Звенигородсв. у. Б. Позшшскій). 

Г. 

1 Якъ поіхавъ козаченъво на воюванне, 

2 Та й оставивъ Марусиву на горюванне. 
3 „Горюй, горюй, Маруеино, нокільпрніду, 
4 Боже кій милостивей, нокіль приіду®. 

5 Ой, приіхавъ козаченько къ новому двору, 

6 Та б привълзавъ кониченька къ малёваному стовпу, 
7 А самъ пііповъ, молоденький, лідъ повітку спать. 
8 Ой, приевився козаченъву дивнесенъкий сонъ: 
9 Съ-підъ правоі та рученьки, вилетівъ совалъ, 

10 Съ-підъ лівоі, съ-підъ білоі — сіра утінка. 
11 Боже жъ міб милостнвий, сіра утінка. 

12 Ой, поіхавъ козаченъво до бабусевьки. 

13 „Бабусенько-голубонько, розгадай мій сонъ: 
14 Съ-підъ правоі та рученьки, вилетівъ сокілъ, 
15 Съ-підъ лівоі, съ підъ білоі — сіра утінка®. 
16 — Та вже жъ твоі Марускни на світі нема, 
17 Та вже жъ твоя Маруеина сина родила, 
18 Породивнш на світъ сина, сама умерла. 
19 Ой, поіхавъ козаченько до свого двора, 
20 Бийшла ёму на зустрічъ сама менша евіеть. 

21 — Здоровъ, здоровъ, чужжй зятю, чужиб, та не нашъ, 
22 Боже жъ мій милостивий, чужий та не нашъ! 
23 Та вже жъ твоі Марусини на світі нема, 

24 Та вже жъ твоя Маруеина сина родила, 
25 Породивши на світъ сина, сама умерла. 
26 Об, якъ увійшовъ козаченъво въ нову світлнцю, 

27 Якъ ударивсь, молоденький, объ нову свамницю. 
28 И нянечки, и мамочки на лавочкахъ сидятъ, 
29 Молодесеньку дитиночку на рукахъ держать. 

30 „Бодай же ти, двтвночко, на сйіті не було, 
31 Якъ ти жъ мою Марусину съ світа извело. 
32 Боже жъ мій милостивий, съ світа извело". 

' (Понорішца, -Кроіевецк. у.1. 
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Д- 

1 Ой, поіхавъ королевичу на погулянне, 
2 Да й покинувъ Марусеньку на гореванне. 

3 Да виіхавъ королевичу въ чнстее поле, 
4 Да й роскинувъ королевичу свій білий шатеръ, 
5 Да й лігъ спати королевичу да й (у) свій спокой, 

6 Да й прпсиився королевичу дивнесенький соны 
7 Що съ-пуидъ правоі да рученьки, внлетшъ соколъ, 
8 А съ-пуидъ лівоі, съ-пуидъ білоі — сіра утиця. 
9 Ой, ідь хе ти, королевичу, до бабусеньки въ двіръ. 

10 „Бабусенько-голубонько, розгадай сей сонъ: 

11 Що съ-пуидъ прав.іі да ручевьки, вилетівъ соколъ, 
12 А съ-пуидъ лівоі, да білоі — сіра утица*. 
13 — Ой ідь хе ти, королевичу, до свого двора, 
14 Бо въ твоему да дворику случилась біда: 
15 Да вхе хъ твоя Марусенька сила родила, 
16 Да на третій день й сама померла. 
17 Приіххае королевичу до свого двора, 
18 Якъ ударвть куянъ ко пятомъ у нови ворота, 
19 Да виходить да ёго сана ненша свість, 
20 Да виносить ёму невеселую эвість: 
21 — Здрастуй, зятю, здрастуй, зятю, теперь ти не нашъ,' 
22 Да ухе хъ твоеі Марусеньки да иа світі нема. 
23 Увіходить королевичъ у нову светлицю, 

24 Лехпть ёго молода хена на всю скамницю, 
25 А тамъ бабки, а тамъ няньки дитя колишуть. 
26 Якъ удариться королевичъ у груди руками — 
27 „Ой, щобъ хе ти, дитя мое, не родилося, 

28 Якъ ти мою Марусеньку съ світу збуло. 
29 Ніхки моі дорогві, чомъ не ходите? 
30 Ручки моі білесеньки, чомъ не робите? 
31 Уста моі холодние, чомъ не промовите?* 

(С. Козелъ). 

Е. 
\ 

1 Ой, поіхавъ королевичъ на прогуляння, 
2 Покидав да Галютоньку на горювання, 
3 Да не виіхавъ да королевичъ за густенький лісъ, 

4 А й обняла королевича темнесенька нічъ. 
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б Да припъявъ коня до явора, сякъ лігъ опочивать. 

6 Ой, приснився й королевичу чудний-дивний сонъ: 
7 Що съ-підъ правоі да рученьки внлетівъ соколъ, 
8 Зъ-підъ білоі, зъ-підъ лівоі — ясная зоря. 

9 Якъ пошовъ же да королевичъ до бабусеньки. 
10 „Бабусенько старесенькая, одгадай сей сонъ: 

11 Що съ-підъ правоі да рученьки вилетівъ соколъ, 
12 Съ-підъ білоі, съ-підъ лівоі — ясная зоря". 
13 — Біжи, біжи, королевичу, не жалуй коня, 
14 Вже твоеі Галютоныш на світі йена. 
15 Вже жъ твоя Галютонька сина зродила, 
16 Понаймала няньки й бабки, сана й полягла. 
17 Якъ приіхавъ да королевичъ підъ новенький двіръ, 
18 Удариться кінь копитонъ объ новий порогъ. 
19 Не вийшла Галютонька, вийшла его свість, 

20 Ой, винесла королевичу да невеселу звість: 
21 — Здрастуй, эдрастуй, чужвй зятю, теперечка не нашъ, 
22 Уже твоеі Галютоньки на світі нема, 
23 Уже твоя Галютонька сина зродила, 
24 Понайнала няньки й бабки, сана, полягла. 
25 Якъ увойшовъ да королевичъ въ нову світлицю, 
26 Лежитъ ёго жилая на усю сканницю. 
27 „Очи жъ ноі кареныйіі, чонъ не глянете? 
28 Уста жъ ноі сахарниі, чонъ не новите? 
29 Ручки жъ ноі паперови, чонъ не робите? 
30 Ніжки жъ ноі біленькві, чонъ не ходите?*1 

31 — Очи жъ ноі каренькиі оддивилися, 

32 Уста жъ ноі сахарниі дговорилися, 
33 Ручки жъ ноі паперови дробилисл, 
34 Ніжки жъ ноі біленькиі одходилися. • 

(С. Ерковцн, Перед слав с к. у.). 

Ж. 

1 Ой, поіхавъ королевичъ на кругу гору, 

2. Пустивъ коня въ шовкову траву, 

Въ птовкову траву *). 
3 Да напъявъ собі зъ билиночки да й лігъ опочивать. 
4 Да приснився королевичу дивнесевький сонъ: 

*) Начиная со второй строки, повторяются послѣдніе два слова каждаго стиха. 
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5 Съ-підъ білоі (лівоі) да рученьки вилетіла сіра утка, 

6 Съ-підъ правоі да рученьки вилетівъ сокілъ. 
7 Якъ іхавъ королевичъ до бабусеньки. 
8 „Бабусенько да голубонько, одгадай мені сонъ: 

9 Съ-підъ лівоі да рученьки вилетіла сіра утінка, 
10 Съ-підъ правоі да рученьки вялетівъ сокілъ". 
11 Бнжить, бвжить королевичъ до новаго двора, 
12 Во вже жъ твои Марусенька дитя вродила. 
13 Уродила нале дитя, не жива лежитъ, 
14 У кроваті, у комнаті жалев дитя няньки колшпуть. 

(Изъ ообр. П. А. Купи*). 

3. 

1 Якъ поіхавъ королевичъ на нрогуляння, 
2 Кинувъ жінку Марусеньку иа горування. 
3 Якъ виіхавъ королевичъ у чистее поле, 
4 Та й роскинувъ королевичъ свій білий шатеръ, 
5 Та й розіславъ королевичъ шовховий коверъ, 
6 Пустивъ коня вороного на попасання. 
7 А самъ прилігъ королевичъ на спочиванне 

8 Съ-підъ лівоі съ-підъ білоі сіра утиця. 

(іубии). 

И. 

1 Якъ поіхавъ кролевичъ на прогуляння 
2 Та покинувъ Галюточку на горювання, 
3 Якъ виіхавъ кролевичъ на круту гору, 
4 Пустивъ свого коничеиька въ жовкову траву. 
5 Та приснввся кролевичу дпвнесенькнб сонъ: 

6 Съ-підъ правоі рученьки вилетівъ соколъ, 
7 Съ-підъ лівоі рученьки — сива зозуля. 
8 Ой, поіхавъ кролевичъ та до бабусі. 
9 „Ой, одгадай, бабусенько, який сннвся сонъ: 

10 Що съ правоі рученьки вилетівъ соколъ, 
11 Съ-підъ лівоі рученьки — сива зозуля". 
12 — Не пожалій, кролевичу, вороного коня, 

13 Уже жъ твоі Галюточки на світі нема. 
14 Понайжала мамки, няньки, сама полягла. 
15 Якъ приіхавъ кролевичъ до свого двора, 

у 
У 

У 
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16 Та вшила до кролевича що найменша свість, 
17 Та винесла кролевичу що найгіршу звість. 

18 — Чоломъ, чоломъ, чужий зятю, уже жъ ти не нашъ, 
19 Уже жъ твоеі Галюточки на світі йена. 
20 Якъ увійшовъ кролевнчъ въ нову світлицю, 
21 Лежитъ бго Галюточва на всю свамшщю. 
22 „Уста моі сахаршгі, чомъ не говорите? 
23 Очи моі вареньки, чомъ не дивитесь? 
24 Руки моі гарні, чомъ не робите? 
25 Ноги моі біли, чомъ не ходите?" 

26 — Уста моі сахарниі, ви наговорилися, 
27 Очи моі вариі, ви надивилися, 
28 Руки моі гарниі, ви наробйлися, 
29 Ноги моі білиі, ви находилися. 

(Изъ собранія П. А. Куіиша). 

I. 

1 1=1 Б... доньский король... 2 1=2 Б... жуинву... 3 1=3 А... доньсвій 
король на І’ору... 4 1=4 А... въ шовкову... 5 1=4 Б... спать доньсвій ко¬ 
роль у білинъ шатру; 6 1—8 А... доньскому королю предивний... 7 1=9 
А, Исъ правоі... вилетівъ... 8 1=10 А, зъ лівоі... 9 1=12 А, И бабочво- 

одгадочво.... 10 1=13 А... вилетівъ... 11 1=14 А; 12 1=17 А... доньский 
король, не ддихаючи; 13 Жену свою Марусеньку, чуть застаючи; 14 1=17 
Г, Жена твоя Марусенька... 15 1=16 Е... няньки, мамки... умерла... 16 1= 
5 Г... доньский король да домочку; 17 1=23 Г, Бвійшовъ доньский ко¬ 
роль... світличву; 18 1—24 Д... жинка Марусенька... -скамничву. 19 Упавъ 
доньский король да й ставъ питати; 20 1—32 А... біленькиі... 21 I—33 
А... миленькиі... 22 1—27 Е... смотритъ; 23 1=22 И. 

(М. Борнсполь, Перезол авск. у.). 

1 Ой поіхавъ панъ крулевичъ на иолюваиня, 
2 Пустивъ свого воронъ-коня на прогуляння, 
3 А самъ пішовъ въ темний лужокъ на оддихання. 
4 Сказавъ собі панъ кролевнчъ білу постіль стлати, 

5 Та положився панъ крулевичъ сиати. 
6 Ой-приснился крулевичу предивний сонъ: 

7 Що вилетівъ зъ-підъ правоі рученьки сивий соколъ. 
8 Сказавъ собі панъ крулевичъ ворожку призвати, * 

9 Та сказавъ же вороженыц той сонъ відгадати. 
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10 „Ой бабочко-голубочво, розбери сей сонъ, 
11 Що вилетівъ съ-підъ білоі правоі рученьки сивеныснй сокілъ". 
12 — Жона твоя любая дитя породила, 
13 Та нанки, та няньки понайыала, сана понерда. 

14 Манка твону дитині въ ніжк&хъ лежитъ, 
15 Мале дитя погойдуе, ажъ тіло дрожитъ. 

(.ЕГодоіьсх. губ. А. Дншвскіі). 

Л. 

1 Л=1 К... двориченько... 2 Пустивъ конечепька на попасання; 3 Л— 
3 К... впавъ въ сирі зеылі... 4 Л -4 К... двориченькові придивненьвнй... 
5 Л—^8 К... зъ лівоі ручки соколъ; 

6 Ставъ двориченько та ставъ на поністъ, 
7 Прнізжае до дворика, відъ нилоі вість: 

8 „Здоровъ, здоровъ, пане, пане зятю, 
9 Чужий, та не нашъ, 

10 Во вже твоі ниленьвоі на світі йена жъ. 
11 Зъ вечіра Марисенька сина родила, 
12 О півночі сана понерла. 

13 Л=23 Д.._ Приіхавъ двориченько... 14 Л=24 Д... ниленька... світли- 

цю; 15 Л—19 I; 16 К—33 А... білевьвиі... 17 Л—22 И; 

18 Горе жъ тобі, ній синочку, безъ матінки жити, 
19 А ще гірше нені, нолодону, безъ Марусеньки. 

(Подольск, губ. А. И. Днииаскій). 

М. 

1 М=1 В; 2 М—2 Б, Оставляв... 3 М—3 И, Изъіхавъ... 4 М=4 И... доб¬ 
рого коня... 5 М=4 Б... лігъ спати... въ білону шатру; 6 М—8 А. Та уви- 

дівся... 7 М= 9 А; 8 М=-10. Б... утиця; 9 М=13 Д, Внрннсь, вирннсь, ко¬ 

ролевичъ... 10 М~--15 Д, Въ вечіръ твоя... вродила; 11 М=16 Д. По утру 
ранесенько сана... 

12 Якъ приіхавъ королевичъ до свого дону, 
13 Широкиі ворітечки поодчиняні, 
14 А видніі віконечка поодсовувані, 
15 Поручики, наёрики въ чорнону сидять, 

16 Тілько ноя Марусенька въ білону лежить, 
17 А на правій на рученыц силочка-держитъ. 

(Роженск. у. Изъ собр. А А. Потебвя). 
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Н. 

I и 2 Н=1 и 2 Д; 3 Н=3 Д. Якъ... королевичу...; 4 Н=4 А... свого... 
въ шовкові трави; 

5 А самъ хе лігъ, королевичъ, на оддихання; 

6 Н г 8 А... удивительний... 7 Н=9 А, 8 Н=8 М... сизая... 

9 Якъ проснувся королевичъ да одъ кріпкаго сна, 
10 Та 9 осідлавъ королевичъ вороного коня; 

II Н = 11 А. Та й... 12 Н = 12 А... мій сонъ; 13 Н=9 А. Що зъ... 
14 Н=8 М; 15 Н=17 А. Ой ідь, ой ідь... 16 Н=12 Ж. Твоя жена... сына... 
1. Н—16 Е... мамки, няньки... 

18 Якъ поіхавъ королевичъ до тещі въ двіръ; 

19 Н=18 Е. Та вдарнвся... вороний объ... 20 Н=20 Г... къ королевичу 
найстаршая... 21 Н=21 Д. Здоровъ, здоровъ, чужнй зятю... 22 Н=10 Л... 

Марусеньки живоі... 23 Н=23 Д. Якъ увійшовъ... та й у світлицю; 24 Н= 
21 Д... ёго Марусенька... , 

25 Вінъ віри не ймае: „серденько мое, вставай, не лежи!® 
26 Та вже ёго Марусеньку у трші кладутъ, 
27 Вінъ віри не ймае: „серденько мое, вставай, не лежи!® 
28 Да вже ёго Марусеньку изъ хати несутъ, 
29 Вінъ віри не іімае: „серденько мое, вставай, не лежи!® 
30 Да вже ёго Марусеньку ко гробу несуть, 
31 Вінъ віри не ймае: „серденько мое, вставай, не лежи!® 
32 Да вже жъ ёго Марусеньку въ яму впускаютъ, 

33 Вінъ віри поннявъ, головку обнявъ, гірко заплакавъ: 

34 „Марусенько, мое серденько, теперъ я пропавъ!® 

(0. Ручка» Гаджчсж. у. И, Я. Рудченво). 

О. 

I 0=1 Б... кролевипу... 2 0=3 Л... своёго... 3 0=2 Д. Якъ... 4 0= 
5 Н... кролевичу на почиванне; 

5 Якъ прийснився кролевичу неначудний сонъ: 

6 0=9 А... вилянувъ... 7 0=10 А... утенька; 

8 Якъ схватився кролевичу на своёго коня, 
9 Якъ побижпть кролевичу до бабусина двора. 

10 „Ой разсуди, бабусенька, сей начудний сонъ: 

II 0=9 А; 12 0=7 О; 
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13 — Ой разсужу, кроловичу, твій начуди нй сонъ; 
14 0=13 Б... Марусенька сина Басила; 15 0= 16 Б. Ой наннлла жъ 

бабокъ, мамокъ... 

16 Якъ схватився кролевичу на свого коня, 
17 Та й нобіжить кролевичу меньшая сестра. 

18 — Здоровъ, здоровъ, чужий зато, здоровъ, да не вашъ, 
19 А вже жъ твоій Марусеньки на соіті нема жъ. 

20 .Якъ увійшовъ кролевичу у нову світлидю, 
21 Якъ вдариться кролевичу объ нову скакняцю. 

22 0=16 Л; 23 0=32 А... дрібненькі... 24 0=35 А. 

25 Чорнимъ оксаминтомъ іробницю вибивъ, 
26 Зеленою китайкою ручищ покривъ, 
27 Зеленою олпвою очнцн заливъ. 

(Оуджансі. у.) 

П. 

1 П=1 Б... донець-козакъ на попрогуляння; 2 П=2 Б. Покидай... 3 П= 

С Д Якъ... 4 П=7 Д... зъ підъ правого плеча... 5 П=9 Ж... рученьки—сіра... 
6 П=7 Ж. Поіхавъ козаченько... 7 П=!0 Д... відгадай; 8 11=7 Д... съ-підъ 
правого плеча мого... 9 11 = 511; 10 11 = 15 А... я, козаченько, не бабка... 
11 11=16 А... сна дивного... 

12 Сідлай же ти, козаченько, вороного коня; 

13 11=17 А. Та ідь же ти, козаченько... 14 0=1 б Д. Бо вже... 15 П= 

15 В. Сина... полягла; 

16 Якъ приіхавъ козаченько да повзъ воріта. 

17 — Ворітечка двійнесенькн, роздвойтеся! (2) 
18 Якъ увійшовъ козаченько у нову світлицю, 
19 Лежитъ ёго Марусенька, лежнть на скажннці. 
20 — Бодай же ти, мое дитй, само пропало, 
21 Якъ ти мою Марусеньку изъ світу зігнало. 

(С. Трубайцы, Хородьса. у. М. В. Нѣговскій). 

Р. 

Поіхавъ козахъ на полёванне, 

Поставивъ жону свою на горёванне; 
Пустивъ кониченька на иопасанне, 

А санъ прнлігъ къ снрій землі па спочнванне. 
Приснився козакові дивнесенький сонъ: 
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Що валинувъ зъ-підъ рученьки ясненький соколъ. 

Попавъ козаченько до ворохеньки. 

-■ Воріженько, голубонько! одгадай мій сонъ: 

Що вилинувъ зъ-підъ рученькп ясненький соколъ. 

„Біжи, біхи, козачевьку, и не стаючи, 

А вхе твоей миленькоі не застаючи, 

Вчора изъ вечіра сина привела, 

Сауа, молоденька, до гробу дятла". 

Приізжае козаченько къ новинъ воротахъ, 

Ажъ виходить, вибігае найменыная свість, 

И виносить козакові лядаяку вість: 

„Чоломъ, чоломъ, пане зятю, чужиЯ та не нашъ! 

А вже твоей ниденькоі на світі не нашъ! 

А учора изъ вечіра сина привела, 

Сана нолоденька до гробу лягла". 

Прпізжае козаченько на новенький двіръ, 

Та ударили по миленькій у голосний дзвінъ. 

Увіходить козаченько у нову світдицю, 

Лежитъ ёго миленькая на усю скрамницю. 

Няньки, мамки молоденькв за столомъ сидятъ, 
Дитя ёго коханое на ручкахъ держать. 

— Ножки моі лоходящиі, чомъ не ходите? 

Ручки моі роботящиі, чомъ не робите? 

Уста моі сахарниі. чомъ не мовите? 

Очки моі чорненькиі, чомъ не глянете? — 

„Не той же, козаченько, теперъ світь наставъ, 

Щобъ умерший еще знова вставъ; 

А не тая, козаченьку, стала година, 

Щобъ умершая еще говорила". _ 
(Волынск, губ. П. И. Кост омаровъ). 

С. 

Якъ ноіхавъ королевичъ на полёвання, 

Кинувъ жінку Марусеньку на горёвання. 

Якъ виіхавъ королевичъ у чнсте поле, 

Та й роскинувъ королевичъ свій білпй шатеръ, 

Та й розіславъ королевичъ шовковий коверъ, 

Пустивъ коня вороного на попасання, 

Самъ првлігъ къ сирій землі на сдочивання. 

Привндівся королевичу диввесенький сонъ: 

І 
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Зъ-підъ правоі, зъ-підъ рученьке вплинувъ сокодъ, 

Зъ-підъ лівоі, зъ-підъ бндоі— сіра утнця. 

Та й поіхавъ королевичъ до бабусеньки, 

—, Бабусенько, голубонъко, одгадай кій сонъ: 

Зъ-підъ правоі зъ-підъ рученьки вилинувъ соколъ, 
Зъ лівоі, зъ-підъ білоі—сіра утнця. 

„Біжи, біжи, королевичу, до свого двора, 

Твоя жінка Марусенька сина родила, 

Та наняла нянёкъ, манокъ, сама полягла“. 

Подъізжае королевичъ до своіхъ ворітъ, 

Виходнла та до ёго наименьшая свість: 

Виносила ёму найгоргаую вість: 

„Здрастуй, здрастуй, королевичъ, та вже зать не нашъ, 
Що вже твоя Марусенька сина уродила, 

Сина уродила, сама полягла: 

Тамъ сидять коло веі пани енерали... 

Та вже моі білі ноги та й одходили, 

Та вже моі карі очи та й одсмотріли, 

Та вже моі речи та й одговорили. 
(Харьков. губ. Н. И. Костомаровъ). 

358. 

А. 

1 Ой, у саду-винограду 16 У вишневимъ садочку схоронила, 

2 Стоявъ сивий коню у поряду; 17 У головкахъ калину посадила, 

3 Ніхто коню цени не поряднгь. 18 Дорогимъ каменемъ накотила, 

4 Прпіхали купці зъ Украіни, 19 Хрсщатимъ барвенкомъ обгородила. 

5 Взяли коню цену порядили: 20 Ой сівъ же той купчикъ та й поіхавъ. 

6 Сто чирвонцівъ й чотири положили, 21 Приіжжае до ногили, 

7 Одному купчику вручили. 22 Прпвезавъ коника до калини, 

8 Севъ той купчикъ та й поіхавъ, 23 Самъ упавъ, милий, на могилі: 
9 Приіжжае купчикъ до ворітъ: 24 лТи, дорогий каменго, не котисе, 

10 „Та ударь, ударь, сивий коню, у 25 Хрещатий барвенку, розстелисе, 

нови ворота, 26 А ти, сира земля, роступисе, 

11 Та не виде мила краще й злота“. 27 А тпсовп доски, розийдетьсе, 

12 Та не вишла мила—вишла мати: 28 А тп, моя мила, озовнся, 

13 — Годі тобі, сину, шурмовати — 29 Та мине женитьсе ти... 

14 Уже твоя мила примирила, 30 — Не журисе, миленький, не журисе; 

15 У светлиці на лавці положила, 31 Дождавши осепі, оженисе. 
(X. Колоиовка, Червиговск. у. М. А. Вербицкая). 
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1 Ой, у саді, саді, саді-винограді 
2 Отоіть кінь вороний у наряді; 
3 Ніхто коню цінн не нарядить. 
4 Наіхали купці мододіі, 
5 Взяли коню ціну нарйдили: 

6 Дали сто червінцівъ и чотирі, 
7 Мойну миленькому привручяли. 

8 — Біжи, біжи, коню, копитами, 

9 Чи не внйде Галю йсъ слугами? 
10 Ой, не вийшла Гадя исъ слугами, 
11 Вийшла стара мати исъ словами: 
12 — Здоровъ, здоровъ, зятю, чу¬ 

жой, а не нашъ, 
13 Уже жъ твою Галю нарядили, 
14 На тісову лаву положили. 

Б. 

15 Исъ кедрини труну изробпли, 
16 Глибокую яму викопали, 

17 Високу могилу виснпали, 

18 Дорогимъ каміннямъ накотпли, 
19 Червону калину посадили. 

20 Ой, щшйшовъ же милнй до могили: 
21 — Ти, сирая земля, роступися, 

22 Дорогій камінь, одкатися, 
23 Кедрова труночка, одчинися, 
24 Ти, моя милая, озовися — 
25 Чи мені женитися, чи журптися? 
26 — Не журися, мидий, не журися: 

27 Діждавшись неділі, приберися, 
28 Пійди по-міжъ челядь, подивися, 

29 Діждавшись другоі, оженися. 

(С. Щасвовиц Ковелеца. у. К. Кибальчичъ1. 

В. 

1 В=1 А. Ой въ саду... 2 В=2 Б; 3 В—3 А; 

4 Ой, якъ нрийшло три козаки съ полку 

5 В—5 А. Ей коню... 6 В=6 Б... червониихъ; 

7 На білой бумаві полічили. 

8 В—7 А... й уручили; 

9 Якъ ноіхавъ милий до мнлоі, 
10 Й ажъ не вийшла мила — вийшла ёго теща: 
11 — Ой, хочъ шурмуй, зятю, хоть не шурмуй, 

12 В=1о Б. Бо вже жъ... милу... 13 В=15 А, на тісовуій... 

14 Китаечвою рученьки накрили, 
15 В=16 А. 

16 Жовтенькимъ пісочвомъ притрусили. 

'17 В == 18 А. Важкииъ... приводили. 18 В = 20 Б. Ой, якъ ііойіііовъ... 

19 В—22 Б. Ой, ти важвий... 

26 „Жовтенький пісочокъ, росТрусися. 

21 Ой, ти до мене, мила, й озовися! 
22 Порадь мене, мила, якъ раднла: 
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23 Ой, чн меві, хила, женвтися? 

24 Ой чн хеш, хила, журитисв?" 

25 В—26 Б. Ой не велю, мвлвй; 26 В=27 Б. Дождавши... 27 В~28 Б. 

На холоду... 28 В=29 Б. 
(С. Рудыговка, Коаеіецк. у. И. П. Новжцш":,. 

Г. 

14 Кедровую труну нарядили, 
15 Виеоку хогилу висипалн, 
16 Важвихъ кахенехъ накотнлн, 

17 Червону валину посадили. 

18 Приіхавъ купчикъ до хогилі — 
19 „Важкий кахевь, скотися, 

20 Калино, злохися, 
21 Сира земля, ростворися, 
22 Ти, ноя хила, озовися: 

23 Чи хені жениться, чн журиться?* 

24 — Не журися, хилий, 
25 Якъ діждепгь неділі, приберися, 
26 Діждешъ другоі, оженися, 
27 По хені, хилий, не журися. 

(Ивъ собр&яіл П. А. Кулиша). 

д. 

1 и 2 Д—1 и 2 Б; 3 Д=3 А... сёму... 4 Д=4 Г... три 5 Д=5 А... сёну... 
6 Д—6 Б... три червонці... 7 Д=8 А. Одинъ купчихъ нссівъ... 

8 Доізжае купчикъ до тісового двора — 
9 Не вийшла ёго мила — вийшла стара теща 

10 Д = 11 Б; 11 Д = 14 А... та й не жива; 12 Д = 13 Б... милу... 
13 Д=15 А;' 

14 У тісову труну положили, 

15 У сирую землю пустили. 

16 Д=18 А. Білимъ... 17 Д=19 Б; 

18 Доізжае купчикъ до мог или, 

19 Привъязуе коня до билини, 
20 А самъ розмовляе до калини: 

21 — Червона валина, отступися. 

22 Д=19 Б. білий... 

1 Ой, у саду, у саду, въ винограді{ 
2 Стоіть вороний ківь у наряді; 
3 Шхто коню діни не нарядить. 
4 Прніхало зъ Мосвви два купчики, 
5 Коню ціну нарядили: 

6 Дали сто червінцівъ, ще й чотирі. 
7 Одинъ купчикъ сівъ да й поіхавъ. 
8 Подъізжае купчикъ подъ ворота— 

9 „Вийди, иоя хвла, враще злота!" 
10 Не вишла хила, вишла теща. 
11 — Хоть турмуй, зятю, хоть не 

турмуй, 
12 Уже твоя мила да й не жива, , 13 Уже твою милу схоронили’,»- 
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23 Сирая земелька, разтворися. 

24 Д=28 А. миленька... 
25 Чи нені жениться, чи журиться? 
26 А вона ёму откавуе: 
27 „Не женнися, милий, не журися! 

28 Прийде неділенька, набілвся, 
29 Пойди до церкви, помолися". 

(М. Махновка, Борземсх у. Ф. ОвыааісвіВІ. 

Е. 

1 Й а ще ясна зора не сві^ила, 12 Дали ёму ціну, дали 
2 Мати свою дочку нарядила, 13 Шестьдесятъ рублівъ, ще К четирі. 
3 Чорнимъ оксамитомъ руки вкрила, 14 Купчика на коня посадили, 

4 Въ золоте трунце положила, 15 Й а взявъ коня проізжжати, 
5 Въ вишневімъ садочку схоронила, 16 Свою мялу відвідати... 

6 Сирою землею пригорнула, 17 Ти, билий камінце, вскотнся, 1 
7 Біленькимъкаміньдемъ привернула. 18 Ти, сирая земля, ростворнсл. 
8 Ой у саду, въ саду-винограду, 19 Ти, золоте трунце, відчинисл, 

9 Тамъ стоітъ коникъ коло граду. 20 Ти, моя миленька, підіймисл. 
10 Приіхали купці изъ Варшава 21 Правою ручкою підоприся, 
11 .Воронъ-коня купувати. 22 Чорними очима подивися!" 

, (Подошв. губ. А. И. Дымнесыв). 

Ж. 

1 и 2 Ж=1 и 2 Е; 
3 На тисові лавці положила; 

4—10 Ж=3—9 Е, 

11 Ані того коня сторгувати; 
12 Ж=10 Е; 

13 Вороному коню ціну вклали; 
14 Ж = 13 Е. Дали ёму сімдесятъ. . 15 Ж = 14 Е. Купца... 16 Ж— 

15 Е. Взявъ купецъ... 17 Ж=16 Е... миленьку въ гробу... 
18 Ти, вишневий саду, розложися; 

19 Ж=17 Е. біленький камінь.. 20—22 Ж=18—20 Е; 23 Ж=21 Е. 

На праву ручку... 24 Ж—22 Е. 
(Тамъ жеі. 

ч 3. 

Та у саду, саду-винограду, Ніхто за ёго грошей не зрахуе. 
Тамъ стоіть коничокъ у нараді. Наіхали купці зъ Варшави, 
Ніхто того коня не сторгуе, Того коника зторговалп, 
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Ще за ёго гроши зраховали. 

— Бежи, бе«и, коню, дорогою 
До моеі мнлоі на розмову! 

Стукнн-пувни, коню, у ворота, 
Вибде къ тобі мила краща элота. 

Не вийшла мила, тількі матп: 
„Стукай коню, хочь не стукай, 
Уже ёго миленьву схоронили, 
Въ вишневому саднку положили, 
Жовтнмъ пісочкомъ притрусили". 
— Вежи, бежи, коню, къ вишневому 

саду, 
До моей мнлоі на пораду! 

Ти, білий каменю, нскотися, 
Ти, сирая земля, ровступися, 
Ти, моя миленькая, одзовися— 
Чн мені по тобі журиться, 

Чн дождавши осени, жениться? 

„Ти, мій миленький, ве журпся, 
„Дождавши осени, оженися! 

Озьми собі, милий, ще дівку, 
Щобъ мала собі всю ностільку, 
А моеі постіленьки не теряйте. 
Для моіхъ дітокъ исховайте; 
Бо скажутъ люде, що не мати: 
Не уміла своімъ дітямъ дбати“. 

(Вомнем. губ. Н. И. Костомаровъ). 

А. 

1 „Ой умру, мій миленький, умру, 
2 Зроби мені кедровую труну". 
3 — Нігде, мила, кедрини узяти, 

4 Будетъ, мила, въ дубовій лежат 
5 „Продай, милий, коня вороного, 
6 Та накупи полотна лянного, 
7 Впший, милий, лянную сорочку, 

8 Сховай мене въ вишневімъ садочку, 

9 Висипъ, милий, внсоку могилу 
10 Та посади червону калину. 

11 На калині будутъ пташки щебетать, 

12 То тамъ мені буде легенько лежать". 
13 У недідю, ще й срнце не сходить, 
14 Уже милий по садочку ходить, 

15 Мале дитя ил рученькахъ носить, 
16 А друге за рученьку водить. 
17 — Устань, мила, устань, нечужая, ✓ 
18 Росплакалась дитина малая. 

19 „Нехай плаче, вона перестане, 
20 Побачъ, мнлпИ, якъ друга настане". 
21 — Встань, мила, встань, господина, 
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22 За тобою вся худоба гине! 
23 „Нехай гине, вехай пропадав, 
24 Побачъ, милий, якъ друга надбае“. 

(М. Жаботинъ, Черкасс, у. ф, Т. Штангей;. 

Б. 

1 Да ишовъ иилий у поле оратп, 

2 Мене узявъ волівъ поганяти. 
3 Оравъ три дні, три години, 
4 Да виоравъ на три десятннп. 
5 Доорався до сухого лому (логу), 

6 Випрігъ во.ш, пустивъ на дубраву: 

7 — Теперь, жувнка, иди жъ ти до дому. 

8 Б=1 А; 9 Бг=2 А. Зроби жъ зъ кедринп... 10 Б=7 А. Надінь, серце, 
яльну... 11 Б=8 А. 12, Надінь, серде, байковую юпку; 13 Сховай мене, якъ 
сиву голубку; 14 Б=9 А. Виоипъ внсоку... Ій Б=10 А; 10 Ой хто буле ка¬ 

лину ламати, 17 То той буде мене споиинати; 18—21 Бз=13—16 А; 22 Б - 
17 А... мила, ти милая моя; 23 Б=18 А... дитинонька твоя; 24 Б=19 А... 

поно живе буде; 25 А матюнки до віку не буде; 26 Б=19 А... воно... • 

27 А матюнка до віку не встане. 
28 „Розступися ти, сирая земле, 
29 Прийми жъ иене, милая, до себе". 
30 —' На що тебе, муий милий, принімати, 

31 Ой хто жъ буде дітокъ годувати? 
32 „На калин і великиі вітки — 

33 Погодуе Госаодь наші діткии. 
(М. Борнсполь, Переяславск. у.). 

В. 

I В=1 А... я, милий... 2 Вгг2 А. Зроби, милпй, ялинову... 3 В=3 А... 
длини... 4 В=г4 А; 5 В=7 А. Пошпй додільну... 6 Б=8 А; 7 Б~9 А. Та 
й внсипли... 8 В—10 А... милий... 9 В=:16 Б; 10 В=17 Б... дітокъ году¬ 
вати; 11 бсть у мене старенькая мати; 12 В=16 Б. Вона буде... 13 В=К) 
Б. Вона буде... 

14 Одно буде на рученькахъ носити, 

15 Друге буде за ручку водити, 
16 Трете буде само ходнти. 

17 и 18 В=28 и 29 Б. 
(Сума, М. В. Нѣговскій). 
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Г. 

„Тп жъ кені, мнлий друже, 

Болитъ мене головочка дуже, 
Відай же, я вмру! 
Збудуй мені (съ кедрини трупу). 
— Де жъ тобі, мила, кедринини набрати, 

Будетъ въ дубовімъ лежати. 
„Вбери мене въ данную сорочку, 

Поховай мене въ вишневімъ садочку, 
Висвпъ на мені съ землі могилочку, 
Посади мені въ ногахъ калиночку: 
Будетъ, мидий, що-рання ходите, 

Будетъ мене раненько будити: 
А вставь, мила, а встань, миленька, 
Плачетъ твоя дитина маленька. 
— Нехай плаче, нехай роздереться, 
Вже жъ вона мене не діждеться". 

(Пожоіьсі. туб. А. И. Дымвнскій). 

д. 

„Да не лай мене, мій миленький, якъ я пъю, 
Да буде жъ тобі горшее лихо, якъ я вмру. 
Да будетъ, мидий, да по садочку ходити, 
Да малихъ дітокъ за рученьки воднти, 

Да будетъ мене, молоденькоі, просити: 
Да уставь, мила, да устань, мила, да годі спать, 

Да поможп мені дробиихъ дітокъ годовать". 
— Да було жъ тобі, мой миленький, не вгневлять, 

Щобъ помогли тобі дробнихъ дітокъ годовать. 

Да висипъ, мидий, да впсоку могилу, 
Да поставъ, милнй, да ьъ головкахъ калину! 

На калпні червоние віткп — 
Ой тожъ нами дрібненькиі дітки. , 
На калвні' чорнвй воронъ кряче, 

То не чорнвй воровъ кряче, 
То мой милий надо мною плаче. 

(С. Жеведк, Чернигове*, у. М. А. Вербицкая). 
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Е. 

1 Е=1 А. Якъ... 2 Е=2 А. 3 Ой якъ будетъ, моя жила, келровоі 
ждати, 4 Е==4 А... ти моя... въ сосновій... 5 Ой впкопай, мій миленький,' 

глибоку долину; 6 Е~9 А. Та насипъ, мій миленькій .. 7 Е—10 А... мій ми¬ 
ленькій .. 8 А на тую калину будить зозулі літати; 9 Вонп будутъ надомною 
жалібно кувати; 10 Е~ 14 А. А ти, мій миленький, будетъ... 11 Е=15 А... 
на рукахъ... 12 Е=17 А... устань, ти жъ моя мила; 13 Е=М8 А., малая... 
14 Е=19 А... плаче... плаче... 15 Ег=27 Б. Вона знав, що пенька не... 16 Е— 
14 Е... перебуде; 17 Е=:15 Е... ненькп не буде... 

(Изъ собранія Г. А. Залюбовскаго). 

„Ти й зле, мамдю, изробила, 
Що ти мене рано не збудила: 
Чужі дочкп рано встали, 
То по добрій долі взяли; 
А я, молода, сиізнидася, — 
То гірка доля судилася. 
Та не такъ гірка, якъ лихг.я, 
Да пропала жъ я, молодая! 
Да не такъ гірка, якъ ледащо, 
Та пропавъ мій вікъ такъ, не за що! 
Та посію макъ надъ водою, 
Ой, уродить макъ зъ лободого. 
Не жаль, кати, що макъ сходоть, 
Ой, такъ, мати, мій вікъ проходить; 
Ой, не жаль мені, що макъ зійшовъ, 

Ходить Иванъ надъ водою, 
Та проклинав свою долю. 

Та пішовъ Иванъ но-надъ лиманъ, 
А за нимъ йде вельможний панъ. 
А за нимъ ходить вельможний панъ: 
„Да чого ти плачетъ, козаче Иванъ? 
Чн ти, Иване, рибу ловитъ? 

А чи ти людей перевозитъ? “ 
— Та гірки жъ моі перевози, 
Ой, облилц дрібни сл$зи. 

Ой, гірки жъ моі заробітки, 

Ой, якъ жаль мені, що вікі. пройшовъ. 
Пройшовъ мій. вікъ, якъ ыаківъ цвітъ, 
Що въ ночі цвіте, въ день опаде, — 
Такъ мій вікъ марно пройде! 
Та не жаль мені, що макъ густий, 
Тількп жаль, що вікъ пустий; 
Не жаль, маті. що макъ рідкий, 

Ой, такъ мій мплпй етидкий-бридкий: 
Не жаль, мати, що макъ полю, 
Да ой жаль мені, мати. що зъ ро¬ 

домъ не пъю; 
А ні зъ родомъ, пі зъ родиною, 
А ні зъ вірною дружиною; 
Не такъ зъ родомъ, якъ съ кумами, 
И зъ блпзенькимп сусідами. 

Плачутъ въ-дома малі дітки. 
Ой, мавъ я жінку Уляночку, 
Втопилася въ Дунаечку. 
Ой, на калині ніжки мила, 
А до’ Дунаю говорила: 
„Ой, Дунаю жъ мій, Дуиаечку! 

А прийми жъ йене, Уляночку; 
А нехай руки идять щукп, 

Та нехай коси Дунай носить, 
Та нехай нелтобъ не контосить*. 
Ой, не жаль мені, що втонула, 

50 
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дивъ...; 14 В—20 А. Та не жаль мені... 15 В—21 А. Та якъ жаль мені...; 
16 В=22 А; 17 В-23 А. Да изъ близкими...; 18 Да пішовъ Иванъ по-надъ 
лиманъ, 19 В=26 А. Иде...; 20 Да що жъ ти, Иване, тутъ роблшъ? 21 В= 

28 А. Иване...; 22 Чи людей перевозитъ? 23 В=30 А. Да...; 24 В=31 А; 
25 В=32 А; 26 В=33 А. Да на Дунай..., 27 Да на Дунаі ноги мила, 
28=34 А. Да въ тихий Дунай..; 29 Да въ тихий Дунай утонула, 30 В= 
35 А... дітокъ...; 31 В=36 А; 32 Да хлопоче мою голівочку. 

(С. Венка Свнтннка, Васвльковск. у. Л. Б. Ильницкій).. 

Г. 

1 Ти й зле, намцю, изробила, 

2 Що тп мене рано не збудила. 

3 Г=3 А; 4 Г=4 Д. Ио хорошій...; 5 Г=5 А; 6 Г=6 А; 7 Г=12 В 
8 Та й уродився макъ зъ лободою. 9 Г=14 В; 

10 Тілько жаль, що вівъ пустий. 
11 Та не жаль мені такъ на цее, 
12 Якъ що я зъ родомъ не пью. 

13 Г=22 А. Та...; 14 Г=17 В; 15 Г=18 Б; 16 Г=26 А... за нимъ...; 
17 Г=21 В; 18 Г=22 В. А чи ти...; 19 Г=: 0 А. Гірки...; 20 1^=31 А. Та 
обілляли...; 

21 Та не такъ мені жаль та на цее, 
•22 Якъ що осталося дітокъ трое. 

23 Г=36 А... въ повиточку; 
24 Та заклопоче головочку. 
25 „Та вийди, виіди, Уляночко, 
26 Та плаче твое дитяточко!" 
27 —Та нехай плаче, рознеможеться, 
28 То ёму яічого не поможеться; 
29 Та нехай плаче, розспіваеться, 

30 То воно жъ мене не дочекаеться. 

(С. Якимовва, Таращ. у. И. П. Новицкій). 

д. 
1—20 Д=1—20 Т; ' 21 Мавъ я жінку Маръяночку, 25 А ще жаль мені та на тое, 

22 Утонула въ лиманъ-річку. 26 Що покинула діточокъ двое, 
23 Не жаль мені лиманъ-річки, 27 А третее въ повиточку, 
24 Ой, якъ жаль мені Маръяночки; 28 Наклопоче головочку. 

(Тараща, И. П. Новицкій). 

Оідііігесі Ьу ѵ^оодіе 



— 789 — 

Е. 

1 Е=13 В... лёнъ... 2 Ой, уродивсь лёнъ... 3 Е^=14 В; 4 Ой, да жаль 
мені, що не въ родомъ пъю. 5 Е—22 А; 6 Е—17 В. Ой, якъ...; 7 Е- - 
18 В. Ой, йшовъ...; 8 Е —16 В. Ой, за нимъ, за нимъ...; 9 Е—21 В; 10 Е- 
18 Б; 11 Е—30 А; 12 Е—31 А... мене...; 

' 13 Ой, гірки жъ моі заробітки, 
14 Плачутъ въ-дома малі дітки. 
15 Ой, навъ я жінку Уляночку, 
16 Да й та втонула въ Дунай- річку. 
17 Ой, не жаль мені що втонула, 

18 Е=35 А... діточокъ... 19 Е—30 А; 20 Е=28 Д. Да й те...; 
21 Ой, устань, жінко Уляночво, 
22 Во росплакалось дитяточко!“ 
23 — Ой, нехай плаче, росилачеться, 

24 А мені вже зъ нвмъ не бачиться. 
25 Ой, нехай плаче, розірветься, 
26 А уже мене не дождеться. 

(С. Внтячева, Звенигород, у. С. ПознансыВ). 

Ходить Иванъ по-надъ Дунай, 
А за Иваномъ вельможннй панъ. 
„Ой, чи тн, Иванъ, рибу ловпшъ, 
Ой, чи ти, Иванъ, людей перевозитъ?1 

— Ой гірки жъ мрі перевози, 
Обіллють мене дрібни слези! 
Ой, я мавъ жінку Уляночку, 

Та й втопилася въ Дунаечку. 
Ой; на калині ніжки мила, 
А до Дунаю говорила: 
„Ой, Дунаю жъ мій, Дунаечку, 

А прийми жъ мене, Уляночку. 
А нехай руки ідять щуки, 

Ж. 

Та нехай коси Дунай посить. 

Та нехай нелюбъ не «онтосить. 
Та не жаль мені такъ на тее, 
Що покинула дітокъ трое, 
А четвертее въ повпточку, 

Та сушить мою головопку. 
Ой, люляй; люляй, дитя, спатп! 

Охъ, люляй, люляй, дитя, спати, 
Во втопилася наша нати! 
— Ой, встань, встань, Уляночво, 
Та й плаче твое дитяточко. 
„Та нехай плаче, росповъеться, 
Та воно жъ мене не дождеться. 

(С. Беремвйц Лнтлпск. у. Изъ собр. П. А. Кулиша). 

3. 
1 3=12 В; 2 3=13 В... мій...; 3 и 4 3=24 и 25 В; 5—9 3=14—18 

В; 10 А 8а Иваномъ вельможннй панъ; 11 3—-20 В; 12 Що ти, Иване, 
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тутъ ходишь; 13 3—21 В; 14 3—4 Б; 15 3—30 А; 16 3—31 А. Обілляли 
гіркн...; 17 3—9 Б... Оляночку; 18 Утонула въ Дунай-річку; 19 Не жаль мені, 
що втопула; 20 3—35 А. Двохъ діточокъ...; 21 Покинула дітовъ двои; 22 

Сушатъ теперь серде мое; 23 3=23 Г. А третее... 24 3=24 Г. Та клопоче...; 
25 Виплннь, виплинь, Оляночко; 26 3=26 Г; 27 3=27 Г... перест&не; 
28 3=21 Б... не достане; 29 и 30 3—20 и 21 Б. 

(С. Витнвця, Сівирск. у. Сообщ. К. Е. ШеВковекій). 

362. 

Явь задумавъ соволонько (голубоньво) діти годовати, 
Якъ стрепенувсь та полинувъ голубки шукати. 
Летитъ голубъ, летитъ сивпб лісами, борами, 
Стрічаеться, витаеться зъ буйними вітрами. 
„Ой, вн, вітри, ви, буйниі, вп що дня віете,— 

Чи ви моі голубоньки та й не видаете?" 
— Ой, въ твоеі голубоньки дорогпі мисді,— 

Задумала, загадала край Дунаю плисти. 

Якъ вдарився голубоньво объ землю крилями: 
„Діти жъ моі, сиротята, пропавъ же я зъ вами!" 

— Не журися ти, батьку нашъ, не журись ти нами,— 

Ой, якъ же ми подростемо, розлетимось сами/, 
Розлетнмось, розбіжимось, якъ кленове лист я, 
Которое на Вкраіну, котре на Полісся. 
Которое на Вкраіну, тому добре буде, 

Которое на Полісся, тому горе буде! 
А на тій же Увраіні жито та тпевиця, 

А на тому та Поліссі кукіль та мітлиця. 

* (С. Пынповнчя, Радожмспсв. у. Г-ма Мыеръ). 

363. 

Пъе Иванъ, гуляе. 
Об, приходить старший братъ: 

„Годі, Иванъ, пить-гулять, 
Иди, Иванъ, до-дому, 
Твоя жінва умерла". 
Бвійшовъ Иванъ у свій домъ, 
Ударивъ у стілъ кулакомъ; 

Накривъ милу полотномъ, 
А самъ въ корчму вновь тяговъ. 

Запивъ Иванъ, загулявъ — 
Не до мислі жінку взявъ: 

— Таку жъ мені Господь давъ! 
Ой, пъе Иванъ, гуляе, 
На шинкарку гукае: 
„Шинкарочка молода, 
Давай меду и вина. 

Давай меду ще й винця 
Для Ивана молодца!" 
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Усі ёму сказали, 
Тілько ед на мовчала, 
Заплакала та й пішла, ’ 

Во то ёго милоі сестра. 
(С. Пилиповичи, Радомысльск. у. Г-жа Магеръ). 

864. 

A. 

1 Ой, умру я, мій миленький, да буду дивиться: 
2 Чи буде мій миленький по мені журиться? 
3 Мидий зажурився — въ жупанъ изрядився: 
4 „Лежи, лежи, моя мила, не буду ховати,, 

5 „Ой, пойду я на Вкраіну ііншоі шукатп!" 

6 Мила спохватплася, у ноги вклонилася: 
7 — Не ідь, не ідь, мій миленький, я не скопчплася! 
8 Чи я, милий. не хороша, чи не уродлива? 
9 Тілько мепі доганоньки, що не чорнобрива! 

10 Поіду до міста, куплю кукурвасу, 
11 Намалюю чорни брови для того часу. 

(Изъ собр. П. А. Кулиша). 

Б. 

1 Б=1 А... умру я, умру, та... 2 А; 3 А=3 А... нарядився; 
4 Сідл і коня вороного, та й іде жениться. 
5 А я исхаплюся, за ёго вхоплюся: 
6 „Постій, милий чорнобривий, покн я скончуся!“ 

( Ромеиск. у. Изъ собранія А. А. Потебни). 

B. 
1 В=1 А; 2 В=2 А... будетъ.. за мною.. 3 В~3 А... вбрався; 

4 Та вийшовши за ворота, вінъ у боки взявся. 
5 „Умірай же, моя мила, я буду журиться, 
6 Коли бъ тебе нрисипати, поіду жениться". 
7 А діточки зачули, тяженько здихнули: 
8 „Та не вмірай же, наша иати, бо горе намъ буде". 

(С. Щасновса, Козелец*, у. Къ И. Кибальчичъ). 

366. 

А. 

1 Поіхавъ Лександра у далеку дорогу, 
2 Та й покинувъ жінку нездорову. 

Зострічае дівочки, 

Якъ на небі зірочкп. 
„Добри-вечіръ, дівочки, 

Якъ на небі зірочки!" 
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3 „Зоставайтось, дітн, та будьте здорові, 
4 Л я поіду въ далеку дорогу11. 
•"> Та іхать Лександра та ве шкичъ лісонъ, 
6 Ажъ думавъ Лександра, що дрова рубають — 

7 То жъ на сто жінку домовану тешутъ. 
8 Ажъ думавъ Лександра, що зозулі куютъ, 
9 А то его дітп по матері тужять. 

10 Ъглянувсь Лександра, за нихъ слуга біжить. 
11 — Ой вернись, Лексаидро, ой вернись до дому, 
12 Еже на твою жінку домовину тешутъ, 
13 И ті;оі діточки по матері тужять; 
14 Вже на твою жінку та яму копаютъ, 
15 Та вже жъ твою жінку та вже схоронили, 

16 Въ дубовую трунку взяли положили, 
17 Въ глибокую ямку взяли опустили, 
18 Високу могилу взяли насипали, 
19 Великимъ каменемъ взяли пакотили, 
20 Жовтенькнмъ пісочкомъ взяли притрусили. 
21 Приіхавъ Лександра, а жінки немае! 
22 „Ой не плачте, дітн, не плачте сиріти, 
23 Я вамъ куплю, діти три лоти намиста, 
24 Я поставлю, діти, горницу новую, 

25 Я вамъ возьму, діти, матіръ молодую". 
26 — Нехай тобі намисто порветься, 
27 А новая хата нехай западеться, 
28 Мати молодая нехай пропадае! 

29 Було бъ тобі, тату, сёго не казати, 
30 Якъ намъ твою жінку матеръю звати. 
31 Тобі жінка буде, намъ неньки не буде. 

(Лебединѵ Г. А. ЗалюбовсвіГі). 

Б. 

1 Ой поіхавъ О.іександро до війска изъ дому, 
2 Та покинувъ милу дужу и здорову. 

3 Та оглянеться назадъ, а вже слуги біжать: 
. 4 „Ой всртайся, Олександро, изъ війскі до дому, 

5 Та вже твоя мила уже & наряжена, 
6 На дубовій лавці уже й положена". 
7 Приіхавъ Олександро до- новаго дому. 
8 Дума й Олександро, що дрова рубають, 
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9 Ажъ то столярим домопину роблять; 

10 Дума жъ Олександро, що зозулі куготь, 

11 То жъ дочки маленькі по матері плачутъ; 
12 Дума жъ Олександро, що соловейки щебечутъ, 
13 То жъ спин малснькі по матері плачутъ; 

14 Б=22 А... діткп... манітки... 15 Б=23 А. Ой куплю вамъ, дітки... 

16 Та изіллю я, дітки, два теремп новихъ. 17 Б~25 А. Тавізьмуя, дітки... 
18 Б=26 А... тату.. зіллрться, 

19 Два тереми новихъ нехай западуться, 

20 Тобі, тату, мати дружиною буде, 
21 Й а насъ, тату, мати, далебі, забуде! 

22 Тобі жъ, тату, буде сорочку давати, 

23 Й а насъ, біднихъ сирітъ, буде проклннати*1. 

(ВадковсЕ. у. А. А. Потебсн). 

В. 

Ой поіхавъ Олександро у поле орати, 
А за нпмъ ёго сосідопькн назадъ завертатп. 
„Вернись, вернись, Олександро, изъ поля до дому, 

Бо вже твою милу уже нарядили, 
На дубовій лавці спати положили, 

Чорною китайкою рученьки иокрплн". 
Думавъ Олексапдро, що зозулі куютъ, соловейки щебечутъ, 
Ажъ то малі діти по матері плачутъ. 
„Не п.іачте, діти, не*плачте, маліі, 
Куплю я вамъ, діти, три доми новіі, 
Возьму я вамъ, дти, матіръ молодую*. 

— Нехай тобі, тату, доми загораться, 

Въ молодоі матері грібъ (?) западеться! 
Тобі, тату, ,буде въ головоньці ськати, 
А намъ, тату, буде істп не давати; 
Тобі, тату, буде сорочка біленька, 

А намъ, тату, буде ненька не рідненька. 

(Изъ собраиія Г. А. Заіюбовскаго). 

366. 

Чп я жъ тобі, моя матінко, та давно не казала, 
Щобъ ти мене заміжъ за вдовця не давала, 
Бо я вдог.цю, скурвому сипу, не вмію годптп, - 
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Вінъ йене буде, иоя матінко, безъ причиноньки битв. 
Вінъ иене битиие, вінъ иене варатиие, 

Вінъ мое личеиько до свого ріпнятиме! 

Мое лпчеиько, иоя матінко, якъ калинонька въ лісі, 
Его борода, скурвого спна, якъ солома въ стрісі; 
Мое личеиько, иоя матінко, челяді ці.іумати, 

Ёго борода, скурвого спна, принічокъ замітати; 
Мое личенько, моя матн, якъ рожа иродпітае, — 
Ёго борода, скурвого сина, инеемъ орпнадае. 

* (С. Пел Сентяева, В&сиь&овск. у. Л. В. Идьанцвій). 

367. 

„Ой, слаба я, слаба я, 
Та болитъ мене голова; 
Болитъ мене, ще В дуже, 
Відай же вмру!“ 

— Ой стій, мила, не вуирай, 

Съ поля мені нозбнрай, 

Тогді зъ Богомъ спочивай. 
„Ой, слаба я, слаба я, 
Та болитъ мене голова, ще й дуже, 
Видай же я вмру вже!„ 
— Ой стій, мила, не вмирай, 
Изъ города мені нозбнрай, 
Тогді зъ Богомъ спочивай. 
„Ой, слаба я, слаба я, 
Болитъ мене голова, ще й дуже, 

Відай же я вмру вже!“ 
— Ой стій, мила, не вмирай, 

Діти мені пообмивай, 
Тогді зъ Богомъ спочивай. 

„Ой, слаба я, слаба я, > 

Болитъ иене голова, 
Болитъ мене, ще й дуже, 
Відай же я вмру вже!“ 
— Ой стій, мила, не вмирай, 
Пшона мені напиховай, (?) 

Тогді зъ Богемъ спочивай. 
„Ой, слаба я, слаба я, 
Болитъ мене голова, 

Болитъ, ще й дуже, 
Відай же я вмру вже!“ 
— Ой стій, мила, не вмирай, 
Спечи мені коровай, 

— Тогді зъ Богомъ спочивай. 
А въ суботу заслабіла, 

Въ неділю лежала, 
Въ понеділокъ умерла, 
Въ вівторокъ ховали, 

Въ среду плакали, 
Въ четверъ журився, 
Въ пъятнпцю голився, 

Въ суботу сватався, 
Въ неділю звінчався. 

— Слава тобі за тое, 
Що мъ ся втрапивъ за двое, 
Що мъ погапу поховааъ, 

Гарну собі взявъ! 
Пішла гарна по воду, 

Втопилася въ воду. 
— Що мъ тн, гарна, зробила, 
Що-сь ся въ воді втопила! 

(Подольск, туб. А. Дншиспй). 
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Зв8. 

По надъ бережиною стояла, 
Біліі рученьки впивала. 
— Рученьки жъ моі біліі, 
Кому жъ ви достанетесь вірніі? 
Якъ старому, боронъ, Боже, 

Якъ молодому, дай, Боже! 
По садочку ходила, білі рученьки ломила. 
Зеленая трава, жовтий цвітъ — 
Мандруй, мандруй, моя мила, за мнойсвітъ. 
Приблудилась до моря: „оце тобі, а де мені дорога, 
Зоставайся, мила, здорова. 

‘ А люде будутъ дивуиать, днвувать, 

Що обое чорнявіі будемо мандрувать, 
А діточки будутъ плакати, ридати — 

„Бодай намъ мачухв не мати!“ 
(М. Жаботннъ, Черкасок, у. Ф. Т. ШтсшгеІ). 

369. 
Коло колодезя, коло дубового, 
Ой тамъ козакъ коні наповавъ, , 
Думн думувавъ, 
Якъ милу съ світа звести. 
„Не зводь мене въ день, не сміпга людей, 
А введи въ ночі, при ясной свічі: 
Б.іизкіе сосідушки спать позлегають, 
Дробни діточки позасипають". 

светная зорушка занимаетьсе, 
Близкіе сосідушкі прбсипаютьсе, 
А милие дітушкі вже повставали: 
„Батьку нашъ, де ти матіръ дівъ?“ 
— Десь ваша мать пошла у комнатъ, 

У комнатушки прибіраетьсе, 

Хоче зо мною въ гості іхати. 
„Батюшка вашъ, не обманюй насъ: 
Десь наша мать у щирихъ борахъ, у жовтихъ пескахъ, 

Пудъ колодою, пудъ дубовою, 
Пудъ дошкою, пудъ сосновою*1. 

(Чергаггівск. у. М. Вербяцккк). 
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370. 

Пішовъ миленький за лісЪ, 
Чорні брівоньки занісъ. 
За лісъ за дубовий, 
Зацісъ моі чорні брови. 
Ой вийду я за ворота 
Та стану, якъ сирота. 
Ажъ мій миленький у гості іде, 
Й четверо коней веде, 

На пъятому самъ іде; 
На пъятому вороному, 
У жупані голубому. 
Я жъ думала, що до дому, 
Ажъ вінъ до синего моря; 
Я ,жъ думала, що до хати, 
Ажъ вінъ коней наповати. 

Доіжжае вінъ до моря, 
Та й ставъ коня наповати; 

Стало сине море грати, 

Ставъ мпй милий потопати, 
Ставъ на милую гукати: 
„Ратуй мене, моя мпла, 
Колп віргіо любила*. 
— Ой не буду ратовати. 

Не вмівъ мене шанувати. 
„Гукай, мила, хочъ на люде, 
Чи не жалко кому буде!“ 
Пока людей не зобрала. 
До й милого не застала. 
И водиия . 
Тількн хустпночка плавле, 
Чирнимъ топкомъ вишивана. 

Не жаль меиі хустиночки, 
Та жаль мені ввшивання; 
Не жаль мені вишпвання, - 

Якъ вірпого жен аханья. 

(С. Щасиовса, Козелецк. у., К. И. Кибальчичъ). 

371. 

А. 

А я, молода, віддалася, 

На всю біду придалася. 

Чужіі жінки пъють, гуляютъ, 
Мепе слези обливаютъ! 
Ой вмеръ мій Давидко, 

Поховали — ноги вндко. 

Рученьками загребала, 

И сама-мъ сх дпвувала; 
Цибулькою позначила, 

Петрушкою притрусила. 
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Редкого вспоминала, 
Бо гірке життя, жнття мала. 
„Отутъ лежи въ ямі, 

Не лай моі мами; 

Тутъ тобі пропадати 
И вже мене не видати". 

(Подольск, губ. А. И. Дыкинскій). 

Б. 

Ой померъ міп Давидко, 

Поховалч—П нігъ не видно. 
Редького иодзвонила, 
Ріпкого поминала, 
Тютюномъ повадила, 

Якъ на лавді лежавъ, 
Було нені трехи жаль; 
Якъ изъ лавп піднлли, 

Жалю меш за вдали. 
До цвинтаря иесуть, плачутъ, 

Отъ цвпнтаря несутъ, скачутъ. 
Гарбузомъ иродзвопйли, 

Редького прокадила, 
Отутъ лежи, вражий спну, въ ямі, 
Коли лаявъ моій мамі! 

Бо тавр я життя мала. 
А теперъ уже, мій муже, 

Не лай, не лай мене дуже: 
Не лай, не лай моі нами, 

Лежи собі тута въ ямі. 
(С. Лнсовпчн, Таранъ у. И. П. Новицкій). 

В. 

Рпбвою поминала, 
Що хорошо собі жптте мала. 
Й а чи рибка, чп рибець, 
Знать добрий молодецъ. 
Гарнпй парень на виду 
Изъ нимъ гулять до ладу. 
Й а чи гулявъ, не гулявъ, 

Сто червінцівъ, прогулявъ 
Та за тую дівчипоньку, 
Що я собі сподобавъ. 

(Роменск. у. Изъ собранія А. А. Потебни). 

372. 
Якъ умеръ мій извощикъ, 
Я сховала его ш'дъ горщикъ, 
Черепочкомъ накрила, 

Щобъ не дуже тужила: 
Вінъ на лавці лежавъ — 

373. 
А. 

1 Ой изъ-за гори буйннй вітеръ повівае, 
2 Та вишневий садочокъ росхиляе; 
3 Изъ віттіль зозуленька вилітае, 

Мені каплі не жаль, 

И до ямки несли, 
Въ мене слёзи не йшли — 

Такъ що жъ, що вмеръ? 

(Богодуховск. у. Г/ А. Задюбовскій). 
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4 Та на синее норе поглядае. 

5 Що синее норе занерзае, 
6 Та занерзае лёдкомъ тонесенькпмъ, 
7 Припадав сніжкомъ білесенькимъ. 
8 То казачепько зъ віська виряжився, 

9 А підъ нимъ бінь вороний розігрався, 

10 Та на синее норе вігнався, 

11 Трохи козаченько не втопввся, 
12 Та за сивую гриву ухватпвся. 

13 „Та биВся, коню, вибнвайся, 
14 Та на крутий берожочокъ поспішайся, 
15 Та до отця, до неньки одклоняйся, 
16 Та до ноіхъ братіківъ-пораднпківъ, 

17 Та до моіхъ сестрпчокъ-жалібнпчокъ, 
18 Та до ноеі жінки-удівопьки, 
19 Та до ноіхъ діточокъ-сиріточокъ, 

20 Та нехай ноя жіика пене не жде, 
21 Нехай вона заніжъ иде; 
22 НехаВ копа яму глибоку, 
23 Та садовнть калину червону, 
24 Ой не такъ калину, якъ малину, 

25 Ой щобъ було видно на Вкраіну. 
(С. Дударя). 

Б. 

I Ой вищня-черешпя процвітае; 2 Б —3 А. Відтіль... 3 Б =4 А; 

4 А тамъ козаченько розгулявся, 
5 Підъ нимъ коничеііько розигрався, 

6 Б=9 А; 7 Б=10 А... розігнався. 
8 На сипёму морі й обвинявся ('?). 

9 Ой стапъ козаченько потопати, 

10 Ставъ до коника промовляти: 

II Б = 13 А... ти, коню... 12 Б — 15 А... поспішайся; 13—16 Б 
—19 А. 

(С. Богачка, Хорошее, у. Д Лавревао).1 

В. 

1 Ой у саду, въ саду-винограді 
2. Да стоіть кінь вороний у наряді; 
3 Да ніхто того коня не 'піймае, 
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4 Золотого сіделечка не здіймае. 
5 Да наіхали нозаченьки изъ Полтави, 

6 Взяли того коника испоймалн, 
7 Золоте сідельце да й изнялп; 
8 Взятии коника половили, 
9 Золоте сідельце положили, (2) 

10 Молодого козачеиька посадили, 
11 Да въ далеку дорогу нарядили. 

12 В—1 А; 13 Изъ-відтіль козакъ виіжжае; 14 Да зъ-за гори козакъ 
гиізжае... 15 В=4 А; 16 В---5 А. Да чи... 17 и 18 В=С и 7 А. 19 
Да підъ козакоиъ ьоникъ розигрався; 20 В=10 А. Да у... 21 В—13 А... 
коню, бийся... 22 Да до кого отця, до непьки поклоняйся;4 23 В =- 18 А... 
удівоньки; 24 В=19 А; 25 Нехаз роблють труну широкую; 26 В=22 А. И 
копають... 27 Висипають могилу високую. 

(С. В. Снитвііка, Басил ьк. у. Л. Ильннцві'і). 

Г. 

1 У неділеньку въ ранку-пораненько 
2 Молодий козаченько розгулявся, 
3 Да підъ нимъ сивий коникъ розигрався; 

4 Г—7 Б; 5 Г=8 Б... обламався; 6 Г=9 Б... утопати 7 Г=10 В... 
до свого коня... 8 Г--13 А... сивий... 9 Г=12 В. 

10 Та до кого братіка-жалібника, 
11 Та до иоеі сестриці-жалібниці, 
12 До иолодоі жони-вдовиці, 
13 До маленькихъ діточокъ-сироточокъ, 
14 Та иехай вони мене не дожидаютъ, 
15 Та нехай хлібомъ-сілью поминаютъ. 

(Из* собр. П. А. Кулитаі. 

' д- 
Ой у лузі валина процвітав, 
Зъ-відки козакъ молодъ виізжае, 

А по-звітти козакъ молодъ виізжае. 

4 Д—4 А. А на... 5 А на синёнъ морі вода замерзав; 6 Д =19 В; 
7 Д=10 А; 8 Д=8 Б... заламався; 9 Д=21 В; 10 Та й до мого роду до¬ 

ставайся; 11 Д=18 А... жіночки вдівочки; 12 Д=1$ А;, 13 Д=-12 Б. И 
до... и до... приклоняйся. 

(Березовка, Дятвнск. у. Изъ собрапія П. А. Кулеша). 
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Е. 

1 Та саде жъ мій, саде зеленепькнй; 2 Е=2 Б... внлітал • ... 3 Е 4 А; 

4 Е —5 А. Де... 5 Е=6 А... лёдоыъ... 6 Е—7 А. ІІритрусюв снігомъ... 
7 Козакъ молоденький розігнався. 8 Е=9 А... вороненькиВ; 9 Е—10 А 
10 и 11 Е=11 и 12 Б; 

12 Та не кажи, воропъ-копіо, що я утопився, 
13 Та скажи імъ, вороаъ-коню, що я ожснився; 
14 Узявъ собі жінку папяночку, 

15 У чистому полі земляночку. 
* (Изъ собр. Г. А. Залюбовсваго). 

Ж. 

1 Ж = 3 А. Та відкуль... 2 Ж=13 В. Відтіль... 3 Ж=4 А, 4 Ж=5 
А. Що... 5 и 6 Ж—6 н 7 А; 7 Ж—19 В; 8 Пуидъ коникомъ ледокъ проло- 
мився (2); 9 Ж—9 В... съ колемъ козакъ... 10 Ж = 10 Б... конику слово... 
11 Ж—13 А... бийся... 

12 Моему отпю, матці иоклоняйся, 

13 И моімъ діточкамъ-спроточкамъ, 
14 Й моеі жіночці-удовоньці, 
15 Нехай вона ранесенько нс встае, 
16 Кужілочки густесенько не въе, 
17 Тонкихъ рубагаечокъ не шие. 

(С. Требуховъ, Осгерсх. у. Изъ собр. О. А. Кулиша). 

3. 

1 Та цвіли моі сади, процвітали; 2 3—2 Ж... сірі вутки вилітали; 3 3=~ 

4 А... поглядали 4 3=5 А Чи вже... 5 3=6 А; 6 3=7 А... присин&е... 
7 3=4 Б; 8 и 9 3=9 и 10 А; 10 3=8 Б... увалився; 11 Та козаченьно 
ухопився коневі за гривки; 12 3=11 Б. Ой... 13 3=12 Б; 14 3=15 Б... 
до удівкщ 15 3=19 А; 16 3=17 А... сестриць-жалібниць; 17 3=16 А. 

(Лебедиясв. у. Г. А. Залюбовсюй). 

И. 

I 11=1 3... процвітали; 2 И=2 3... зозуленьки... вилітали; 3 И=3 3... 
погля.тали. 4 И=5 А< Да й... замерзало, замерзало; 5 Й=6 А. Да замер¬ 

зало... тонесенькимъ; 6 И=7 А. Да й прийітало... білесенькимъ; 7 И— 
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4 Б... розгулявся; 8 И = 5 Б... розігрався; 9 И — 9 Б. Да й... потопати; 
10 И —10 Б. Да іі до...-промовляти; И И—21 В... побивайся. 12 Та й до 
отця, до натки поклоняйся; 13 и 14 И=18 и 19 А. 

(С. Ляповпця, Прнлупж. у. Изъ спЛрапіл П. А. Кулнтаі. 

I. 

1 Та сади жъ моі прицвітали; 2 1 = 2 3... голубопьки... 3 I — 3 3; 
4 и б 1=5 и 6 А: 6 1=6 Е. Та... свшкомъ... 7 Ой тамъ козакъ изъ тур¬ 
комъ воювався; 8 I—9 А... воронъ коникъ... 9 1=10 А. И въ... 10 1=8 Б. 

II въ... проваливеь; 11 А козакъ до конпка прнхилився; 12 1=19 Б; 13 І=Б 12 

14 Не такъ же до отця й до неньки, якъ др родина; 
15 Да не такъ до родппи, якъ до дівчини. 

(Г. Брянскъ. М. В. Нѣговсый) 
/ 

К. 

1 Ой въ вішневімъ садочку процвітае, 
2 А изъ его зозуленька вилітае. 

8 Е=4 А; 4 К=5 А. Ой що оно... 5 Танъ підъ молодимъ козакомъ 
воронъ-кінь виграе; 6 К—9 А. Ой якъ воронъ-коничокъ... 7 К—Ю А 
8 К=8 Д. Та на г.ипімъ... 9 К—13 А... мій... 10 К=22 Б. Отцу й матці...; 
11 К =19 А; 12 К—18 А... жіночки... 

13 Нехай вона раненько не встав, 
14 Лляноі куделі не спрадае, 
15 Най великихъ нівсетківъ избивав, 
16 Най великихъ білесенькпхъ сорочокъ на не нашивав; 
17 Ой бо я въ тихъ сорочкахъ не буду ходити, 
18 Та либонъ меві, коню, въ синімъ морі гнити. 
19 „Та порадь же йене, моя рідная мати, 
20 Ой що жъ я буду зъ діточками діяти?* 

21 — Ой возьми іхъ, донеиьку, за рученьку, 

22 .Поведи іхъ по зеленімъ садочку, 
23 Покидай іхъ по вдинці въ кропивоньку. 
24 „Ой зле ти мене, моя мати, порядила, 
25 ІДобъ я своі дрібніі дітн погубила. 
26 Най я буду гіренько бідувати, 
27 Таки своі діти дрібнесенькі годувати". 

(Подольск губ. Длгаискій). 
51 
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ОВ сади жъ иоі, сади процвіталв, 
Охъ! 

Та відти.іь голубоныш та вилітали, 
Та на синёе море поглядали, 
Та що синёе норе вамерзае, 
Та замерзав тонесенькинъ лёдомъ, 
Та прнтрусюе сніжкомъ білесенькииъ. 

ОВ тамъ козакъ въ туркомъ воювавсь, 
А підъ нимъ воронъ воникъ-розігрався, 
Та на синёе море розбіжавсь, 

Л. 

Та на сннёму морі провалюсь, 
Та за снвую гривку ухопивсь. 
„Охъ, та бпбся, коню, бибся, бпбся, 

вибивабся, 
Та до отця, до неньки поспішайся, 

Та не кажи жъ, що я В утопнвсь, 
Та скажи жъ, воронъ-коню, що я В 

оженивсь. 
Та взявъ собі (жінку) глпбокую ямку. 
Та В у степу долину, велику могилу!11 

(Вивовсс. у. И» собр. П. А. Кулиша). 

1 ОВ зіма, 8іма, ти холодная, 
2 Прошу я тебе, ие зморозь мене! 
3 Не такъ же мене, якъ мужа мого, 
4 Съ походу Вдута, коня ведута,' 
5 Коня ведута б зброю несучи. 
в Зброя моя, украснвая — 
7 Доленька моя несчастливая; 

8 Зброя моя, зброя ясная —. 
9 Доленька моя та несчастная! 

10 Що жона мужа та В не злюбила, 
11 Повела у садъ та В отруіла, 
12 На прищепоныц та В прищепила. 
13 Приходить до дому, упала до-долу, 
14 Упала до-долу, В сідае за столомъ, 

15 Бере перо В -лише листи. 
16 Перомъ пише, словами В каже: 

17 „Ой худо, худо съ такимъ му¬ 
жемъ жить, 

18 А ще горібше, якъ такого нема: 

874. 

А. 

19 Хліба ні шматка, солі ні дрібка! 
20 Ой пійду я въ садъ, эеверну назадъ!* 

21 По садочку хожу, милого бужу: 
22 „Уставай милпВ, бо вже світъ білий, 
23 Уже світъ-эоря, про патися пора, 
24 Уже ти въ садочку та В належався, 
25 Солодкихъ яблучокъ тай накушався, 
26 Соловеечка та б наслухався; 
27 Уже зозуленьки та б поковали, 
28 Соловівчкк пощебетали, 
29 Уже воріженьки ваклевитали. 
30 Ой ви, дівчата, ви, голубъята, 
31 Не бийте я и не лайтеся, 

32 На моі кудрі не вдивлябтеся: 
33 У мене кудрі не дуже мѵдрі, 
34 Зъ лёну повитп, сажею облита, 
35 Сажею облити дівчатъ манвти, 
36 А дівчата дурні, будутъ любитя. 

(С. Щасновка, Козелецк. у. К. И Кибальчичъ). 
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Б. 

1 Б=1 А; 2 Б=2 А. Просю... 3 Б=4 А; 4 Б=5 А... та 8 8а поводя; 
5 Та 8 за поводи за шовковиі; 6 Б=6 А... срібно-ясная; 7 Б=9 А; 8 Жін- 
ка мужика роспотішала; 9 Б—11 А... зарізала: 

10 На три щепочки та 8 погасила, 
11 А сана пішла та 8 у нови8 двіръ, 

, 12 Та 8 у нови8 двіръ, та 6 сіла за стілъ. 
0 

13 Дунки думае, гадки гадае: 
14 „08 горе нені съ такимъ мужикомъ, 

15 А ще гірше, якъ и такого нема! 
16 Піду я у садъ, та 8 візьму назадъ. 
17 А мі8 миленький та В запишався, 
18 Солодкахъ яблочокъ та 8 наівся, 
19 Соловъёвихъ пісень та 8 наслухався". 

(Ивъ собранія Г. А. Заввбовсжаго). 

в. 

1 и 2 В—1 и 2 А; 3 В=4 А. 08, съ Крину... 4 В=10 А; 5 08, пошла 
въ вишневъ садъ, съ світа згубила; 6 В=12 А. 08, и до щепочки... 7 В-— 
14 А. Да прийшла донов, сіла... 8 08, сіла за столонъ, да 8 пише перомъ, 
9 В=16 А. Що... словесно... 10 В—17 А... горе, горе.., нуженъ; 11 В— 
18 А... нітъ; 12 В=16 В; 13 В—22 А; 14 В=23 А... проспаться... 15 В- 
26 А. Ой, раВськихъ пташечокъ... 16 В=25 А. Ой сладкихъ... 

(М. Бориспогь, Переяслава. у.). 

Г. 

1 Г-=1 А... зіна холодна, люта; 2—4 Г—2, 4 и 5 А; 5 Г=6 А; 6 Г— 

7 А... да безсчастная; 7 Г—10 А; 8 Г-—11 А... загубила; 9 Г=12 А. 08 
до прищеночки... 10 Г—7 В... упала долой; 11 Г=8 В; 12 Г=16 А. Пе- 
речкомъ... словечкомъ... 13 Г=17 А... горе, горе... 14 Г=11 В; 15 Г— !б Б 
16 Г- 22 А; 17 Г—24 А... ти тутъ... І8 Г=25 В... ранніхъ... 

(С. Иваньковъ, Переясяавсв. у.;. 

д. 
1 08 морозъ, морозъ, прошу я тебе; 2 Д—2 А; 3 Д=3 А... кого дружка; 

4 Д- ~4 А; 5 Що въ вороного коня кіски плетуться; 6 Въ нене, нолодця, 

кудрушки въються; 7 Д=5 А; 8 08 зброю несучи, марщируючи; 9 Д=6 А... 
ти... та прекрасная; 10 Д=9 А; 
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11 Оі а въ муха, пуха хена недужа, 

12 01 за тамъ не духа — не любить муха. 

13 01 веяла за рукавъ, да 1 повела въ садъ. 

14 Ой да б повела въ садъ, да 1 прищепила, 

15 Об на сладкімъ древо), да на яблунці. 
16 01 війшла въ новпб домъ, сіла за столомъ, 

17 Сіла за столомъ, оі сіла за столомъ, 

18 Да 1 пвше перомъ, говорить словомъ: 

19 ,01 худо було жить, съ худимъ чоловікомъ, 

20 Д=11 В... худше жить... 21 Д=Н6 Б; 22 Д=22 А; 23 Д—17 Г; 

24 Д=18 Г... соловъівъ... 25 Д =-16 В. 
(И» собр. П. А. Кум*). 

Е. 

„Ой морозъ, морозъ — вхе зіма буде, 

Прошу я тебе, в не зморозь мене! 

Я лісамн йду, й коня веду, 1 збрую весу. 

01 8бруя моя. ти дорогая, 

/ Охъ, хоно моя, ледо (?) яная!“ 

А хона муха зтганаввділа, 

Повішала ёго на яблунку, ще й на солодкую, 

Сама ала въ дімъ, та сіла 8а стілъ; 

Сама за столомъ та нише перомъ: 

„Ой горе, горе, съ такимъ мужомъ жнги, 

Ой ще гірше, якъ такого не матн! 

Ой піду я въ садъ, відчеплю назадъ, 

Щось зотіи ився, разныхъ пташокъ наслухався, 

Солодвнхъ яблукъ панюхався". 
(Подольск, губ. А. ДшлвскА). 

Ж. 

Ой 8Іма, зіма, та 1 морозъ буде, 

Гей, просю жъ я тебе, не зморозь ти мене! 

Козакъ молодиб, коникъ вороний, 

Ще 1 поясъ шовковнй, самъ чорнобровий, 

А ёго мила не злюбила, 

Гей повела ёго въ садъ, та й эавішала. 

Сама пішла въ двіръ, та й сіла 8а стілъ; 
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Гей сндить за столомъ сивимъ соколомъ, 

Та й пише пюромъ, говоритъ словомъ: 

„Ой гірко жити зъ бідою й а ще гірше безъ такого. 

Ой піду я въ садъ, відчеплю назадъ: < 

Гей, вставай, миленькой, вже день біленький, 

А мій мпленький затішивса. 

Гей, солодких^ яблукъ та накушався, 

Ще й раз нихъ пташокъ та наслушався". 

(Подольск, губ. А. Дыкннскій). 

876. 

А. * 

1 Калпнонька, малпнонька,' розовъ белой двітъ, 
2 Веселая беседонька де муий милой пъеть. 
3 Вуйпъ пъе, не нъе, за иною, молодою, шле. 

4 А я, млада-младехенька, забарнласе, , 
5 За утями, за гусями, за лебедями, 

6 За мелкою пташичкою за журавкою. 
7 Журавушка по бережку похажувае, 
8 Шовковую да травушку сощппувае, 
9 Холодною водицею закусувае, 

10 На той бочокъ, конець море поглядувае. 

11 На томъ боці, конець моря слобода стоіть, 
12 Не велика, нс малая — чотнрі двори, 

13 А у тихъ же да дворикахъ чотирі кумі. 
14 „Ви, кумушки, голубочки, подружки моі, 
15 Куиітеся, любітеся любіть и мене, 
16 Якъ пойдете у садъ-виноградъ, зовіть и мене, 
17 Якъ будете яблочки рватн, сорвіть и мое, 
18 Якъ будете посвячувать, посвятить’ и мое, 
19 Якъ будете порізувать, й призовіть, поріжте й мое, 
20 Якъ будете йти, спомънніть и мене, 
21 Якъ будете цвіт и рвать, нарвіть и мені, • 
22 Якъ будете вінки ви ги, извъіть и мені, 
23 Якъ будете на Дунай пускать, пустить и муий. 
24 Усі вінкі уилинъ пошли, а муий потонувъ — 
25 Усі мужі зъ вуийска пришли, а муий не вернувсь— 

26 Десь мені, молодоі, доля такая 
(Хут. Колотовка, Чѳрввговск. у.). 

Оідііігесі Ьу Соо^Іс 



806 — 

Б. 

1 За річкою, за бистрою, слободка стоіть, 
2 А въ туий же слободоньці живе три кукі. 
3 вВн кумушки, голубушки, любіте і мене“. 

4 Б=16 А... въ вишневий садъ, возьміте... 5 Б- 17 А... Квіти... мені, 6 Б~ 

22 А... плести, сплетіть... 7 Б—23: А... нести, н&іте й кого; 8 Б -24 А... 

уплавъ... 9 Б—25 А... назадъ... десь загувъ... 
(Остерск. у. Ивъ собр. П. А. Куина). 

В. 

Ой построю я та келеечку на крутій горі, 
Та прорубаю я въ тій келеечці трое віконець: 

Що першее віконечко въ чнсте полечко, 
А другее та віконечко и къ моі стороні, 
А третее та віконечко у садъ-виноградъ. 
Гляну я въ першее віконечко, то плачу-ридаю, 
А якъ гляну я въ другее віконечко, то Богу молюся, 
А якъ гляну я въ трете віконечко у садъ-виноградъ, 
А въ садочку-виноградочку два братіка идутъ, 
Два братіка идутъ, та по яблучку рвутъ. 
„Ой, вирвіте та по яблучку, внрвіть и мое, 

Якъ принесете та до батенька, понесіть и мое, 
Якъ будете нити, гуляти, то дайте й мені, 
Ой десь наша та бесчастниця у світі живе, 
У чужій стороні, на чужій чужині дрібні слёзи лле®. 

(Кушінск. у. М. В. Нѣговскій). 

1 Пі м'ла вдова долиною 
2 Зъ маленькою дитиною, 
3 Сіла вдова спочивати, 

4 Мале дитя годувати. 

5 Шшла вдова все садами, 
6 Розновляла зъ білими цвітами: 
7 „Цвіти моі біленькі, прекраені, 
8 Діти моі миленькі бесчастні! 

876. 

А. 

9 Чомъ ви, цвіти, рано забіліли, 
10 Я, молода, завдовіла, 
11 Діти моі малі посиротіли!“ 
12 Летитъ орелъ но-надъ горою, 

13 Розмовляе зъ бідиою вдовою: 
14 — Не плачъ, вдова, не журися, 
15 Бо я твого мужа знаю, 
16 Тричі на день одвідаю: 
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17 Ой перший разъ обідаю, 
18 А другий разъ полудню», 
19 А третій разъ вечеряю, 
20 На чорннй чубъ наступаю, 

21 Зъ лоба очі колупаю, 
22 А жовту' кость роскидаю 
23 Все по горахъ, та по долинахъ, 
24 Та по чужихъ увраінахъ. 

(Изъ аобр. П. А. Кулина). 

В. 

1—3 Б—-1—3 А; 4 Б=4 А. И дитини... 5 Б=12 А... орелъ сивокрилий; 
<6 Я не думала, що мій милий; 7 Б—14 А... не тужи; 8 и 9 В—15 и 20 А; 

10 Сірі ребра витягаю, 
11 По долинамъ роскидаю; 
12 Но доливамъ, по могиламъ, 
13 Та по чужімъ украінанъ. , 

(С. Покровская Богачка, Хорольсв. у. Д. И Лавренко). 

В. 

1 В 1 А. Ишла... 2—4 В~2—4 А; 

5 „Дитя жъ мое коханнее, 
6 Чого рано засиротіло, 
7 А я, молода, завдовіла?“ 
8 Сидитъ воронъ надъ водою, 
9 Розмовляе въ удовою: 

10 — Чого, вдова, горько плачешь, 

11 Чомъ у мене не спитаешъ. 
12 В=15 А Шо... 13 Б -16 А; 14 Б=21 А... видираю... 

15 Червону кровъ випиваю. 
(Лебединск. у. Г. А. Залюбовскій). 

Г. 

„Ой сине жъ мій малесенький, 
Де тпій батько ріднесенький?" 

Летівъ орелъ надъ водою, 
Розмовляе зъ удовою: 
— Не плачъ, не плачъ, молода удова, 
Бо я твого мужа знаю, 
Тричі на день одвідаю: 
Й свідаю, й обідаю, 

Ще й у трете й вечеряю, 
На кучері наступаю, 
Зъ лоба очі видираю. 

„Ой ве пугай, пугаченьку, 
Въ зеленому байраченьку!" 
— Ой якъ мені не пугати; 

Що усе гори та байраки — 
Нігде въ світі проживай; 
Нігде жъ мені гнізда 8вити, 

И діточокъ росплодити. 
Ишла вдова долиною 
Зъ маленькою дитиною; 
Сіла вдова оддпхати, 
Зъ малинъ сотомъ розмовляти: 
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877. 

А. 

1 Да шумпть, гуде дібрівоныса, 
2 Тужить, цлачеть удівонька. 
6 Бона плаче и ридае, 
4 На битой шляхъ поглядав. 
5 Чужі мужі исъ полку йдуть, 
О А мого пана коня ведутъ. 
7 На конику сідло ся?, 
8 А съ кишені хустка мае! 
9 Линка коня роспитае: 

10 „Ой коню мШ вороненький, 
11 Де кій панъ молоденький?" 
12 — За річвою вбитніі лежать, 
13 Въ нравій руці шаблю держитъ, 
14 А .ііою воду бере, 
15 На серденько собі лле; 

16 На сердепько полива?, 
17 Къ товарищу промовляе: 
18 „Товарищу, рідниіі брате, 

19 Ой якъ підешъ тп до дому, 
2л То накажи мо&му роду — 
21 Не такъ роду и роднні, 
22 Якъ тій мол)дій дівчині — 
23 Пехай воиа мене не жде, 
24 Нехаб заміжъ нде; 
25 Во вона мепе не діждеться, 
26 Тілько горя-біди набереться. 
2* Якъ вона добра буде, 

28 До мене не забуде;, 
29 Об якъ ій добре иметься, 
30 До вона въ світі наживетьса". 

(С. Щасновка, Ьіозелецв. у. К. И. Квбадьичъ). 

Б. 

1 Б—I А. Да...; 2 Б—2 А. Да плаче; 3 В=3 А. Да плаче, тужпть н... 
4 Б--4 А; 5 Б —5 А... до дому...; 6 Б —6 А... мужа...; 7 Б=7 А; 8 Да 
скажи мені, де миленький; 9 Да твуий милий вбитий лежить, 10 и .11 Б~ 
13 п 14 А; 12 Б —16 А; 13 Да товарища визирае; 14 Б—18 А; 15 Б=19 
А. Та пойдетъ...; 16 іі 17 Б—19 и 20 А; 18 Б—22 А... роду, якъ...; 
19 Б—22 А. Дая:,ъ молоденькуий...; 2.)-Б — 23 А; 21 Б—24 А... вона за¬ 

мужъ...; 22 Б—27 А; 23 Б—28 А. То вона...; 24 и 25. Б—29 и 30 А. 

26 Ой якъ ій же награшіться, 
27 То нс разъ, не два поилачеться". 

(С. Рудьковва, Козелец*. у. и. II. Новаций). 

В. 

1 В—I А; 2 В—-2 Б; 3 и 4 В —3 и 4 А; 5 Битамъ шляхомъ козаки 
йдуть; 6 В -~6 А. Мого милого...; 7 Ти, конику вороненький, 8 В—8 Б. Ска¬ 
жи правду, де...; 9 В=3 Б. Твій миленький...; 10—12 В -13, 14 и 16 А; 13 

В=17 А. До товарища...; 14 В—18 А; 15 В—19 А. Чи не...; 16 В—20 А... 
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ти...; 17 В—18 В; 18 Моій вірненысій дружнні; 19 В—23 А; 20 В=Л В; 
21 В—29 А. Ой коли жъ... счастя...; 22 В—30 А; 23 А колн же ій гірко 
буде; 24 В=23 Б. 

(С. Калят», Остерск. у. М. А. Вербицкая!. 

Г. 

1 Г 1 Б... сосоночва; 2 Г~2 Б..*, рида московочка; 3 Г—3 А... ще й.„; 

4 Г— 4 А; 5 Г— > Б. Що...; 6 Г=6 А; 7 Г—10 А; 8 Г — 11 А. Да й ой де . 
жъ... мужъ; 9 Г—7 А; 10 А до моему серию дожемъ крае; 11 Г—7 В. Да 
й ой, коню...; 12 Г—8 Г; 

13 „Да не плачъ, жоно, не журися, 
14 Во вже твій же мужъ оженився; 

15 Да узявъ собі поняночку — 
16 Да й у чисгімъ полі земляночку; 
17 Да й узявъ собі билнночку — 
18 Въ чистімъ полі могилочку". 

. (С. Черняковъ, В. Панченко). 

д. 

1 Д=1 Г; 2 Д—2 Г. Плаче бідна...; 3 Д=3 А. Плаче вона... 4Д 
Д—5 В... гусари...; 6 Д--6 В. 

4 А; 

7 Вн, гусари молодіі, 
8 Де жъ вн цёго коня взяли, 
9 Та де жъ ви мого мужа діли? 

10 — Й у садочку недужъ лежитъ, 
11 Въ праві руці свіча горитъ, 

12 На серденько , приливав, 
14 До товарищівъ нромомовляе: 
15 „Товарищ), братн моі, 
16 Да чи будете въ краі моімъ, 
17 Чи будете въ краі моімъ, 
18 Да накажіте жоні моій. 

23 Б... и за- 

12 А въ ліві руці воду держитъ, 

10 Д=г23 А; 20 Д=г21 Б; 21 Д^29 А... добре буде; 22 Д 
буде; 23 Д=23 В... якъ... горе... 24 Д—23 Б. 

(Вел. Сннтинка, Васнлыс. у., Л. В. Ильницкій). 

Е. 

1 Е=1 А; 2 Е=2 Б; 3 и 4 Е=3 и 4 А; 5 Е=5 В... гойдарі..., 
6 Е —6 Б...; 7 А въ рученькахъ сідло несутъ; 8 Е=7 Д... гайдарі... 9 Де ви 
були, пропадали; 10 и II Е — 8 и 9 Д; 12 Е=9 В. Ой... же мужъ... іЗ и 
14 Е=13 и 14 А; 15 Е=16 А. Та на серце...; 16 Бо на серці тоску мае; 
17 Е=8 Е; 18 Е—18 Д... жінці...; 19 Е 23 А; 20 Е—21 Б; 21 Е=27 
А; 22 Е=^23 Б; 23 Е—2г А. А якъ же не..; 24 Е—23 Б... ще й забуде. 

(Полтава, Демченко). 
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Ж. 

1 Ж —1 А; 2 Ж —2 Б; 3 и 4 Ж=3 п 4 А; 5 Ж=5 А. Що... пани зъ 
походу...; 6 Ж—В А; 7 Ж=7 Е. А.на...; 8 Ж -10 А; 9 Ж =8 В; 10 Ж— 
9 Б. Ой твій... убитъ... 11 и 12 Ж—13 и 14 А; 13 и 14 Ж—16 и 17 А; 
15 Ж=18 А. Ти...; 16 Ж—18 Д... накажи ти моій...; 17 Ж—23 А; 18 

21 Б; 19 и 20 Ж='^9 и 30 А. 21 Ж=23 В. Ой якъ же гірко...; 22 
23 Б. 

. (Дорошенко). 

3. • 
1 3—=1 А; 2 3-2 Б; 3 3=3 Г; 4 3=4 А. 

5 Битамъ шляхомъ козаки йдуть, 
6 Козаки йднть, коні ведутъ, 
7 „Ви, козаки, ой ви, донн, 
8 Де жъ ви цёго коня взяли, 
9 Де жъ ви лого мужа діли?“ 

10 — У садочку лежитъ боленъ, 
11 Лежитъ боленъ, нездоровий; 
12 Въ правій руці коня держитъ, 

13 3 =14 А; 14 3 —-16 А; 15 Е. На серденьку печаль мае; 16 3 -7 3; 
17 3~18 Д... моій...; 18 3=23 А; 19 3-=21 Б; 

20 Ой якъ же ій добре буде, 
21 То мене не забуде; 
22 Ой якъ же ій худо буде, 
23 Вона мене лаять буде“. 

(Борисполь, ІІерелславсв. у.). 

Шумитъ, гуде дібрівонька, 

Тужить, плаче удівонъка. 
— Не шуми, дібрівонька, 
Не шуми, зеленая! 
Не плачъ, удівонъка, 

Не плачъ, молодая! 
— Ой, якъ мені не шуміти: 
Буйний вітеръ повівае, 
Широкий листъ оббивав, 

Сиру землю устилав! 

378. 

Сидитъ сокілъ на тополі 
И сшвае по-неволі. 
— Ой, соколе, сокілоньку, 
Не співай ти по-неволі. 
— Ой, якъ меиі не співатн: 

Ячмінь волосъ викидае^ 

Мені голосъ потеряв. 
' Черезъ ячміняний кошъ 
Нотбрявъ свій грімвий голосъ. 

(С. Щасновва, Козелец*. у. К. Кибальчичъ). 
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379, 

Якъ вийду а за ворота,— 
Тілько луга та болота. 

Вийду за цовиі — трава зеленіе, 
А калина червоніе. 

Шдъ тоею калиною 
Седить вдова зъ дитиною. 
Дитину колите, части листа нише, 
Ажъ по.слёзи ллються: 
„Колл бъ же я, холодая, 
Свою долю знала, 
Гуляла бъ, гуляла 
Да въ свого батенька; 
А то дала серцю волю, 

Пошла замужъ молодою, 
Було біле личко, були чорни брови: 
. . . оддала гіркий долі: 
Боли бъ я зовуленька, 

4 

.То бъ я врильця мала, 
Сіла бъ, полетіла на чужую с 
Шукать свого милодаиа. 
А у мого милодаиа — 
Лачко біле, як'ь у чанл, 
Лично якъ пилочокъ, (?) 
Брови, якъ шнурочокъ, 

А станъ ёго до жупана*. 

(С. Козелъ, Чернигове*, у. М. А. Вербицкая)* 

380. 

Умеръ, умеръ нашъ полковникъ, ще б тихая мова, 

Зостаеться кінь вороний, зо ютая зброя; 
Зостаеться кінь вороний, зброя золотая, 
Зостаються дітки мали, жінка молодая, 
Зостаються дітки мали зъ жінкою молодою. 
Берутъ коня осавули, товариство—зброю; 
Коня ведутъ, зброю несутъ, кінь голівку клонить, 
Молодая полвовниха біли руки ломнть. 

(С. Калита, Остерс. у. М. Александровичъ). 

381. 

Съ-пуидъ зеленого габкг вплітала галка, 
Съ-пуидъ темного луга вилітала друга; 
Да сіла-пала галка у темному лузі, 
Да б у темному лузі на зеленунй сосні, 
Да на зеленунй сосні, на тоненькуиб гуильці. 
- Да не хилися, гуилько, бо й такъ мені гуирко (2) 
Да не хилися, сосно, бо б такъ мені тошно, 

Да не хились на море, бо й такъ мені горе. 
Да горе жъ туиб галочці по полю літати, 
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Да горе жъ туий ѵдові въ- світі горювати; 

Да горе жъ тупй галочцт бе^ъ темного лугу, 

Да горе жъ туий удові безъ вірного другу. 
(С. Рудьковка, Козедецк. у. И П. Новкцкі& . 

ЗР2. 

„Спровая ліщиночка, чомъ не горишь, тілько куришся, 
Молодая вдівонька, чомъ не робшпъ, тілько журишся?44 
— Охъ, якъ би я суха була, горіла бъ, не курилась; 
Якъ би меиі роскішъ була, —робила бъ я, не журилась. 

(М. Немировка, Брасдавск. у. О. ЛошскіВ). 

383. 

А. 

1 Ой не знала удівонька, якъ у світі жить, 
2 Та найняла медведика за плугомъ ходить, 
3 А вовчпка сіренького волики гонитъ, 
4 А зайчика-Степанчика передъ водить, 
5 А лисичку-корппсочку обідать носить, 

» 6 Сама сіла въ конецъ стола медъ-вино пить. 
7 Якъ розсердивсь медведпчокъг плугъ поламавъ, 

8 А вовчикъ сіресенький воли резйрвавъ, 
9 А зайничокъ-Стенанчичокъ у лісъ поскакавъ, 

10 А лисичка-корписочка—у зеленпй гай — 
11 Удівонька молоденька у великий жаль. 
12 „Якъ би знала, то бъ найняла старенького за плугомъ ходить, 
13 А хлопчика молодого волики гонить44. 

(С. Черняковъ). 

Б. 

1 Б=1 А... бідна вдова... на... 2 Б=2 А... ведмедила... 3 Б~:> А... воли 
поганяти; 4 Б:п4 А... білепького обідать носить; 5 Б—7 А... плужокъ... 6 

8 А... волівъ розігнавъ; 7 Б =9 А... білесенький.. 
8 Несе вдова обідатп, посиішаеться, 

9 А заичнчокъ за кущпкомъ усміхаеться. 
10 ПриПшла вдова до нпвоньки зажурилася: 

11 „Бідна моя головонько удовиная, 
12 Лежитъ моя зелена нива негораная". 

(Черкасок, у.). 
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В. 

1 В=1 Б... якъ хліба робить; 2 В—2 А.. медведонька... 3 ВзгЗ Б; 4 

В=4 А... куценького передні... 5 А лисицю-гарнилнцю обідать варити; 6 

В=7 А... медведонько та й... 7 В=8 А... сіренький... розогнавъ; 
8 А зайчикъ куденький и собі поскакавъ, 

9 А лиспцн-гарнилиця горшки побила — 
10 Отакъ тая бідна вдова хліба робила! 

• (Изъ собр. П. А. Кулиша). 

Г. 

Горе нею полодій, що бідна вдова, 
Лежитъ іі нивочка неораная, 
Стоіть іі пріениченька не посіяна! 
Ой найму жъ я ведмедика за плугомъ ходить, 

А вовчика сіренького воли поганятъ, 
А зайчика маленького передні водить. 
Сама піду до господи обідать варить. 
Розсердився ведмедонько та й плугъ поламавъ, 
А вовчичокъ сіресенькпй воли розігнавъ, 

А зайчичокъ малесенький излякався — 
Въ темні дуги, въ густі кущі заховався. 
Иде, пде, бідна вдова, озирасться — 

Лежитъ ведмедь подъ горою, осміхаеться. 
Бзяла вона ключечку та й виорала, 
Взяла в на пшениченьку та й посіяла, 
Взяла вона грабельки заволочпла. 

И дрібненькини слізоньками та й примочила. 

384. 

А. 

1 „Ой удово, вдово, удово-небого, 
2 Ой якъ ти живешъ на чужині, 
3 Що ворогівъ многр?“ 

4 — Ой дивниі ви люде; що вп питаете, 
5 Тяжко-важко на серденьку, да ви не знаете. 

6 На серденьку важко-тяжко, на личеньку зрада — 

7 Де сь у тебе, мій миленький, нещнрая правда! 
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8 Надъ моімн воротами чорна хмара стала, 

9 А на мене, бідну вдову, поговорівъ наслала (поговіръ, неслава). 
10 Ой тімъ хмара наступав, бо дощъ накрапав — 
11 Ой тімъ на мене неславонька, що мого миленького не мае. 
12 — Ой повій, вітроньку, зъ яру на гору, 

13 Прибудь, прибудь, мій миленький, зъ Дону до дому. 
14 Вітеръ повівае, хмару розганяе, 

15 А мій милий прибувае, славу покривае. 
16 „Мила жъ моя, мила, що ти наробила, 
17 Що тн мені, молодому, неславу зробила!" 
18 — Ой ти, мій миленьквй, не бійся нічого, 
19 Либонь твоя миленькая не зробила нічого. 

(С. В. Сыпав*, Василіи. у. Л. В. Ильвжцкіі). 

Б. 

1 Б=1 А; 2 Б=2 и 3 А... живешь, (йдна вдова, що... 3 Б—4 А... на 
що осуждаете; 4 Б—5 А; 5 Б—6 А... тяжко... 6 Б=:7 А; 

7 Що на небі хмара, на вдівоньку слава! 
8 Тимъ на небі синя хмара, що вітру не мае— 
9 Тимъ на вдову худа слава, що мужа не мае. 

10 — Ой повій, вітроньку, та ровжени хмару, 
11 Прийди, прийди, мій миленький, покрий мою славу! 

12 Вітеръ новівае, хмару розганяе, 
13 Мій миленький прибувае, славу покривае. 
14 Ой на небі дві зірочки зійшлись до купочки, 

15 А мій милий до милоі, якъ до голубочки. 
(С. Щасвовва, Козелецк. у. К. И. Кибальчичъ). 

В. 

1 Ой удово, вдово, чого живешъ довго, 
2 Що на тебе, бідна вдова, поговору много. 

3 В=4 А, Ой які ви люде,... 4 В=5 А, 5 В=5 Б... вода; 6 В=7 'А. 

7 Де ти, милий, дівся, де ти забаривсл, 

8 Ой чи тебе звірі зъіли, чи ти утопився? 

9 Коли бъ тебе звірі зъіли, то бъ ліси шумим, 
10 Коли бъ же ти утопився, то бъ Дунай розлнвся! 

(С. Калита, Остерег, у. М. Александровичъ). 
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Г. 

„01 ти, вдово, вдово, ти бідна небого, 
Якъ же ти живетъ, що ворогівъ иного". 
— Ой живу жъ я, живу по-міжъ ворогами, 

Якъ тая травиця міжъ дорогами. 
Хмарочка до хмари, парочка до пари, 
Мнлий до нилбі, якъ до голубочки. 

(Гадячъ. Изъ собранія П. А. Куівша). 

385. 

Ой, доли бъмені чарка да горілочки пляшка, 
То бъ я наннласе$да й не журиласе. 
Да нехай важуритьсе удова молодая, 
Що одного сина мае, да й у вуийсько виправляе: 
„Що чужиі молодиді, якъ перепелиці, 
А моя Марусииа пійшла у чорниці". 

(Х.Долошовяа, Чернигове!. губ. ш у. Ы. Вербадвая). 

886. 
А. 

Край города, край села 
Проживав удова. 

Іде козакъ, конемъ грае, 

До удівоньки завертев. 
„Молодая удівоньво, 
Пусти до господи". 

— Молоденький козаченько, 
Боюсь договору... 
Уже тому девъять літъ — 

Чоловіка дома нітъ, 
А десятая зіма, 
Якъ горую я сама. 

„Молодая удівонько, 
Давай конику овса". 

— Я не пашу, не орю, 
Де я овса наберу? 

Уже тому девъять літъ — 

Чоловіка дома нітъ, 

А десятая зіма, 
Якъ горую я сама. 
„Молодая удівоибко, 

Давай нити й істи". 
— Рада бъ я й нагодувать. 
Та всі люде будутъ Зйать. 

Уже тому девъять літъ — 

Чоловіка дома вотъ, 
А десятая зіма, 
Якъ горую я сама. 
„Молодая удівонько, 
Стели гостю постілоньку". 
Стала вдова постіль стлати. 

Въ оконечки утікати. 

„Молодая удівонька, 
Се жъ ти не вгадала, 
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Кого, серце, літъ за десять 
Въ походъ впправляла: 
Що на лівий на рученьці 
Дитину держала, 

А правою рученькою 
Очнці втирала. 

Ой не есть ти удова, 
/сть ти вірнаа жена®. 

(Черпговв. губ. П. Косвенео). 

Іхавъ козакъ изъ вобни 
Та заіхавъ до вдови. 
„Удівонька молода, 
Пусти на кватпру®. 
— Козаченько молодив. 

Поюсь поговопу. 
я Удівонька молода, 
Не бійся нічого®. . 
— Нема двора ні кола, 
Нігде припъятп коня. 
„Я шабельку устромлю. 
Та й коника привъяжу. 
Удівонька молода, 

Давай копю сіна®. 
— Не косила, ні гребла, 
Нема сіна, ні стебла. 

„Удівонька молода, 
Давай коню овса®. 
— Я не сію, ні орю, 
Де я овса наберу? 

Б. 

„Удівонька молода, 

Стели постіль білу®. 
— Сама я не постелю, 
Й челядоньці не звелю. 
„Удівонька молода, 

Давай госѵо вечеряти®. 
— Сама я не даю, 1 

Й челядоньці не звелю. 
„Удівонька молода/ 
Давай зъ гостемъ спатн®. 
— Якъ мені зъ гостемъ лягать спать, 
Да лучче и съ хати впетупать. 
„Удівонька молода, 
Се жъ ти мене не пізнала — 
Якъ у походъ виряжала, 
На правіб на рученьці 
Дитину держала, 

А лівою рученькою 
Ворітця одчнняла®. 

(С. Щасновм, Козелеак. у. К. И. Кибальчичъ) 

В. 

Жила вдова молода 
Край битого шляху, 

Гей, гей серденько... 
Набралася удова 
Великого страху: 
Ой хто йде, ой хто Іде, 

Удівоныга не мине. 
Якъ заіхавъ козаченько, 
Якъ заіхавъ молоденький: 

„Удівонька молода, 

Та де въ тебе стовпи, 
Та де въ тебе стовпи, 

Коня привъязати?® 
— Ні кола, ні двора, 

Нігде привъязати. 
„Я хочъ шабельку встроили», 
Таки коня прпвъяжу. 

Удівонька молода, 
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Та дай коню сінаи. 
— Я жъ не кошу, не гребу, 
Де я тобі наберу? 
„Удівонько иолода, 
Дай коню вівса*. 

— Я не сію, не орю, 
Де жъ я тобі наберу? 
„Удівонько молода, 
Дай мені вечерять*. 

— Я не топлю, не варю, 

Де жъ я наберу? 

„Удівонька молода, 
Стели постіль білу*. 
— Я жъ не пряду и не тчу, 

Де жъ я тобі наберу? 
„Удівонька молода, 
Хіба жъ ти забулась, 
Якъ на праві на ручиці 
Дитятко держала, 
А лівою рученькою ворітечка відчиняла. 
Ти же мене, молодого, въ походъ вя- 

ряжала*. 
(Супы. М. В. Нѣговскіб). 

Г. 

Іхавъ козакъ изъ войни на воронімъ кові, 
Та заіхавъ до вдови. 

„Удівонька молода, пусти нічку ночувать*. 
— Козаченьку молодий, боюсь поговору. 
„Удівонька молода, небійся нічого. 
— Бо ще жъ я парень молодий, не зрадивъ шкого. 
„Удівонько молода, розсідлай мені коня“. 
— Козаченьку молодий, се жъ мені пе гоже. 
„Удівонька молода, та дай коню сіна“. 

— Козаченьку молодий, я жъ не кошу, не гребу, 
Де жъ я тобі наберу. 
„Удівонько молода, дай коню вівса“. 
— Козаченьку молодий, я не сію, не орю, 
Де жъ я тобі наберу? 
„Удівонька молода, заріжъ гуску й гусака". 
— Козаченьку молодий, я жъ ні пложу, ні гляжу, 

Де жъ я тобі наберу? 
„Удівонько молода, постели білу постіль*. 

Стала вдова постіль стлать, 
Стала плакать н ридать, 
Козаку правду казать: 
— Уже жъ тому девъять лігь, якъ у мене мужа нітъ, 

А десятая зіма, якъ горюю я сама. 
Та стала плакать и ридать, 

Дітей съ хати прогонять: 
Идіть діткн изъ хати, бо нігде вамъ лягатн. 

(С. Деньги, Полквск. у. Я. Демченко). 
62 
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387. 

А. 

1 Побила шевця лиха година, 
2 Шевчиха шевдя та в не влюбила. 
3 Загадавъ швець рибу зварити, 
4 Щобъ була ціленьва, щобъ була жпвеньва. 
5 Загадала шевчиха шевцю черевички пошити 
6 Съ комаровоі шкури, шевчисі до натури. 
7 Загадавъ шведь шевчисі дратовки спрястн 
8 Съ тонкоі павутини до білоі щетини. 

9 Померъ швець, померъ голубецъ, 
10 Шевчиха зосталась, горенька набралась. 
11 Изъ-за гори ідуть сватить й удову. 
12 „Здорова, удовонько, зеленая дубровонько, 
13 Скажи, удовонько, скажи, молода, 
14 Скілько волівъ маешъ?" 
16 — А въ мене волівъ на дванадьцять плугівъ, 

16 Ти.бъ імъ бувъ хазяінъ, ти бъ імъ бувъ господаръ. 
17 „Скажи, увдівонько, скажи, молода, 
18 Скажи, скілько корівъ маешь?" 
19 — А въ мене корівъ на дванадьцять хлівівъ, 
20 Ти бъ імъ бувъ хазяінъ, ти бъ імъ бувъ господаръ. 
21 „Скажи, улдова, скажи, й молода, 
22 Скажи, скілько ти овець маетъ?" 
23 — А въ мене овець повенъ хлівець, 
24 Ти бъ імъ бувъ хазяінъ, тя Съ імъ бувъ господаръ. 

25 Ой тамъ изъ гори ідуть сватать увдови, 

26 „Здорова й увдівонько, зеленая дібрівонько, 
27 Скажи, увдова, скажи, молода, 

28 Скажи, скільки дітей маешъ?" 
29 — А въ мене дітокъ повний кутокъ 
30 Семеро дітокъ въяже,—чортъ тобі правду скаже! 

(С. Свитокъ, Кіѳвск. у. Л. Ильницкій). 

Б. 

1 Загадала шевчиха шевцю черевички шити 
2 Съ камаровоі шкури, щобъ прийшлося до натури. 

3 А вінъ же ій загадавъ дратовки прясти 
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4 Съ тонкоі павутинн, щобъ прийшлося до щетини. 
5 Загадала шевчиха шекцю рибонысу ловить 
6 Безъ підсакъ и безъ волока; 
7 А вінъ загадавъ ій рибоньку жарить 
8 Безъ вігню и безъ поломъя. 

9 Вона ёму загадала рибоньку істи, 

10 Щобъ рибка 8 ціла була. 
11 А вінъ ій загадавъ постіленьку стлать, 
12 На тихому та Дунаечку. 

13 Загадала шевчиха шевцю та стіленьки (постілоньки) плести, 
14 На клиновому листочку. 
15 Листочокъ схитнувся, а швець утопився, 
16 А шевчиха 8 зосталася. 
17 „Спасибі Богу, що збула старого, 
18 Пійду шукати та молодого14. 
19 Шшла вдова, пішла молода, 
20 По-підъ гаемъ та зелененькимъ, 
21 Изустрівъ удову, изустрівъ молоду 
22 Козаченько та молоденький: 
23 — Куди йдешъ, удово, нуди йдешъ, небого, 
24 По-підъ гаемъ та зеЛненькимъ? 
25 „Спасибі Богу, збула старого, 
26 Иду шукать та молодого". 
27 — Скалш, удово, скажи, небого, 
28 Скільки собі дітокъ маешъ? 
29 „Ой де куточокъ, до тамъ «иночокъ, 
30 А на печі до девъять дочокъ, 

31 А щё жъ бо не всі — половина въ овсі, 
32 Чотнрнадьцять ячмінь въяжуть". 

(С. Щасновка, Коаеледк. у. К. II. Кнбадьчвчъ). 

В. 

1 Біда шевця та споганила, що гречка не вродила, 
2 А не гірша ёго споганила, що жона не злюбила. 
3 Казала ёму хату ставити безъ барди (?) 8 сокири, 
4 А вінъ ей казавъ хату мастити безъ води й г лини. 
5 Казала ёму черевика шити съ коиаровоі шкури, 
6 А вінъ казавъ ей дратви прясти съ тонкой паутини. 
7 Казала ёму рибку ловити безъ човна й весельця, 
8 А вінъ казавъ ей рнбку варити, щобъ рибка була жива. 
9 Бона казала ёму ту рибку істи, щобъ ціла була. 

52* 
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10 Рибку ловивъ — човенъ перевернувъ: 
11 Шевчпха зосталася, шевчикъ утонувъ. 
12 Прийшовъ до неі кавалеръ еі, зачавъ пптати: 
13 „Вдово небого, прорікъ я слово, чп багато волівъ маешъ?“ 

14 — 06 восімъ волівъ: що би-сь не болівъ, на що мене питаешь? 
15 „Вдово небого, прорікъ я слово, чи багато коровъ маешъ?“ 

16 — Ой десять коровъ; що бп сь бувъ здоровъ, на що жъ мене питаешь? 
17 „Вдово небого, прорікъ я слово, чи багато дітей маешъ?“ 
18 — Ой що куточокъ, то парубочокъ, дівиці й въ світлиці, 
19 А ще не всі: семеро въ вівсі, половина ячмінь въяжуть. 

(Подольск, губ. ▲. Дыкннскій). 

Г. 

1 Г- 1 А. Ой прийшла па шевця... 2 Г—2 А. Шо шевчпха не... 3 Г— 
1 Б. Загадуе іпевцю... 4 Г 2 Б... припали... 5 Г=3 Б; 6 Г=4 Б... припало... 
7 в 8 Г і н 2 Г; 9 Г—5 Б. Загадала шевцю рибу... 10 И безъ човна и 
безъ невода; II Г=7 Б... рибу варитп; 12 Г--8 Б... вогню... полімъя; 13 Г= 
9 Б... рибу... 14 Щобъ и івъ, щобъ н ціла; 15 Загадала шевцю кровать мо* 
стити; 16 Г--12 Б; 17 Г— 11 Б... кровать... 

18 На тій кроватетьці. 
19 А вона ему загадала... лягать 
20 На тій кроватьці. 
21 Вітеръ подувъ, швець утонувъ. 

22 Г—16 В; 23 Молодая зісталася; 24 и 25 Г=17 н 18 Б. 

26 „Прощай, удова, прощай, молода!“ 
27 — И тн мені не товарншъ.— 
28 „Шо багато худоби маешъ?“ 
29 — Девъять паръ волівъ, а десять корівъ, 
30 И стадечко воронихъ коней; 

31 и 32 Г—26 и 27 Г; 33 Шо багато дітокъ маешъ; 34—36 Г— 31 — 
33 Б; 37 Г=32 Б. А дванадьцять... 

38 Двадьцять зъ нами спати ляжуть. 
(Нижній Тагил нкъ). 

388. 

— Ой ти, річко бистрая, 

Ой тн, водо луговая, 
Чи не тяженько тобі, 
Зъ лука на лука йдучи, 

Круті бережки рівняючн, 

Щврі піскн роючи? 

Ой ти, вдово-вдовушка, 
Ти безумна голова, 
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Чи не тяженько тобі, „Чужимъ діткамъ угожу, 
За другого мужа йдучи, Постіль білу постелю, 
Другі коровп беручи, А своіхъ и такъ покладу". 
Чужимъ діткамъ годячи? 

(С. Тризничевка, Черннговск. у. М. А. Вербицкая). 

389. 

А въ неділеньку да й зараненько, Поплету сетки на твоі детки, ' 

Ой тамъ удова, ой тамъ молода Да й мушу половити. (2) 
Воли проганяе. (2) Совью нагайку на тебе, коханку, 
Молодая вдова козаченька зустречае, Да й буду що дня бити“. (2) 
Козаченька зустречае. (2) — Не плети сетокъ, на моіхъ детокъ, 
„Дуръ тобе, пекъ тобе, молода вдова, Во не будешь ловити; (2) 
Да якая жъ ти хорошая! (2) Не вий нагайку, на мене коханку, 

Узявъ бн тебе, узявъ за себе, Да не будешь ти битв. (2) 
Да въ тебе детей много: (2) Седлай ти коня, да едь изъ двора — 

Семъ синовъ оре, семъ борознуе, Ти не мой, я не твоя. 
Семъ донёкъ за постаттю. (2) 

;С. Тризничевка, Черниговск. у. И. П. Новицкій). 

390. 

А. 

1 Зажуриться бідна вдова, 
2 Що не вродила шовкова трава, 

3 Шовкова трава, зеленее жито. 
4 „Ой якъ мені жити, ой якъ горювати, 
5 Якъ мені своі діткп та й нагодувати". 
6 Ой озоветься та козакъ-бурлакъ: 
7 — Не журися, бідная вдова, 
8 Я твойму добру хозяінъ буду, 
9 Я твоімъ діткамъ батенькомъ буду; 

10 Я твою худобу попропиваю, 
11 Я твоі дітоньки порозганяю, 
12 Тебе, молоду, побью, ще й полаю. 
13 „Ой коли бъ побивъ, та й пожалувавъ, 
14 До бъ моі раночки та й погоілись, 
15 До бъ моі діточки та й посходились. 
16 Ламли калнноньку, ламли еі й вітки — 

Оідііігесі Ьу ѵ^.оооіе 



— 822 — 

17 Любишь удівоньку, люби еі й діткв“. 
18 — Калиноньку ламлю, смородину ріжу, 
19 Удівоньку люблю, дітокъ ненавижу! 

(С. Щасеовва, Козаіеца. у. К. И. Кибальчичъ). 

Б. 

1 Б=1 А; 2 Б=2 А... говорити; 3 Якъ мені дітей да годовати; 4 Б= 
6 А... нетяга; 5 Б=7 А; 6 Б^8 А... твоій худобоньці... 7 Б—9 А... дітямъ 
батенько... 8 Я тебе люблю, за себе возьму; 9 Б=10 А... худобоньку... 10 
Б=;і А... твоіхъ дітокъ... 11 Б—18 А; 12 Б—19 А, Удівочку зъ души... 
дітей... 13 Бггіб А, Коли ламнешъ калиночку, ламни... 14Б=17 А Коли... 
удівочку... 

15 На калині на червоній нахилились віткп 
16 Розійшлися по-підтинню ѵдовинп дітки. 
17 Лучче було, наша мати, батька не матн, 

18 А ніжъ теперь по-підтинню да такъ пропадали. 
(Изъ собр Ц. А. Кулиша'. 

В. 

1 В=:1 А, Ой зажурплася... 2 В=4 А; 3 Якъ малихъ дітокъ погодовати; 4 
В~6 А...; 5 В=7 А; 6 В—8 Б; 7 В=16 Б... діточокъ... 8 В=г10 А; 9 Я жъ 
твоі кари очі пошдбиваю. 

(Изъ собр. П. А. Кулиша). 

1 „Калиноньку ломлю, ломлю, 
2 А ви, віти, одхилітеся; 

3 Удівоньку люблю, люблю, 
4 А ви, діти, розійдітеся"! 

5 — Коли ломшпъ калиноньку, 
6 То ломай іі віти; 
7 Коли любишь удівоньку, 
8 То люби іі діти. 

1 „Да ламлю, ламлю калиночку, 
2 Смородину ріжу — 
3 Удівоньку зъ душі люблю, 

391. 

А. 

9 Не журпся, мой миленький, 
10 Та моімп діточкамн; 
11 Ой ти пойдешь зъ косоньками, 
12 Вони пойдутъ зъ грабельками. 

13 „Бодай же ти, моя мила, 
14 Того не діждала, 
15 Щобъ ти мене, молодого, 
16 Изъ косою висилала. 

(Воіннсе. губ. Н. И. Костомаровъ). 

Б. 

4 Дітей ненавижу “. 

5 — Та коли ламаешъ калиночку, 
6 То ламай іі віти, 
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7 и 8 Б=7 и 8 А; 9 в 10 Б=1 и 2 Б... росхнляю; 11 и 12 Б=3 и 
Б... розганяю; 

13 Да розігналисл малі діти, 
14 Якъ чорная хмара, 
15 А на того возаченьва 
16 Вийшла худа слава. 

(Конотопъ. Изъ собр. И. А.,Кулиша). 

В. 

1 Не журнся, полодий козаче; 
2 В=10 А... діточкаии; 3 и 4 В=11 и 12 А. 

5 Ти будетъ косити, 
6 Вони загребати, 

7 А я, молодая, 
8 У корчму гуляти. 

(Покровская Богачка, Хорольск. у. Д. И. Лавронко). 

Г. 

1 „Зелененький дубець на тинъ похилився — 

2 Молодий козаче, чого зажурився, 
3 Чи воли пристали, чи зъ дороги збився?“ 
4 — Воли не пристали, зъ дороги не 'збився: 
5 Любивъ я дівчину, посватали люди, 
6 Мені, молодому, пароньки не буде! 
7 Тільки жъ мені пари, що віченьви карі, 
8 Тільки и розмови, що чорниі брови. 
9 Якъ пішовъ же я доленьки шувати, 

10 Та не найтовъ долі, найтовъ сине море. 
11 Ой для (біля) того моря стоіть кущъ калини, 

12 Стоіть кущъ калини, другий смородине. 
13 Г—1 и 2 Б, Калину ломлю... 14 Г~3 и 4 В, Удову люблю... 15 Г= 

5 и 6 А... калину, ломи жъ... 16 Г=7 и 8 А; 
17 „Не журись, козаче, малими дітками: 
18 Ти підешъ зъ косою, вони зъ грабельками, 
19 Ти будетъ косити, дітки громадити, 

20 А я, стара мати, порядокъ давати. 
(Суш. М. В. Нѣговскій). 

392. 

„Зашуміли горп и бистріі ріки, 
Померъ отець и матуся — сирота навіки! 
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Зашуміли гори и синя ожина — 
Оттеперъ я несчастна, якъ померла дружина! 
Об якъ ыені жити- въ світі, горювати, 
Об якъ мені налі дітн въ світі годувати?и 
— Не журися, вдово, та молися Богу, 

Господь буде помагати, снрітъ годувати! 
Об и горе, горе, несчастйая доле, 
Изорала удівонька мислоньками поле, 
Карими очнма та б заволочвла, 
Дрібненькими слізоньками все поле змочила, 
Та обняла головоньку, та б заголосила: 
„Об якъ мені жити въ світі, горювати, 

Об якъ мені ці сироти въ світі годувати?" 
— Не журися, вдово, та молися Богу, 
Господь буде помогать, сирітъ годувати. 
Пшеница поспіла, пшеницю изжала, 
Та б обняла головоньку, та б плакати стала: 

„Жать же я зжала, та нічнмъ звознти, 

То все мені, бідній вдові, треба голосити!" 
Волівъ одробила, пшеницю звозила, 

Та изновъ бідна вдова дуже затужила: 
„Хоть я извозила, та не маю тину, 

То таки я, бідна вдова, навіки загину. 

Немае тину вже б свині волочатъ, 
Вони мою головоньку навіки морочатъ. 

(М. Жаботжнъ, Черкасскаго у. Ф. Т. Штанге#'. 

393. 

Умеръ богатиръ, зосталась удівонька, 

Зосталась у неі велика худобонька. 
Сама молода и е въ неі урода, 
Козакъ молодиб та въ вдову улюбивсь, 
Та не іб сказать, вінъ бн на іб женивсь. 

„Об скажи вдово, об скажи, серце, слово, 
Чи любишъ мене, чи не любишь, вдово?" 

— Люблю, козаче, люблю, серденько мое, 
Будемъ хороші ми, козаче, обое. 
„Об скажи, вдово, об скажи, серце слово, 

Чи маешь гроші, чи не маешъ, удово?" 
— Маю, коваче, маю, 
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Я жъ тобі всю правду объявляю. 

„Ой скажи, вдово, ой скажи, серце, слово, 
Чи маешъ воли, чи не маешъ удово?“ 

— Маю, козаче, маю, 

Я жъ тобі всю правду объявляю. 
„ОВ скажи, вдово, ой скажи, серце, слово, 
Чи маешъ норови, чи не маешъ, удово?" 

— Ой маю, козаче, маю, 

Я жъ тобі всю правду объявляю. 
„Ой скажи, вдово, ой скажи, серце, слово, 

Чи маешъ вівці, чи не маешъ, вдово?" 
— Маю, козаче, маю, 
Я жъ тобі всю правду объявляю. 
6 въ мене воли, 6 въ мене и норови, 

в въ меие, козаче, и чорноі брови; 

6 въ мене, вівці, е въ мене й краска въ лиці, 
6 въ мене В птиця, я вдова білолнця, 

Ѳ въ мене гроші, я вдова хороша. 
„Ой скажи, вдово, ой скажи, серце, слово, 

Чи маешъ дітки, чи не маешъ, вдово?" л 
— Маю, козаче, маю, 
Я жъ тобі всю правду одариваю: 
Семеро дочекъ въ полі ячмінъ въяже, 
Де жъ тобі, козаче, вдівонька правду каже, 
А двое на печі, на печі у куточку, 

Третее въ колисці морочить головочку, . 
Ще хоче вдова піти погуляти, 

То дитина плаче, треба еі колихати. 
„Ой прощай, вдово, ой прощай, серце, вдово, 

Ой я не буду тебе брать, бо въ тебе дітокъ много". 
— Вернись, козаче, вернись, серденько мое, 
Въ мене діточокъ тілько усёго двое. 
„Не вернусь вдово, іду дівки шукати, 
Хочъ дівка й убога, то лучче дівку брати, 
Не будутъ чужі діти. голова клопотати". 

(М. Жаботнну Черкасов, у. Ф. Т. Штавгей). 

394. 

Стлала, стлала, дівчиноньва постельку біленьку, 
Вона ждала-дожидала полковника въ гості. 
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Не могла дождаться, присушило щире серде, 
Не могу ростеряться, 

Померъ, померъ нашъ полковникъ у светиі овторникъ, 
Померъ, померъ, нашъ полковникъ постигною снертю. 
Тіло несуть, коня ведутъ, конь головоньку клонить, 
За імъ иде полковничка—дрібні слёзовьки ронять. 
Шо первие еворочки (?) все елиночку стружуть, 

А другие еворочки домовпночку строіть. 
Стоіть вдова мимо двора, дробни слези розно ронять: 

„Діткн моі дрібнесенькі, да пропала жъ я зъ вами". 
— Мамко жъ наша старесенька, не журисе жъ ти нами, 
Якъ пуіідростёмъ трошки болыні, розойдемось сами. 

(Хут. Колотовка, Чернигов, у. М. А. Вербнцкав). 

ЗѲб. 

Ой умри, старий, умри: 

За молодого піду, 

Чн не луччу я собі 
Счастя-долю знайду? 
Ой умеръ старий, умеръ, 

За молодого піілла; 
Та й такоі собі 
Счастя-долі не знайшла. 

Шевліеньку сажу, 

По городу хожу, 

Роменъ прогортаю, 
Старого шукаю: 

— Ой устань, старпй, устань, 
На мое тіло поглянь, 
Що побивъ молодий панъ! 
„Чого жъ ти бажала, 
Того и діждала; 
Чого ти хотіла, 
Того й запобігла“. 

(Воронежск. губ. Н. И. Костомаровъ). 

396. 

А. 

Зажурилася бідная вдівоыька, 
Що не скошена зелена дібровонька. 

Найду я косарівъ сімдесятъ чотнрі, 
Щоби скосити всі гори й долини. 
Косарі косятъ, а вітрець повівав, 
Шовкова трава на косу полягае, 
Десь мій миленький на сивімъ коню грае. 

— ОЙ годі-годі на сивімъ коню грати, 

Иди до мене вечеру вечеряти 
„Вечерай, мила, вечерай, здорова, 

% 

Оідііігесі Ьу Соо^Іс 



— 827 - 

Вппала жъ нені на Вкраіну дорога 
— Тобі дорога, мені шляшочокъ битвй: 

Якъ ти поідешъ, що жъ я буду робити. 

(С. Старая Шарапановва, Олыопольск. у. Е. К Шейвовскій). 

Б. 

Зажурилася молода удівонька, 

Що не скошена зелена дібровонька. 
Зберу я косарівъ сто двадьцять чотире, 
Щооъ мою діброву зелену скосити. 

Босарі косятъ, якъ вітредь повівае, 
Десь мій миленький зъ иншою розмовляе. 

— Ой якъ же съ тобою, козаче, не столти, 
Цюлуешъ, мнлуешъ, якъ мале дитя мати? 

(Проскуровчк. у. Б. Б. Шейвовскій). 

397. 

„Ой не літай, сіра утко, до озера води нити: 

Засідають два стрельчики, хочуть тебе вбити“. 
— Ой якъ мені не літати до озера води пити — 
бетъ у мене на озері маленькпі діти. 
Въ мене діти малоліти, не здужають въ степъ летитн. 
„Ой не ходи, удівонько, на двинтарь тужити: 
Засідають два діверки, хочуть тебе вбити!“ 
— Ой якъ мені не ходити на двинтарь тужити — 
Положила миленького, засталися малі діти; 
Малі діти, малоліти, ні зъ кинъ мені въ світі жити. 

• (Ыетлинск., стр. 291). 

398. 

А. 

1 Ой пойду я гіроньками, 

2 Живутъ люде пароньками, 

3 А я живу въ варі — 
4 Нема мені пари. 

5 Ой пойду по-підгірью, 
С Да заплачу по безділлю! 

7 Ой плачу я, плачу, 

8 Літа своі трачу. 
9 Плачте очі, хочъ до ку, 

10 По доброму чоловіку, 

11 А якъ по якому— 

12 Не велю нікому. 

(Изъ собр. П. А. Кулиша). 
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1 Ой піду я, піду гіроньками 
2 Та заплачу слізоньками; 
3 А я бідна вдова, 
4 Мені пари йена. 

3 Або мене, Боже, вмертви, 

6 Або мені пару знайди! 

1 Изъ-ва горп літеръ віе— 
2 Моя доля въ гості іде. 
3 „Де ти, доле, була 
4 Що мене забула? 
5 Чи ти въ полі забарилась, 

6 Чи ти въ лісі зачепилась, 

13—16 В=5—6 А; 17 В=1 А... 

21 В=3—5 Б; 22 Або пару найди; 
довіку;. 27 и 28 В ==11 и 12 А. 

Б. 

7 Або мене ска рай, 
*8 Або пари шукай! 

9 По доброму чоловіку 
10 Плачутъ очі та й довіку, 
11 А якъ по якому — 

12 Не велю нікому. 

‘Роменек. у. Ивъ собр. А. А. Потебнн). 

В. 

7 Чп у беседі була, 

8 Горілоаку ппла?“ 
9 — Я и въ полі не барилась, 

10 Я и въ лісі не пізнилась — 

11 Була у родочку, 
12 Пила горілочку. 

улоньками; 18 В=2 А. Сидятъ...; 19— 
23—25 В—7—9 Б; 26 Буду плакатп 

(Ромевск. у. Изъ собр. А. А. Потебнн). 

399. 

А. 

1 „Що сёгодні дома, а завтра поіду, 

2 Будетъ плакать, припадати та до мого сліду“. 

3 — Що не буду, не буду, й ій-Богѵ, не буду, 
4 Якъ виідешъ ти зъ двора, я тебе й забуду. 
5 Що на горі ячмень, підъ горою жито, 
6 Шдъ білого березою миленького вбито. 

7 Що вбито, вбито, та й затягнуто въ жито, 

8 Червоною китайкою личенько покрито. 
9 Прилетіла пава, та на ніжки упала, 

10 Крилечкани стрепенула та й защебетала. 
11 Прийшла къ ёму дівчина ні мертва, ні жива, 

12 Ой одврила китаечку та й заголосила: 
13 „Чи ти миленький впився, чи съ кониченька вбився, 
14 Чи зъ иншою повінчався, мене й одцурався". 
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16 — Я, дівчино, не впився, и съ коника не вбився, 

16 Ой, такъ треба було Богу, щобъ я извалився. 

(С. Поворввда). 

Б. 

1 Що въ городі густе просо, за городомъ густе жито, 

2 Прийшли слухи до милоі, що милого вбито, 

3 Б—7 А... вкинуто... 4 Б^=8 А... рученьки... 

5 Зеленою оливою оченьки залито; 

6 Прилинула пава, въ ніженьки впала. 

7 Прплпнула къ ему его мила ні мертва, ні жива; 

8 Б—12 А. Да й.... 9 Б=13 А... милий... коника... 

10 Чи тутъ тебе смерть спостигла, 

11 Що ти тутъ звалився". 

12 Б—15 А. Я мила не... 13 Б=10 Б. Се жъ мене смерть... 14 Б= 

11 Б. Дакъ я тутъ... 

15 Якъ прийшла другая, шельма не такая, 

16 Да й открпла китаечку да й заговорила: 

17 „Уставай, козаче, уставай, бурлаче, 

18 Ходить блудить кінь вороний у чужій стороньці “. 

19 — А нехай вінъ ходить, а нехай вінъ блудить, 

20 Вінъ своему хазяіну дороженьку чуеть. 

21 Ой е въ мене сестра не величка зросла, 

22 Да й та жъ мене проклинав, що замужъ не вийшла. 

(Ивъ собранія П. А. Кулиша). 

В. 

1 „Ой, удово, вдово, й удово-небого, 

2 Якъ живешь, бідна вдово, шо ворогуивъ много?" 

3 — Ой вв дивніи люде, шо вп питаете, 

4 На серденьку тяжко-важко, й а ви й не знаете. 

5 Да на серденьку тяжко, на личеньку зрада, 

6 Де сь у тебе, муий миленький, нещирая правда. 

7 Ой повій, вітроньку, да розжени хмару, 

8 Прибудь, прибудь, муий миленький, покрий мою славу. 

9 Вітеръ повівае, хмару розганяе, 

10 Й а м^ий милий прибувае, славу покривае. 

В=5 А... жито пуидъ... 12 В=6 А; 13 В=7 А. Ой... ватягнено... 

1* В=4 Б; 15 В 9 А... въ головонькахъ пала; 16 В—10 А. Да пуіідняла 
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кптаечку да й... 17 В=15 В... мила... сіла; 18 В=12 А. Да пуидняла... 19 

В=9 Б; 20 Чи зо мною, молодою, сильно В зажурился; 21 В=12 Б; 

22 За тобою, молодою, сильно зажурпвся. 
(М. Борис поіь, Перелсладсг. у.. 

Г. 

1 Г=5 А... а въ долині... 2 Г---6 А... козаченька... 3 Г—13 В; 4 Г— 
8 А... укрито... 5 Г=9 А... у ніженысн; 6 Г=10 А. Вона ему жалібненько, 

та б... 7 Ой прийшла дівчнна съ варвмв очима; 8 Г=18 В; 
9 „Вставай, мій миленький, уже світъ білеиький, 

10 Ходить твіб кінь вороненыгай въ траві зелененькій". 
11 — Нехай же вінъ ходить, нехай и ночуе, 
12 Прекрасная Марусенька доріженьку чуе. 

13 Я сёгодні тута, а завтра приіду, 
14 Будетъ, мила, припадати до моёго сліду. 
15 „Ой не буду, милнй, ій Богу, не буду, 

16 Горювала я ири тобі, да й безъ тебе буду. 

17 Чого, милий, розсердився, чого розгнівався, 

18 Чи люде набрехали, чн самъ довідався? 
19 Колн люде набрехали, не йми людямъ віри, 

20 А якъ самъ довідавсь, то прошу не гнівайсь!" 
(С. Щасновыц Козелецт. у. Б. И. Кмбыьчпчъ). 

д. 

1 Д=1 Г; 2 Д—2 Б; 3 Д=13 В... завезено... 4 Д=5 Б; 5 Д—4 Б; 

6 Д=9 А... пала на серденько... 7, Д=10 А. Сіла впала, сіла впала, та й... 
8 Д=12 А; 

9 „Ой здоровъ, мій милий, голубоньку сивий, 
10 Чи ти зажурився, чп ти... 
11 Чи зъ иншою ти зазнався, мене відцурався?" 
12 Ой на горі конопельки вірни, зелененькі, 
13 Милий милу покидав — вороги раденькі! 
14 „Не радуйтесь вороженьки, не утішайтеся, 
15 Не новине мій миленький, не сподівайтеся!" 

(Изъ собр. А. А. Потебви). 

Е. 

1 Ой у полі жито вопитами збито; 2 Е—2 Г; 3 Е=7 А. Ой... 4 Е~- 
8 А... прикрито; 5 Е=7 Г. Приходить... 6 Е —12 А... китайку... 

7 Приходить другая, та вже жъ не такая. 
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8 Одкрила китайку та б поцілувала. 
9 Приходить же трети, въ рублеиоі хати: 

10 „Було бъ тобі, вражий сину, насъ трёхъ не кохати! 
11 Об, Боже мій, Боже, де кій милий дівся, 
12 Чи его звіри зъіли, чи вінъ утопився? 
13 Якъ би жъ звіри зъіли, то бъ лози шуніли, 

14 Якъ би жъ вінъ утопився, то бъ Дунай розливсяк. 
(Г. Золотопоша, И. Я. Рудченко). 

Ж. 

1—14 Ж=1—14 Е; 

' 15 Коли бъ на базарі, то бъ музики грали, 

16 Коли бъ у шинкарки, то бъ брязчали чарки. 
17 Ой иіду я да въ хату постіль білу слати; 

18 Постілька біленька, стіночка німенька. 
19 Пожаль иене, милий Боже, що я молоденька". 

(Г. Полтава, И. Я. Рудченко). 

3. 

— Я сегодня тута, а завтра поіду: 

Будетъ, мила, припадати до моего сліду. 

„Ой не буду, милий, далебі, не буду: 

Горюлала л зъ тобою, и безъ тебе буду. 

Ой на горі жито, ленчицею звито, 

Підъ білою березою козаченька вбито. 

Бито ёго, бито, на смерть забито; 

Червоною китайкою оченьки накрито. 

Ажъ првйшла мила, зъ чорними очима, 

Та й підняла китаечку, та й заголосила. 

Ажъ прийшла другая — тая не такая: 

Та підняла китаечку, та б ноціловала. 

„Чи ти, милий, впився, чи зъ коника вбився, 

Чи зъ иншими звеличався — мене одцурався*? 

— Ні я, мила, впився, ні зъ коника вбився, 

Прийшла туга до серденька — тамъ я й нохилився. 

„Ой, устань, миленький, устань, молоденький, 

Ходить, блудить по дорозі твій кінь вороненький". 

— Нехай же вінъ ходить, нехай же вінъ блудить; 

Ой, якъ прийде темна нічка, то вінъ мене збудить. 
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Дто поночп ходить, то й счастя не мае, 

Хто чужиі жинки любить — марне пропадав". 

Прилетіла пташка, коло мене впала; 
Таки очи, таки брови, якъ у мого пана; 
Прилетіла пташка, малёвані крильця; 
Таки очи, таки брови, якъ у мого Гридя! 

(Изъ собр. Н. И. Костомарова). 

400. 

Пошла замужъ молодою, 

Зосталасн я вдовою. 

Коли бъ же я лпхо знала, 

То бъ я пила да й гуляла 
Дівчнною молодою. 
Й ой ко.іи бъ же я знала, 
Шо мепі лихо б уде 

То бъ я пила да й гуляла, 
Въ своій матінки тихо. 

Й ой коли бъ же я знала, 
Шо лнхая доля йметься, 

То бъ я пила да й гуляла, 
Нехай вона западеться. 

(С. Дидовячи, Нов град воі и век. у. Изъ собр. П. А. Куяма). 

401. 

Горе жъ мені, горе, несчастлива доле! 
Внйорала вдовонька нислоньками поле, 
Чорними оченьками та й заволочила, 
Дрібненькпми слізоньками все поле зросила. 

Сіяла пшеницю — вродили блавати — 
Ой кого я вірно люблю трудно занехати! 

Ой сама я, сама шпенпченьку жала, 
Ой піду жъ до дому, нема жъ мого пана, 

Нема пана въ-дома, то жъ мені по тому: 
Дала жъ би я білу ручку, та не маю кому. 

Ой піду я до кроваті білу постіль стлати: 
Постіль біла, стіна німа — ні съ кимъ розмовляти. 

Постілько біленьКа, стіна німенька, — 

Пожаль же ся, міцний Боже, сама молоденька! 

— Десь ти (мене), моя мати, въ церковъ не носила, 

Що тн мені, молоденькій, долі не впросила. 

„Я въ церковъ носила и Бога молила — 

Така жъ тобі, доню моя, доля судилася". 

Летіла пава, на воротахъ впала — 

Нема, нема, та й не буде, кого я кохала. 
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Летіла птиця, золоти крильця, 

Нема, нема, та б не буде мого чорнобривця; 
Об летіла канюка, постреляна зъ лука, 

— А вже, міб миленькиб, съ тобою розлука. 

(Габсинсыі у. Изъ собр. П. А. Куіяша). 

Пропавъ куликъ надъ водою 
За дурною головою, 
Пішла заміжъ молодою 
Та б зосталась удовою, 
Зъ маленькими діточками,— 
Умплася слізочками. 
Малі діти — мале б лихо, 

Побілыиають — погіршають. 

— Ой матінко-лебідочко, 
Підгодуб насъ хоть трішечки, 
Шдгодуб насъ, попаруй насъ, 

Лежитъ милий на печі, 
Плаче мила у-ночі. 
Плаче мила-серденько у-ночі! 
Лежитъ милий на полу, 
Плаче мила по ёму; 
Лежитъ милий на лавці, 
Плаче мила у-ранці. 
— Не плачъ, мила, не ридаб, 
Еарихъ очей не теряй! 
Карихъ очей не теряй, 
Кажутъ люде, зілля дбай. 
Пішла мила зілля дбать, 

Пішла по лісахъ шукать. 
Ще до гаю не дийшла, 
А за нею три (?) иошла. 
— Годі зілля копатп, 
Йди милого ховати. 

Вона сев зачула, 

402. 

Та тоді ми поплинено, 
Тебе, мати, покинемо. 
„Ой діточки-лебідочки, 
Озьмпть мене исъ собою, 

Буду я вамъ хочъ слугою. 
Буду хату підмітати, 
Малі дітп колихати. 

Болятъ руки, болятъ ніжки, 

Хаточку підмітаючи, 
Малі діти колихаючи. 

(Старобѣльсв. у. Ивъ собр. П. ▲. Кулша). 

403. 

Рученьками сплеснула; 
Рученьками сплеснула, 

Въ Дунай зілля бурхнула. 
Пливп, зілля, водою, 

Зостаю^я вдовою; 
Пливн, зілля, купками, 
Зостаюся зъ дітками! 

, Налинули голуби 
Исъ чужоі сторони, 
Сіли-палн голуби 
У вдівоньки у дворі. 
— Не гудіте, голуби, 
Не клопочіть голови, 
Бо я сама загуду, 

Въ сёйу селі не буду. 
Изъ маленькими дітками, 

Якъ маківъ двітъ квитками. 

(Хут. Петрушовка, Борзенск. у. Ивъ собранія П. А. Кулша). 
63 
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Н&лянули соколи съ сторона, 
Сілн-пали у вдови у дворі, 
Крилечками увесь двіръ изнелн, 
Ноженьками у сінечки вступили, 
Оченькамн всю світлонысу всвітили, 

Голосани удівоньку збудили: 

„Устань, устань, удова молода! 
Чужи пани нсъ походу идутъ, 
Твого пана пішки коника ведутъ, 
На рученькахъ тілько зброю несутъ*. 

— Ище жъ бѳ я не зовсімъ удова, 

Діти моі ве сиротята, 
Слуги моі не безъ пана живутъ. 

404. 

Налинули соколи съ сторони, 
Сіли-палн у вдовн у дворі, 
Крилечканн увесь двіръ изнелн, 
Шженысани у сінечки вступили, 
Оченьками всю світлоньку всвітили. 
Голосами удівоньку збудили: 

„Устань, устань, удова молода, 

Чужи пани псъ похода идутъ, 
Твого пана тілько тіло несутъ*. 
— Уже жъ бо я зовсімъ удова, 
Діти жъ моі да сиротята, 
Слуги моі да бевь папа живутъ. 

(Хут. Петрушовка, Борзевск. у. Изъ собранія П. А. Кулпа). 

405. 

А въ неділю въ-равці 
Сидитъ милая на лавці. 
Якъ одчвне кватирочку, 
Гляне вона по риночку, 
Ажъ мій миленький иде, 

Девъятеро коней веде, 
На десятомъ самъ сидитъ; 

На Десятому вороному, 
У кафтані голубому. 

Повівъ коней до Дунаю, 
Да и къ бистрому краю, 
Ставъ коней наповати, 
Ставъ миленький потопати, 
Ставъ (на) милую гукати: 
— Порятуй мене, мила, 
Коли ти вірно любила! 

(С. Юрановіа, 

„Ой рада бъ я рятовить, - 
Нема човна, иі весельця, 

Не горнеться мое серпе*. 
— Порятуйте жъ ви, люде, 
Чи не жалко жъ вамъ буде! 
„Ой якъ же намъ рятовато, 
Сеть у тебе отець-мати, 
Було імъ рятовати*. 
— Пливи, милий, берегами, 
Остаюсь я зъ ворога мл. 
Пливи, милий, за водою, 
Остаюсь я удовою; 
Пливи, милий, річечкамн, 
Остаюся въ діточками; 
Пливи, милий, лозонькамп, 
Плачетъ мила слёвоньками! 

Новгородсѣверсв. у. Ивъ собр. П. А. Кулпа). 

Жона мужа виряжала, 
Внряжаючи проклинала: 

— Бодай іхавъ, не доіхавъ, 

406. 

Щобъ ёму кінь горою'Гставъ, 
А шабелька дорогою, 

А шапочка купиною, 
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Сиш сукні чистемъ полемъ, 

А самъ, молодъ, яворонькомъ! — 
Пішла вдова въ поле жатв; 
Стала хмара набігати, 
Да & ставъ дощикъ накрапати... 
Пішла вдова підъ явора: 

407. 

Ой у полі дві тополі, а третяя вишня, 
Моли Бога, сукинъ сине, що за тебе вийшла. 
Об у полі конопельки тонкі, зелененьки, 

Покидав милиб милу, вороженьки раденьки. 
Й не журіться, вороженьки, не по вашому буде, 
Ой якъ буде Божа воля, не загине наша доля. 
Зажурились вороженьки, пошла вдова нити, 

Всю нуичъ не сплять да говорить: „чвмъ буде платити?" 
— Не журіться, вороженьки, на васъ безголовъв, 

Я зароблю б' опдачусл за слов здоровъе. 
(Борисомъ, Переделами. у.). 

408. 

А. 

1 Ой летіла стріла по-надъ сине море, 
Гей, гей, по-надъ сине море! 

2 А дежъ вона впала? На вдовине поле. 
3 Кого жъ вона вбила? Вдовиного сипа. 

4 За вдовинииъ синомъ нікому плаката, 
Гей, гей й а ні тужити! 

5 Об якъ прилетіли три зозуленьки, 
6 А три зозуленьки, та б всі три сивенькі: 
7 Перша прилетіла, краб серденька сіла, 

8 Друга прилетіла, та б въ головахъ сіла, 

9 Третя прилетіла, та въ ногахъ сіла, 
10 Та б стали кувати, за вдовинииъ синомъ жалувати. 

11 Де матінка плаче, тамъ слізъ річка тече,’ 
12 Де плаче сестридя, тамъ слмокъ кирнидя, 
13 Де плаче миленька, тамъ земля сухенька. 

14 Й а матінка плаче, доки жнти буде, 
63* 

— Явороньку зелененький, 
Покриб діти снрітоньки! — 
„Об и яжъ не яворонько, 
Я жъ тамъ дітямъ да батенько: 

Згадай, якъ мене виряжала, 
Виряжаючи проклинала'/ 

(МеткиысЕ., стр. 290). 
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16 А сестрица плаче, доки не забуде, 
16 Й а мнленька плаче, доки до неділі, 

Гей, гей, коби до неділі! 
17 Якъ неділа прийш.іа, 8а другого вийшла. 

(Подольск, губ. А. Даманскій). 

Б. 

1 В = 1 А... зъ високого неба; 2 Б = 2 А... впала по середъ села; 

3 Б=3 А. 
4 Де жъ вінъ лежитъ? И а въ нові світлоньці, 
5 Й а въ нові світлонці на тисові лавці. 
6 Ой десь ся взяли об три пташенььи: 

7 Б=7 А Една... головп... 8 Б=л7 А Друга... 9 Б=:9 А... край ножичокъ... 
10 Та шо край головки, та рідна матінка, 
11 Та що край серця, то рідна сестрица, 
12 Та що краб ніжечокъ, та его ниленька. 

13 Б= 11 А... тамъ річенька... 14 Б — 12 А... тамъ стоіть кирниця 
15 Б=13 А; 16 Б—14 А. Бо... відъ віку до віку; 17 А сестричка плаче, 

відъ року до року; 18 Б—16 А... відъ тижня до тижня; 19 Б—17 А. Бо... 

кила замужъ пішла. 
(Тамъ же). 

В. 

1 Ой летіла стрела да й уподовжъ села, 
Охъ охъ охъ, охъ, охъ! 

2 Ой упала стрела въ вдовиному дворі, 
3 Да й убила стрела вдовиного спна. 
4 Де матюнка плаче, тамъ річенька тече, 
5 Де сестрица тужить, тамъ криниця стоіть, 
6 Да де мила ридае, тамъ роси й не мае. 
7 Да то матюнка плаче й одъ віку до віку, 
8 Й а сестриця тужить одъ року до року, 
9 Й а милая плаче тиждень одъ неділі; 

10 Неділенька прийшла, мила гулять вийшла, 

11 Й а другая прийшла, мила б замужъ пошла. 
(Борнсполь, Передел алск. у.). 

Г. 

1 Летіла стріла уподовжъ села, 

2 Та вбила стріла вдовиного сипа. 
3 Прилетіло до ёго три зозуленьки: 
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4 Що одна сіла у головонькахъ, 
5 А друга сіла коло серденька, 
6 А третья сіла въ его ніженькахъ. 
7 Що въ головкахъ, то ёго мати, 

8 Що край серденька, то ёго сестра, 
9 А що въ ніженькахъ — ёго милая. 

10 Плаче першая, якъ річка гуде, 
11 Плаче другая, якъ криниченька, 
12 Плаче третя, якъ роса паде. 
13 Що перва плаче по вікъ до віку, 
14 Що другая плаче по рікъ до ріку, 

15 Що третя плаче, якъ роса паде, 
16 Якъ сонце зійде, росу вису шить, 
17 Дві неділі прійде, мила заиіжъ пійде. 

(Дубны. Изъ собранія И. А. Кулиша). 

Упала стріла зъ синего неба; 
Летіла стріла уподовжъ села, 

Убила вона вдовиного сина. 
Да ніхто къ тілу не приступиться. 

Да прилетіли три зозуленьки, 
Всі три сивнньки, всі три смутненькі. 
Охъ одна сіла у головонькахъ, 
А другая сіла да на сердечку, 

А третя сіла да у ноженькахъ. 
Що въ головонькахъ, то-то мати ёго, 
Що на серденьку, то-то мила ёго, 
Що у ноженькахъ, то сестриця ёго. 

Д. 

Де мати сидить, тамъ річка біжить, 
А де сестриця, то тамъ криниця, 
Де мила ёго, то тамъ росиця. 
Узяли ёго да на крилечки, - 

Понесли ёго да до церковці. 
Да сами двері одчинялися, 
Да сами дзвони задзвонилися, 

Да сами свічі посвітилися, 
Да сами книги зачиталися, 

И сама земля раступилася, 
И само тіло схоронилося. 

(Изъ собранія П. А. Купала). 

Е. 

1 Охъ въ конецъ греблі, тамъ шуніли верби, 

2 Ой лишь одна верба листомъ не шуміла. 
3 Підъ тію вербою листу у коліна, 
4 А підъ тімъ же листомъ лежитъ козакъ убитий, 
5 Тільки біли руки, розрублена голова на чотирі штуки. 

6 Охъ и прилетіло а три пави: 
7 Ой первая пава у головонькахъ пала, 

8 А другая сіра край серденька сіла, 
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9 А третяя біла у ноженькахъ сіла. 

10 Ой що у головонькахъ, то неньва родненька, 
11 Ой що край серденька, то его хиленька, 
12 А що у ніженькахъ — сестрнця рідненьва. 
13 Де хатуся плаче, тихий дуиай тече, 
14 Де сестрнця плаче, тамъ стоіть криниця, 
15 Де хила ридае, то й роси нехае. 

16 Що хатуся плаче годъ відъ году, 
17 А сестрнця плаче відъ тижня до тижня; 

18 А хила плаче-ридае до неділеньви. 
19 Неділеиька прийшла, хила захіжъ шшла. 

(Изъ собранія П. А. Кудниа). 

Ж. 

1 Що підъ Шженомъ, підъ Черніговохъ, 
2 Тахъ лежитъ тіло, якъ папіръ білой, 
3 Да нихто къ тілу не пригорнется. 
4 Ой шухить, гуде три голубочки, 
б Три голубочки три сизенькіі, 
6 Три сизенькіі, три рідненькіі: 

7 Ж = 4 Г... у голівочкахъ; 81 — 5 Г... близьво... 91 — 6 Г... въ 
білихъ... 10 Ж=7 Г... въ голівочкахъ хатуся... 11 Ж—8 Г. Близько... то 
сестра... 12 Въ білихъ ніжечкахъ, то жена ёго; 13 Ж — 7 В. Матуса... 
14 Ж = 8 В. А сестро піаче... 15 А жена плаче до неділочки; 10 Ж - - 
19 Б. Неділя... вона... 17 Ж—13 Е... хати... тахъ дуиай... 

18 Де сестра плаче, тахъ ріва тече, 
19 Де жена плаче, тахъ роси йена. 

(Изъ собранія П. А. Куднша). 

409. 
А. 

1 Надетый голуби изъ чужоі схорони, 

2 Сіли, палі голуби у вдівоньки у дворі, 
3 7 вдівоньки у дворі, та жалібно загуди. 

4 Не і удите, голуби, не клопочить готови, 
5 Во я вдова холода, навлопочу и сана. 
6 Ходе удівонька по полю та збірае родину, 

7 Та не иайшла родини, найшла въ полі бнлииу, 
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8 Найшла въ полі билину, матусену могилу; 
9 До могили припала, матусеньки гукала. 

10 — Ой нуди т*и, доню, йшла, що ти мене тутъ найшла — 

11 Чи чорною хмарою, чи дрібненышмъ дощикомъ, 
12 Чи тихою водою? Живи-гъ, доню, 8Ъ бідою, 
13 Живи, доню, якъ гивешъ, бо то мене не введешь!... 

(Ромене*, у.). 

Б. 

,1 Ой загуду, загуду, у сімъ селі не буду! 
2 Бо въ сімъ селі вороги кругомъ мене обляглн: 

3 Куди ніду -1- не любЛять, изъ кімъ стану — осудятъ. 
4—17 В=1—13 А. » ' 

(Гадячс*. у. Меттннс*. стр. 277). 

410. 

Жена мѵжа не зЛюбнла, 

Взяла съ світа изгубила; 
Взяла съ світа, взяла съ світа изгубила! 
Й у садочку схоронила, 
Й у садочку, й у садочку схоронила! 
Шевліею й обсадила, 
Шевліею, шевліею обсадила! 
Зъ буйнимъ вітромъ говорила: 

— Не вій, вітеръ, не вій, вітеръ буйнесенький, 
Не розвівай шевліеньки! 

Не розвівай, не розвівай шевліеньки, 

Щобъ не видно дружиноньки! 
Ой гляну я, ой гляну я у віконце: 

Прніхало три діверки, 
Приіхало, прпіхало три діверки, 
Питаються дружиноньки: 
„Невісточко, невіеточко, пані наша, 

Ой де жъ мужа заподіла?“ 
Ви, дівери, ви, дівери молодні, 
Поіхавъ мужъ на й охоту; 
Да поіхавъ, да поіхавъ мужъ на лови, 

На зелениі дуброви. 
„Невісточко, невісточко, пані наша, 
II хортики ёго дома“. 
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Ви, діверки, ви, діверви молодиі, 
То жъ хортики да й не тиі; 
То хортики, то хортиЕН, да й не тиі, 
Сеть у его ще й другиі. 
„Невісточко, невісточко жъ, пані наша, 
Ой, де жъ мужа заподіла?" 

— Ви, діверви, ви, діверви молодиі, 
Поіхавъ мужъ до церковки. 
„Невісточко, невісточко, пані наша, 

Н шубонька жъ ёго дома*. ' 
— Ви, діверви, ви, діверки нолодиі, 
То шубонька да й не тая; 
Ой, шубонька, ой шубонька» да не тая, 
всть у ёго ще й другая. 
„Невісточко, невісточко, пані наша, 
Ой, де жъ мужа заиоділа?“ 
— Ви, діверки, ви, діверки й молодиі, 
Поіхавъ мужъ у дорогу. ® 

„Невісточко, невісточко, пані наша, 
И коники ёго дома". 

— Ви, діверки, ви, діверки молодиі, 
То коники да не тиі; 
То коники, то коники да не тиі, 
€сть у ёго ще й другиі, 
„Невісточко, невісточко, пані наша, 
Ой, тп жъ мужа истребила; 
Ой, ти жъ мужа, ой, ти жъ мужа истребила, 
Всі сінечки скровавила". 
— Ой, діверки, ой, діверки молодиі, 
То я сина й уродила; 

То я сина, то я сина уродила, 
Всі сінечки скровавила; 

Всі сінечки, всі сінечки скровавила, 
Й у садочку схоронила, 

Й у садочку, й у садочку схоронила; 
Шевліею й обсадила, 
Шевліею, шевліею П обсадила, 
Ще й каненемъ накопила, 

Ще й каменемъ, ще й каменемъ накопила, 
Зъ буйнимъ вітромъ говорила: 
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Не вій вітеръ, не вій вітеръ, буйнесенький, 
Не розвівай шевліеньки; 

Не розвівай, ве розвівай шевліеньки, 

Щ»бъ не видно дитинопьки. 
„Невісточко, невісточко, пані наша, 
Ти жъ не сина й уродила, 
Ти жъ не сина, ти жъ не сина й уродила, 
Ти милого схоронила. 

Треба попу, треба попу копу дати — 
Того мерця й одкопати, 
Твого мужа, твого мужа й одкопати, 

Тебе, шебму, скатовати". 
— Що хотіте, те й робіте, 

Що хотіте, що хотіте, те й робіте, 
Тилько жъ дупгі не губліте. 
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БЕЗДѢТНЫЕ СТАРИКИ. 

1 Якъ задумавъ старий хеннтися, 
2 Да нікого брати. 
3 Сівъ, думавъ, думавъ, думавъ, 
4 Да нікого братп! 

5 Що стара не пійде, 
6 Молода не схоче; 

7 Ой хоть вона пійде, 

8 Дакъ не ляхе снати. 

9 Сівъ, думавъ, думавъ, думавъ, 

10 Дакъ не ляхе спати! 
11 Ой хоть вона ляхе, 

12 Мене не обніме. 
13 Сівъ, думавъ, думавъ, думавъ, 
14 Мене не обніме! 
15 Хоть вона обніме, 

16 Да не поцілуе. 
17 Сівъ, думавъ, думавъ, думавъ, 

18 Да не поцілуе. 
19 Ой хоть поцілуе, 
20 Дакъ до-долу сплюне. 

21 Сівъ, думавъ, думавъ, думавъ, 
22 Дакъ до-долу сплюне! 

23 Ява въ тебе, дідусеньву, 
24 Козлиная борода; 

25 Козлиная борода, 
26 Совинні очі. 
27 Сівъ, думавъ, думавъ, думавъ, 

411. 

А. 

28 Совинні очі! 
29 Совинні очі, 
30 Ведмедхі похохі, 
31 Сівъ, думавъ, думавъ, думавъ, 
32 Ведмедхи похохі! 
33 Якъ пошовъ діднще 
34 Да на базарище, 

35 Да купивъ діднще 
36 Собі нагаіще. 
37 Якъ ударивъ молоду 
38 По широкому заду. 
39 Сівъ, думавъ, думавъ, думавъ, 
40 По широкому заду! 
41 „Подивися, молода, 
42 Ява въ діда борода”. 

43 Сівъ, думавъ, думавъ, думавъ, 

44 Яка въ діда борода! 
45 —Яка въ тебе, дідусеньву, 

46 Шоввовая борода; 

47 Шоввовая борода, 

48 Совільниі очі. 
49 Сівъ, думавъ, думавъ, думавъ, 
50 Сокільнні очі! 
51 Совільниі очі, 
52 На паньсві похохі. 
58 Сівъ, думавъ, думавъ, думавъ, 

54 На паньсві похохі. 
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1 Якъ задумавъ старий дідъ 8 
2 У-друге жениться, 9 
3 Ой сівъ, думавъ, думавъ, ІО 
4 У друге жениться! 11 
5 Якъ озыіу я стару, . 12 

6 Не буде робпти; • 13 

7 Ой сівъ, думавъ, думавъ, 

14 Б=18 А...; 15 Б=19 А, А хоть... 
Б=3 Б; 18 Б=16 Б; 19 Б=19 Б. 

20 На говнцю (?) дуне. / 33 
21 Ой сівъ, думавъ, думавъ, 34 
22 На говнцю дуне! 35 

23 я Ай у мого старенького 36 
24 Ведмежа похода; 37 
25 Ой, сівъ, думавъ, думавъ, 38 
26 Ведмежа похода! 39 
27 А свнкяча іда“. 40 
28 Якъ поіхавъ та старенький 41 
29 Та на ярмарочокъ 42 
30 Ой сівъ, думавъ, думавъ, 43 
31 Та на ярмарочокъ! 44 
32 Та купивъ же старенький 45 

В. 

Не буде робнтн! 
А якъ озьму молоду, 
Не буде любити; 
Ой сівъ, думавъ, думавъ, 
Не буде любити! 

Хоть буде любити, 

16 Б=21 А... на землю нлюне; 17 

Та нагаечку. 
Ой, сівъ, думавъ, думавъ, . 

Та нагаечку! 
Якъ ударе молоду 
Та но білому воду: 

— Скажи мені молода, 

Якъ въ мене похода? 
„А у тебе, мій старенький, 
Молодецька похода. 
Ой сівъ, думавъ, думавъ, 
Молодецька похода! 
Молодецька похода. 
А паньская іда“. 

(Ахтнрка). 

1 В=1 Б, Ой... 2 Задумавъ жениться; 3 В—1 Б; 4 Та молоду брати; 
5 Ой озьму я стару бабу; 6 В=6 Б... не зужа... 7 В—9 Б; 8 В=10 Б, Не 
схоче... 9 В=41 А, Чи ти бачишъ... 10 В=42 А; 11 В=23 А, Ой... вра¬ 
жий снну; 12 В=24 А, Цапиная... 

13 А собача хода, 
14 А ведмежий станъ. 

15 Ой ти мені, вражий діду, 
16 Підъ мисленькн не підпавъа. 

17 и 18 В -33 и 34 А, Старий дідъ... 19 В=35 А... старий .:ідъ; 20 * 
В=36 А, Товсте... 21 Ой наступивъ старий дідъ; 22 Та й на русую косу; 

23 и 24 В=^9 и 10 В; 25 В=11 В... мій дідусю; 26 В-^46 А; 27 н 28 
В=41 Б... хода; 29 В=14 В, Парубецькнй... 30 В=15 В... мій дідусю; 81 
В= -16 В... мисленькн иідпавъ. (іубвв). 
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Г. 

1 Бувъ собі дідочокъ; 2 Г=2 В; 3 Г=3 Б; 4 Г=-2 В; б Староі не 
хочу; 6 Молода й не піде; 7 Г=3 Б; 8 Г—6 Г, 9 Г—7 А., піде; 10 Г= 
10 А; 11 Г—11 А... спатн; 12 То й не обернеться; 13 Ой хоть обернеться; 

14Г-“16 А; 15 Г- 19 А; 16 Обернеться, сплюне; 17 Десь у тебе, діду... 18 
и 19 Г=12 Б; 20 Г=24 Б, Овечая; • 

21 Сокольниі очі 25 Да купивъ нагайку, 
22 Не добрий дідъ до ночі. 26 Добрую дротянку, 
23 Поіхавъ дідочокъ 27 Да ударивъ милу 
24 Рано на торжочовъ, 28 Да по правому плечу. 

29 Г=17 Г; 30 и 31 Г=46 и 47 А; 32 1Ѵ^41 Б, А паньсьвая... 33 Г= 
48 А; 34 Добрий дідъ до ночі. 

(Бѣла* Церкоаъ. Б. ПозямскП). 

412. 

1 „Бреди, бреди, діду, 

А. 

23 Сидитъ баба на бережку. 
2 Та въ лугъ по калину; 24 Віри не доймае: 
3 Якъ не підешъ по калину, 25 „Бреди, бреди, діду, 

4 То, далебі, згину“. 26 Та въ лугъ по калину, 
5 Та вже тому діду 27 Якъ не підешъ по калину, 

6 По валіна займае, 28 То, далебі, згину“. 

7 Сидитъ баба на бережку, 29 Т$ вже тому діду 
8 Біри не доймае: 30 По шию займае, 

9 „Бреди, бреди, діду, 31 Сидитъ баба на бережку, 

10 Та въ лугъ по калину, 32 Віри не доймае: 

11 Якъ не підешъ по калнну, 33 „Бреди, бреди, діду, 

12 То, далебі, згину!“ 34 Та въ лугъ но калину, 

13 Та вже тому діду 35 Якъ не підешъ по калину, 

14 По очкуръ займае, 36 То, далебі, згину". 

15 Сидитъ баба на бережку, 37 Та вже тому діду 
16 Віри не доймае: 38 Та въ ротъ вода ллеться, 

17 „Бреди, бреди, діду, 39 Сидитъ баба на бережку, 

18 Та въ лугъ по калину,' 40 Изъ діда сміеться: 

19 Якъ не підешъ но валину, 41 „Бреди, бреди, діду, 

20 То, далебі, 8гину“. 42 Та въ лугъ по калину, 
21 Та вже тому діду 43 Якъ не шдешъ по калину, 

22 Підъ руки займае, 44 То, ..алебі, 8гину“. 

* 
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45 Та вхе тому діду 
46 Чуприна кайнула, 
47 Сидитъ баба на бережку, 
48 Руками сплеснула: 

49 „Оттеперъ хе, вражий діду, 

50 Тебе не боюся, 
51 Шду въ корчму съ козаками, 

52 Горілки напъюся®. 

(Роневск. у. Изъ собр. А. Потебни). 

Б. 

1 Б=1 А... вражий; 2 Б-=2 А. У лугъ...; 3 Б=3 А... не наламали ка- 
лини; 4 и 5 Б-- 4 и 5 А; 6 Коліна мвнае; 7 Б=7 А... на березі; 8 Б=8 А; 
9 и 10 Б=13 и 14 А... по поясъ; 11 и 12 Б=7 и 8 Б; 13—16 Б=1 — 
4 Б; 17 и 18 Б=29 и 30 А; 19—22 Б^І—4 Б; 23 и 24 Б=37 и 38 А; 
25 и 26 Б—29 и 40 А... на березі... 27—30 Б=1—4 Б; 31 и 32 Б-^45 и 
46 А; 33 и 34 Б=47 и 48 А; 35 Теперь же я, діду; 36 Б=50 А; 37 Зъ 
мшоднни козаками; 38 Б=52 А. 

(г. Лубны). 

В. 

„Ой, діду, діду, пойди въ лісъ по калину®. 
— Не побреду, бабо, лежа згину. 
Й а вже тому діду вода й коліньця поняла, 
Сндить баба на березі, діду віри не нняла; 
Й а вже тому діду вода й руки поняла, 
Сидитъ баба на березі діду віри не нняла; 

Й а вже тому діду вода й уші поняла 
Сидитъ баба на бёрезі; — ладками сплеснула. 

(Хут. Николаевъ, Борзеиск. у.). 

г/ 
Не стій, вербино, надъ водою, 

.Не плачъ, не тужи, дівчина, за мною. 
Якъ же мені за тобою не тужити — 
Я замужъ не йшла, ти ся хочешь женити. 
Женися, женися, най тобі Богъ допоможе, 

За мою щиростъ покорай тебе, Боже! 
Не карай, Боже, ні огнемъ, ні водою, 
Ііокарай, Боже, лихого доленькою. 
Бо вогонь, вода на часъ, на годину, 

Лихая доля до смерти не покине. 
Ой по підъ гору вродили полуниці, 
Не давъ Богъ долі, піду я въ черниці. 
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Саха хъ а знаю, що въ черницахъ не буду, 
Кого любила, до скерті не забуду. 

Саха не знаю, воху са а достану... 
Досталася дідові староху, 
Вінъ не хоче говорити за хною. 
„Бреди, старнй, за Дунай по калину, 

Якъ не добредешь, на твою душу згину". 
Бреде старой, назадъ са оглядае, 
А ёху вода вхе по поасъ сягае. 

— Чи брести, чи назадъ са вернути? 
ПриПдетьса хені въ тіхъ Дунаю тонутн. 

Бреде старнй, назадъ са огладае, 
А ёху вода вхе по шию сягае. 
Чи брести, чи назадъ са вертати, 

Прийдетьса хені въ Дунаю тонути. 
Десь са взала Дунаева фила, 
Бхе старому ахъ чуприна сплила, 
Молода дівчина въ долоні сплеснула, 
Брадовалась, що са старого збула 

(Подольск, губ. А. И. ДштанскЦ). 
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ДѢТИ. 

413. 

Не діброва шуміла, 
Якъ удова старая 
Зъ своіми діткамн рідненьквни въ своімъ докі гомоніла! 
Мала вона три сини — яснн соволи; 

Вона ихъ до зросту годувала, 
У найми не пускала, 

Вона свою головоньку за нихъ убивала, 
При нихъ жиги сподівала. 

Стали сами до розуму дохожати, 
Стали молодев подружжя приймати, 

Стали стару матіръ на-сміхъ підібмати, 
Стали одинъ до другого словами иромовляти; 
Озоветься меньший до середулыпого, 
Середульший до старшого, 

Старший братъ до матері мовляе: 

— Піди ти, иене, прічъ одъ мене, 
Будутъ, йене, гості въ мене, 
Пани та внязі въ жупанахъ злотоглавахъ, 

Будутъ пити й гуляти, 
А ти, стара мати, будешь .у порога стояти; 
Що я не знатиму за свою гордущу, 
Якъ тебе назвати уже, матн: 
Назову я тебе паймичвою, або челядницею — 
Гріхъ мені буде: 

Не есть ти мені наймичка, або челядниця, 
А есть тп мені матінва-порожделнвця!... 
То вдова тее зачувае, 

Зъ двора внхожае, 
На улиді склоняв, валяв, 
За своіми дрібнимн слёзами світу Божого не вндае. 
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Ой велика туга коло вдовпного серца, 
Мокъ его хто ножемъ пробивав. * 
Скоро близькиі сусіди наглядали, 
До вдови проновляли: 
„Ей, удово, ти старая махи, 

Підн жъ ти у нашъ дінъ жити, проживати, 

Будемо тебе сіллю, хлібонъ годуватв*. 
То удова тее зачувае, 
У чужий дімъ ухожае, 
Жпве, проживав, 

На ранній, вечерній зорі спочинку собі николи не мае, 

На свнівъ нарікав. 
Которні у ихъ пили та гуляли, 

За ворота вийшовши, ихъ осужали: 
„Братп моі нилі, голубоньки сиві! 
Скиьки ни у васъ пъвно, гуляемо, 
Чому ни у васъ староі натері не видаено? 
Чи вн іі завіали, чи запродали, 
Чи вона у васъ хлібъ-сіль переіла, 
Чи вона васъ при старости літъ осудила?" 

Старший братъ тее зачувае, 

До утредні божествепноі одхожае, 
Усю утредню божественную внслухае, 
До госпзди прибувае, 
До братівъ словани 'промовлае: 

„Братіки ноі нилі, 
Голубоньки сиві! 
Ну-но думати, гадати, 
Якъ би намъ старую матіръ у свій дінъ иэънськати? 

Ставъ насъ Господь видпно карати, 

Ставъ у полі й доні хліба-солі збавляти; 
Не стало у насъ безъ староі натері порядку доставатн". 

То не орли заклекетали, 
То три брати удовиченки, старую натіръ питали, шукали, 

Поки въ третёму доні напитали. 

Старший синъ у хату ухожае, 

Шличокъ здиймае, низенько вклоняе: 
„Ой, удово, старая мати, 
Піди въ нашъ донъ жити, проживати, 
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Будемо тебе при старости літъ доглядати — 
Ставъ насъ Господь видимо карати, 
Ставъ у полі й домі хліба-солі збавляти*. 
„Сини мои, ясні соколи. 

Не такъ-то отцевоі й матчиноі молитви прохатн, 
Якъ іі прогнівляти. 
Якъ удова кляла, проклинала, 
А все думала, гадала, 
Зъ моря душу виймала, 

Одъ гріхівъ одкупллла, 

До царствия небеснаго провожала". 
(Харьвовск. губ. Н. И. Костомаровъ). 

414. 

Въ неділю рапнёю зорею, до божпхъ церковь задзвонено, 
Якъ у новімъ дворі рапнішъ того говорено, 
Якъ чужий отець вторий, названий чуже дитя кляне-проклинае, 
Долю ёго козацьку, молодецьку зневажае, 
За хлібъ, за сіль нарікае, зъ домівки зганяе. 

Его мати стара жалослива була, словами промовляла: 
„Ой сину мій удовиченку, бездолышй, безсчастний! 
Не велю я тобі.зо вторимъ отцемъ жити-проживати, 

Нехай не буде тебе старий отець названий клясти-ироклинати, 
Долю твою козацькую зневажати, 
За хлібъ, за сіль нарікати, зъ домівки зганяти; 

А велю я тобі въ чужу сторону одъізжати". 

То вінъ зъ своею матірью опрощение приймае, 

У чужу сторону одъізжае. 
Та у чужій стороні живе-проживае, 
Нікого передъ собою въ вічи видомъ не видае, 

Ні отця, иі матери, ні родинп кревноі сердешноі, 
Тільки мае родину кревну, сердешну—жінку-дружину! 
То вінъ словами промовляе: 

„Дружино кревно, сердешна! 
На чужині, на своій стороні мати старая: 
Чи мені піти, чи поіхатн, ііодвідати?" 
То жінка зачувае, 
Словами промовляе: 
„Ти те знаешъ, те й відаешъ!" 

То скоро ставъ удовичеико на копя сідати, 64 
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Скоро ставъ удовиченко аъ двора' зъізжати, 
Підъ ниыъ коникъ сшткнетьсл, — 
То удовиченко проловить слойамв, слівамн обидеться: 

„Не знаю, чн буду я свою латіръ шву заставати”. 

Та скоро ставъ удовиченко четвертоі неділенькн 
До второго названого отця прибувауи, 

Ставъ вторий отець названий на зустрічъ ёго вихожати. 
„Отъ-же то, панове-нолодці, якъ же то Господь чоловікові привівъ, 
Що зъ чужоі сторони далекоі прибув&въ, 

Свою латіръ старую при слерті застававъ!” 
Скоро ёго лати старая на божоі постели вздріла, 
На свое лице хрнстиянскее хрестъ собі положила: 
„Чого жъ я бажала, того и діждала, 
Сина свого при слерті въ вічи повидала”. 

(Харьвовсв. губ. Н. И. Костомаровъ). 

415. 

А. 

1 Ой йшли чумаки зъ Украіни, 

2 Да й стали на попасі край долини, 

3 Викресали вогню изъ ружини, • 
4 Да й пустили пожаръ по долині — 
5 Соловьёва діти погоріли. 
6 Ой сівъ соловейко на калині, 
7 Да плаче, ридае по дитині. 
8 Ой, якъ козаченьку безъ дружини, 
9 То такъ соловейку безъ дитини. 

10 Прилетіла сестра зъ Украіни — 
11 „Чи я тобі, брате, не казала, 

12 Не мости гніздечка й у лужечку, 
13 Полости гніздечко й у садочку, 
14 На високілъ древку, на яворку; 

15 Ніхто жъ того древка не зрубае, 
16 Соловъёвихъ дітокъ не займае”. 

(Пкрлпшсв. у. В. В. Згурсіая). 

Б. 

1 Ой десь узялись усаринв, 

2 Б=3 А... зъ оружини; 3 Б-— 4 А; 
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4 Соловъёвихъ дітокъ попалили, 
5 Соловейка старого лрисмалили. 

6 „Ой, и зозуленько, сестро коя, 
7 Пропали діточки, пропаду й я!“ 

8 Б = 11 А; 9 Б = 12 А.~ край лужечка; 10 Б = 13 А... у лужечку; 

11 Б=14 А... изъ вершечва; 12 Б=15 А... древа; 13 Б~16 А. Соловье- 
ВИХЪм» 

(С. Керелівка, Звенигороде*, у. П. Бойко). 

1 Изъ-за гори вітеръ повівае, 
2 Та чорну хмару наганяе, 
3 Та се дрібенъ дощикъ покрапав, 
4 Та синёго моря доповняв. 
5 Щось синее море розигралось, 

6 Турецький корабелъ розирвало, 
7 Витопило війська сорокъ тисячъ, 
8 Ой й сорокъ ще й чотирі, 

16 и 17 В=2—3 Б. 

В. 

9 Та усе иозаченьки молодиі. 
10 Вони нежонаті, холостиі, 
11 А підъ ними коні ворониі, 
12 Що на іхъ жупани голубиі. 
13 Ой іхали вони эъ Украіни, 

14 Стали ночувати край долини. 
15 Попутали коні на долипі. 

18 Ой випалили діти соловъіні, 
19 Великого жалю наробили. 

(С. Липовъ, Креиенчугск. у. П. Кулшк). 

416. 

А. 

1 Побратався сокілъ съ сизокрилимъ орломъ: 
2 „Ой, брате мій, брате, сизокрилий орле, 
3 Покидаю тобі всі роскоші мбі. 
4 Всі роскоші мбі, и дітокъ маленькихъ, 
5 А самъ полечу у чужу сторону, 
6 Въ чужу сторононьку шукать таланоньку. 
7 Ой, якъ добре буде, то я й оженюся". 

8 Літа сокілъ літо, літа и другое, 
9 А на трете літо сокілъ прилітае, 

10 Сокілъ прилітае и орла питае: 
11 «Ой, брате мій, брате, сизокрилий орле, 

12 Де жъ подівавъ ти всі роскоші моі, 
13 Де жъ подівавъ ти моі маді діти?“ 
14 — Твоі всі роскоші у огні згоріли, 
15 Твоі малі діти у гай полетіли; 
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16 Сіли твоі діти на високімъ древі, 
17 На якому древі — на колькому терні. 
18 И іхали пани исъ чужоі краіни, 
19 Дрепо изрубаіи, соколятъ забрали, 
‘20 Невірному царю гостиньця подали. 
21 „Бодай же тіі пани, та й не панували, 
22 Що моіхъ дітокъ въ чужий край заслали!" 

(С. Неморожь, Звенигород, у. И. П. Новицкій). 

Б. 

1 Що не вітроньки шумлять, 

2 Ні водоньки блищать, — 
:$ Ой тамъ сокілъ зъ орломъ високо літае, 
4 Високо літае, стиха промовляе: 
5 „Ой, ти, брате-орле, гляди моі діти, 
6 А я полину (талану) глядіти. 
7 Та коли я гораздъ найду, такъ забарюся, 
8 Яково мені буде, такъ назадъ вернуся". 

9 Та неділя минае, сокола немае, 

10 Друга наступав, сокілъ прилітае. 
11 „Ой, ти, брате-орле, а де жъ моі діти?" 
12 — Въ зеленій діброві, на високій березі; 
13 Та діброву зрубали, малпхъ розибрали. — 

14 Якъ полетівъ сокілъ съ туги у дуги, 
15 Та сівъ собі сокілъ на зеленій сосні: 
16 „Ой, не шуми, сосно, бо й такъ мені тошно!" 
17 Ой, сівъ собі сокілъ на зеленому дубі: 
18 „Ой, не шуми, дубе, вже лиха не буде“. 
19 Ой, сівъ собі сокілъ на зеленій липі: 
20 „Ой, не шуми, липо, бо вже и такъ лихо!" 
21 При годині — куми, побратпми; 

22 При несчастній годині — немае й родини. 
23 Якъ полинувъ сокілъ съ туги у луги, 
24 Та сівъ собі сокілъ на червоній калині, 
25 Спустивъ головоньку у-низъ до-долоньку. 

(Изъ собр. ИГ. ▲. Кудшпа). 

В. 

1 Якъ запивъ чумакъ въ корчмі на рияочку, 

2 Та пропивъ чумакъ, пропивъ свою худібочку. 
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3 А его батько іде, въ корчму не загляне, (2) 
4 Та чумака съ корчми та 8 не визивае: 

Ь — Та нехай чумакъ пъе, пъв та гуляв, 
6 08 у нашоиу роду пъдннді немав. 

7 Ой у нашому роду нема переводу, . 
в Та пъемо горілочку, якъ вутята воду. 

9 Соколонько зъ орломъ та нобратався. 
10 ,08 брате мій, брате, снзопірий орле, 

11 Доглядаб же ти, >рате, моіхъ налахъ дітокъ, 
12 А малихъ малолітокъ. 
13 Полечу я, брате, у чужую стороньку, 
14 Якъ гораздъ мені (буде), то я й забарюся; , г. 
15 А якъ то не гораздъ, то 8 назадъ вернуся". 
16 Та вже жъ годъ минае, соколонька немав, 
17 На другий повертае, соколонько приліта-:. 

18 Соколонько летитъ, колокольчикомъ бряжчить, 

19 Ирилітае соколонько та до сивого орла, 
‘20 Питаеться брата: 21 В—11 Б. 

22 „Де моі налі діти?“ 
23 — Пони маленькі булн въ гніздечкахъ сиділи, 
24 Стали підбілыпати, знядпсь, полетілн, 
25 Та знялнсь полетілн на кленъ-дерево сіяй. 
26 Якъ наіхалн ляхи та зъ далекаго краю, 

27 Та кленъ-дерево рубати, 

28 Кленъ-дерево зрубали, соколятокъ забрали. 
29 Якъ ударавея еѳкілъ объ землю ног&мн, 

30 У груді крилами: 
31 „Бодай тебе, брате, Божа воленька знала! 
32 Якъ би я таке знавъ, я бъ на крылечкахъ іхъ забравъ!" 

(Купансвь, М. В. Щ(овскій). 

Г. 

1 Г=1 А Изъ сизенькимъ... 

2 „Приручаю, брате, статки-мавткн 
3 И дітки маленьки. 

4 Г=6 А; 5 Г=7 А; 6 Г=9 Б. 

7 Ж иве сокілъ літо, живе н другее, 

8 А на трете літо соколенько летитъ, 
9 Дубровонька шумитъ. 
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10 „Ой де жъ тні, брате, статки-маетки 
11 И дітеи маленъки?1* 

12 — Посажавъ же я, брате, въ густімъ терні, 
13 На високімъ древі. 
14 Ой іхали, брате, панн ё паненлта 
15 Да й забрали діти й соколята. 

13 Якъ же вони забрали — древо підрубали, 

17 И соколятъ забрали. — 

18 Та вдариться сокілъ исъ туги та въ луга, 

19 Та й сівъ при долині на гіркіб калині. 
20 Балину зобае, тяженько здихае. . . 

21 и 22 Г=21 и 22 Б. 
(Изъ собр. П. А. Еуіпша). 

417. 

А. 

1 Ой зъ-за гори буйний вітеръ віе, 

2 Танъ удівонька пшениченьку сіе. 

3 Посіявши, стала волочити, 

4 Заволочивши, стала Бога просити: 

5 „Суди, Боже, сю швеницю, якъ лаву, 

6 На вдовине счастя, на людську славу!" 

7 Ой ище вдова та до доиу не дойшла, 

8 А вже люде кажутъ, що пшениченька зойшла; 

9 Ище вдова да на лавці не сіла, 

10 А вже люде кажутъ, що тпениця поспіла. 

11 Ажъ прилітае орелъ подъ удовину хату: 

12 — Годі тобі, вдово, та на лавці лежати, 

13 Бери серпа та йди пшеницю жати! — 

14 Ой пошла вдова та тпениці глядіти, 

15 Ажъ танъ вивела перепеличенька діти. 

16 „Перепеличенько, не літай такъ но ночі, 
17 Бо повиколюешъ на стерниночку очі“. 
18 — Якъ же нені, вдово, по ночахъ не літати, 

19 Боли наю дрібні дітки та нічимъ іхъ годовати. 

20 „Не турбуйся жъ ти, наша натінко, нами — 

21 Якъ подростуть крилъця, то розлетинося 9 сани 
22 То по густимъ лісі, то по чистому полі — 
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23 Буденъ гуляти, наш» кати, доводъ 
24 бдне піде на Украіну, друге на Нолісся, 
25 Удсе жъ тн насъ, наша пати, и у-гості не сподійся®. 

(Жятомірсг. у. Метлнсвій, стр. 857). 

Б. 

1 Б=2 А, 2 Танъ бідная вдова та пшениц» сіе; 
3 Зъ-за горі крутоі дрібввй дощикъ ночить, 
4 Танъ бідная вдова шпенищо волочить. 

5 Б=4 А... просить; 6 Б=5 А, Ой роди... 7 Б=6 А; 8 Б=7 А, не 
зайшла, 9 Ой вернися, вдово, вже пщеыиця зійшла; 10 Б=12 А. 

11 Ой вернися, вдово, вже пшеница поспіла, 
12 Ще вдова та й у ліжко не дятла — 

13 Ой вернися, вдово, вже пшеница вилягла. 
14 Б—14 А; 15 Танъ перепелица та вивела діти.. 

16 „Ой діти жъ ноі, да біда жъ ыені зъ ванн, 
17 Ой да що йена Господара надъ ванн!® 

18 — Не журися, наша иати, пани, 

19 Якъ ни підростенъ, розлинемося сани, 
20 Котре на Полісся, котре на Вкраіну. 

21 Котре на Вкраіну, тону добре буде, 
22 Котре на Цолісся горювати буде; 
23 Бо на Украіні жито та пшеница, 
24 Охъ а на Поліссі кукіль та иітлиця. 

(С. Пилшовичи, Рахохнсдьсв. у. г-жа Дагеръ), 

В. 

1 В=1 А; (2) 2 В=2 А; 3 В=3 А; 4 В=4 А; (2) 5 В==6 р, др, ШЦѲ* 

ниченьку яру; 6 В=6 А. (2) 
7 Ище й удуидвонька да до дону не дойшда, 

8 А вже й удовина да шпениченьва вуишла; (2) 
9 В—9 А... на лавку; 10 В=10 А, Уже жъ удовина да... 

11 Да годі, вдово, да не луижку «адіти, 
12 Иди въ чисте поле да шпениці гледіти (2); 13 В=14 А; 

14 Ажъ вивела перепелочва діти, (2) 
15 „Да не літай же, перепелочка, въ ночи, 16 Р=17 А (2) 
17 — Да й ой .якъ нені да въ ночи й не літати, 
18 Що налиі дітки, треба ихъ годовати. (2) 
19 „Да мати жъ ваша, да не журись ти нами, 
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20 Якъ поростуть крнліця, то полетимо й сами; (2) 
21 А которое въ лугъ, а которе на калину, 

22 А саме й менше у чужую крашу 
(С. Рудыювва, Козелец». у. И. П. Новаций). 

Г. 

1 Г=1 А... Ой тамъ зъ-за; 2 Г=2 А, Ажъ тамъ... 3 Г=3 А, А за¬ 
сіявши... 4 Г=4 А; 5 Г—5 Б... пшениченьку; б Та нехъ то буде на вдо- 
внну славу. 7 Г=7 В; ъ Г=8 В... вдовоньці. 

9 Ой ще вдовонька на лаві не сіла, 

10 А вже вдовоньці пшеница прпспіла. 
11 Дають знатн сусіди: „годі вже спдіти, 

12 Г=12 В, Иди въ поле, вдовонько... 13 Г—13 В, Вийшла вдововька... 
14 Г—15 А перепелонька; 15 Г=15 В, перепелонько, поночи, 

16 Во си видерешъ та на стерненькахъ очи*. 
17 — Якъ я не маю поночи літати, 
іь Суть въ мене діти, чимъ іхъ годовати. 
19 „Не журися, перепелонько, нами, 
20 Якъ ми подростемъ, розлетімося сами, 

21 Розлетімося по горахъ та й по долині, 
22 Роскраемо серце на дві половині“. 

(Галиція). 

д. • 
1 Д=1 А; 2 Д=2 А, Молодая... 3 Д=3 А, Засіяла... 4 Д==4 А; 5 Д - - 

6 Б; 6 „Молодій удівоньці и всімъ людямъ на славу, 7 Д=7 В; 8 Д—8 А. 
вже жъ въ тиі удівоньки... 9 Д=9 Г... на лаву; 10 Д=10 А, А вже въ. 
тиі удівоньки... 

11 Прийшовъ козакъ до вдовиноі хати, 
12 „Ой часъ-пора, удивонько, пшениченьку жати, 
13 Иришла жъ тая удівоньва пшеницю глядіти, 

14 Д=15 А, Ажъ тамъ перепелка... 15 Д=16 В... моі діти, горе... 
16 „Що я не маю хозяіна надъ вами, 
17 Я полечу въ вирій, ви зостанетесь сами". 
18 — Ой мати жъ ти наша, не журись за вами, 
19 Якъ шдростуть крилечка, поливенъ ми й сами. 

20 Ой розлетимося всі по горамъ и долинамъ, 

21 Ой розійдемось усі по чужимъ украінамъ. 

(С. Вагацьае, Херсонсв. губ. Изъ собранія П. А. Кулиша). 
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Е. 

1 Е=1 А...; 2 Е=2 А, Тамъ удова... 3 н 4 Е=3 и 4 А; б Е=б В; 
6 Та на людськвй поговіръ, на вдовину славу; 7 Е=7 В; 8 6і ншенцчевька, 

акъ рутонька зійшла. У Е—У Д; 10 Ь'і шненнченька жатнсь поеніла- НЕ: - 
14 А... Шшла... 12 Е—15 Б... перепелочка; 13 Е=16 Б, Діточки... горенько... 
14 Що немае, дітн, рідного батька надъ вами. 15 Е—1. В, Ненысо... 10 Е — 
20 В... Крплечка, ми; полетимъ. 

17 Не журися нами ні рано, ні нізно: 
18 Якъ поростуть крилечка, полетимо різно. 
19 Буде насъ, мати, по горохъ, но долинахъ, 
20 Буде насъ, мати, по чужихъ украіиахъ. 

(Г. Бочівна, Г. А. Заяюбовскій). 

Ж. 

1—5 Ж—1—5 В; 6 На вдовипихъ дітокъ та на вдовину славу (2). 7 Ж= 

7 А; 8 Ж —8 В; 9 Ж=9 А... на лаву; 10 Ж-=10 В; 11 Ж 14 А. 12 Ж= 

і5 А, 15 „Горонько зъ вами, та маленькиі дітп!“ (21 14 „Горенько жъ мені, 
та діточки, зъ вами, 15 Ж --16 Д. (2> 16 — Ой не журись, йене, ти тепе- 
ринькн нами, — 17 Ми новиростаемъ, той розійдемось сами: 18 и 19 Ж—19 
и 20 Е... йене... 

(Харькове*, губ. Ивъ ообр. А. А. Потебна). 

3*). 

1 3=1 А; 2 3=2 А. 
3 Сеючи, да тихо говорила: 

4 „Коли бъ сяя да пшеница врадпла 
5 То бъ я свою да сина б аженила. 

6 3=7 А; 7 3—=8 В; Ь 3 -9 А... на лаве; 9 3= 10 В; 10 3=14 А; 11 
3=14 В. 

12 Ой болшие да знвлись — налетели, 
13 А меншие да наввкъ асиротели; 
14 Об болшие да валину давбали, 
15 А меншие да й такъ прабувалп. 
16 „Да беда жъ мене, моі дети, зъ вами!” 
17 — Мамко наша, не журись же ти нами, — 
18 Ми пуидростемъ, паразобдемосе. 

(С. Трнзнвчевка, Чернигове*, у. И. П. Новицкій). 

*і Вторая половина каждаго стиха повторяется. 
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И. 

1 И=1 А; 2 И=2 А, Бідна вдова... 3 И=3 Б, Ой зъ-за горп дрібенъ; 

4 И—4 Б, А бідная удовиця... 5—7 И -4—6 А; 8 И=7 В, щв жъ тая... 
9 И—8 Д... пшеница, 10 И—9 Д... та й на лавці; 11 И=10Д. 12 Щ е жъ 
тая удівонька и вечерять не варида, 13 И=10 Д; 14 И=18 Д, Шшла... 

пшениці 15 И=14 В... маленькиі. 

16 Перепелочво, та не літай темненько» ночі, 
17 Во повиколюешъ на стебедьця очі. 

(Конотопо. у. МетлннсиіІ, 358). 

* і. 

1—13 1=1—13 И; 14 1=14 Д. 

15 Коториі буилшиі, до тиі подетіди, 
16 А котори менші, до навівъ осиротідв. 

(М. Кибальчичъ, Козелец*. у. И. П. Новицкій). 

418. 

ІІливе лебедь зъ лебедятами, 
Зъ маленькими днтятамн. 

„Ненько жъ наша, лебідочко, 
Погодуй насъ хоть зъ годочокъ, 
Поки вбъемось у пушочокъ, 
А зъ пушечку та въ шръячко, 

А зъ піръячка та въ крилечко, 
Тоді стрепенемъ та й полинемъ, 

Въ чисто поле жнвитися; 
Тоді перестанетъ, матн, журитися!* 

(Харькове*, губ. Н. И. Костомаровъ). 

41Ѳ. 

А. 

1 Ой Боже, Боже, коли той вечоръ буде, 
2 Колн объ мене наговориться люде? (2) 
3 Якъ я искладу білі ручки на груди, (2) 
4 Тоді объ мене наговориться люде; 
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5 Якъ искладу білі ручки на груди, 

6 Якъ мій хиленький до мене прибуде: 
7 Пойду я лугомъ — и луги розвяваються, 
8 Берегомъ пойду — береги стинаються, 
9 А селомъ пойду — вороги втішаються. 

10 Сама не знаю, якъ ворогамъ годити,— 
11 А чи въ чорному, чи въ білому ходите: 

12 Въ чорному ходи, до окажутъ: ледащиця! 

13 А въ білому ходи, до скажутъ: чепуриться! 
14 Сама не знаю, якъ изъ ними примириться? 
15 Ой пойду я въ степъ пшениченьки жати, 
16 Заберу дітокъ да буду розмовляти. 
17 Пшениченьку жну, а кукіль обжинаю, 

18 До своіхъ дітокъ стпхесеиька промовляю: 
19 „Дітоньки моі, горенько мені зъ вами, 
20 Шо я не маю хозяіна надъ вами". 
21 — Матінко наша, не журися ти нами; 
22 Якъ поростемо, розійдемося й сами. 
23 Буде насъ, мати, по горахъ, по долинахъ, (2) 

24 Буде насъ, мати, по усіхъ украінахъ (2). 
25 Ой будешь, матінко, якъ голубонька густи, 
26 Нікому буде ні водиці принести; 
27 Будетъ, матінко, якъ зозуля кувати, 
28 Нікому буде и водиці подати; 

29 Будешь, мати, такъ, якъ орлиця биться,— 

30 Мала діточокъ, ні на що й подивиться. 
(С. Черняковъ, Кіева. В. Панченко). 

Б. 

1 Б=1 А; 2 Б=2 А... навтішаються. 

3 Говорятъ стари, говорятъ малиі, 
4 Говорятъ и судятъ вороги тяжкиі 

5 Б=10 А... вороненькамъ; 6 Б=11 А; 7 Б—13 А. Якъ у білому, то...; 
8 Б—12 А. Якъ у чорному, то... 

9 Прокляла мати малую дитину — 
10 Съ кимъ любилася, не стала дружиною, 
11 Бого не знала, дружиною стала, 
12 Зъ налнми дітьми безъ мужа эосталась. 

13 У батька росла, въ роскошахь кохалась; 
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14 Заміжъ пігала, у горе попалась. 
15 „Діточки моі, горе неві зъ паки, 

16 Що не можете заробляти сами!“ 
17 Ой посажу я дітей у рядову торбану, 

18 Та вияесу дітей на високу могилу, 
19 Пущу своіхъ дітей на всю Украіну. 

20 Б—21 А. Ой мати, мати...; 21 и 22 Б=22 и 23 А; 23 Б=24 А... й 
по чужихъ. 

(С. Калита, О егере к. у. Д. К. Морозъ). 

В. 

I В—1 А; 2 В -2 А... про мене; 3 В~3 Б. 4 Судять ще й мене сусідн 
близькиі. о Б— К» А; 6 Чи у білому, чп у чорному ходііти. 7 В—13 А... бі- 
ломъ пійду...; 8 В“—12 А. У чорномъ пійдѵ... 9 В—9 Б... малою дитиною; 
1 ) и 11 В— 10 и 11 Б; 12 В—13 В. 13 В=14 Б... въ горечко; 14 В~ - 

12 Б; 15 В=15 Б. 16 Що не мае батька надо мною, надъ вами. 17—19 В= 

20—22 Б; 20 В=24 А. 
(Тамъ хе. М. Ллежсавдровпъ). 

Г. 

1 Роскошо жида, роскошо кохалась, 
2 Зъ друибниыи дітьми вдовою зосталась. 

3 „Діточки жъ моі, горечко зъ вами, 

4 Що нема, нема батенька поміжъ вами! 

5 Г=21 А; 6 Ми поростемо, поросходпмося, 
7 €къ буйниі вітри, порозносимося 
8 По горахъ, по долинахъ; 

9 Г=24 А; 10 Г=^10 А. 
11 Чи въ білому, чи въ чорному ходить— 
12 Ой буду жъ я въ білуимъ, скажутъ: чопуриться! 
13 А буду я въ чорнупмъ, скажутъ: ледащиця! 

(П. Олышевка, Козелецк. у. А Шишадкій-Иллнчъ). 

420. 

„Ой ти, братіку зайвороночку, пусти мене у сусіди! “ 

— Ой ти, сестрице-перепелице, коли маешъ дітокъ много! 

„Ой ти, братіку зайворончику, я іетииу — гадаю — 
Якъ ти сядешъ обідати, я дітокъ порозсилаю. 

Идіть, діточки, идіть, маленькі, въ садокъ ягодокъ рвати, 

Бо вже мій братічокъ зайвороночокъ сідае обідати “. 
Ище діточки, ище маленысі ягідокъ не нарвали, 
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Вже мого братіка зайворончика га столонъ не застали. 
— Чого, сестрице-перепелице, слізками уміваешся? 
„Того братіку зайворончику... діточокъ дураешся! 
Ти жъ, мій братіку зайворончику, не цурайся мене, 
Ходъ сивою зизуленьвою да накажи до мене, 
Ходъ сивою зязулы.ою, або соловейкомъ, 

То вінъ мені росвеселнть мое бідне серденько". 
(Метине* , стр. 280). 

421. 

А. 

1 Ой Боже, Боже, коли той вечеръ буде, 
2 Коли объ мені наговориться люде. 

3 Говорятъ люде стариі й малиі, 
4 Та ще й къ тому сусідоньки блвзенькиі. 
5 Сама не знаю, якъ ворогамъ годити — 

6 Чи въ чорному, чи въ біломѵ ходити? 

7 Вийду въ чорному, скажутъ, що ледащо, 
8 Вийду въ білому, скажутъ чепуриться. 
9 Сама я не знаю, якъ до ихъ приміриться. 

10 Берегами пійду — бережечки хитаються, 
11 Горою пійду — вороги вті шагаться. 
12 Ой пійду жъ бо я не берегомъ — лугомъ, 

13 Зустрінуся я зъ несуженпмъ другомъ. 

14 „Ой здоровъ, здоровъ, мій несужений друже, 

15 Заснорбилося мое серденько дуже! 
10 Ти мене любивъ, я въ тебе кохала, 
17 Теперь ти покинувъ, я сама зосталася. 
18 Поіхавъ милий у чужую сторононъку, 

19 Покинувъ журбу на мою головоньку. 
20 Вернися, милий, съ чужоі сторононьки, 

21 Зніми журбу зъ моеі головоньки". 
22 Ой якъ полетівъ малий соловіечко, 
23 Зустрівъ же вінъ рябу перепілочку. 

24 „Куда жъ ти летишъ, ряба перепелочка?" 
25 — У пшениченьку, милий соловіечко. 
26 „Не літай же, перепілко, о-півночі, 
27 Поввко’люешъ на билииочву очи". 

28 — Ой якъ мені въ ночи не літати, 
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29 Вивіла дітви, штатъ годувати. 

30 Дітотаи моі, горенько мені зъ вами, 

31 Що не маю хозяина надъ вами. — 
32 „Матюнка жъ наша, не журися ти нами: 
33 Поростуть врильця, полетимо ми & сами. 

34 Будемъ літати по горахъ, по долинахъ, 
35 Буде насъ, мати, по чужихъ краінахъ. 
36 Боторі більши, знялись полетіли, 
37 Которі меньши, коло матері сіли. 
38 Ой більшеньви та по вишенькахъ скачутъ, 
39 А меныпеньЕИ коло матері плачутъ. 
40 Которі більши, калиночку зюбають, 

41 А меныпеньки й такъ пропадаютъ". 
(С. Щасаоік», Кояеіедв. у. К. И. Еібадого). 

Б. 
1—2 Б=1—2 А; 

3 Почнутъ говорить, якъ стане смеркати, 
4 Перестанутъ говорить, якъ поляжуть спати. 

& Б=5 А. Ой Боже, Боже, якъ...; 6 Б=6 А. И мені въ білому та въ 
чорному. 7 Б=7 А... до скажутъ: лінуеться; 8 Б=5 А... до скажутъ білуеться, 

9 За своімъ милямъ ні кришки не журиться. 

10 Пойду берегомъ — береги стинаються, 

11 Пойду горою — вороги стішаються. 
12 Ой посію я житечко надъ водою, 
13 Уродить житечко нечисте, зъ лободою. 
14 Пошла .удівонька житечка гледіти, 

15 Ажъ тамъ перепелонька вивела діти, 
16 А сама у пшеницю сидіти. 
17 Помалесеньку пшеницю прогортае, 
18 И стихесенька до дітей промовляе: 
19 „Ой горечко мені, моі діточки, зъ вами, 

20 Б=31 А. Не маю я... 

21 Не журися, наша мати, нами, 
22 Якъ поростемо, политимо и сами. 

23 Б=34 А. Буде насъ, мати; 24 Б=35 А. 
(С. :Биріевва, Переясллск. у. К. И. Кибмьчпъ). 

Б. 

1 Ой піду я по-підъ темненькимъ лужечкомъ, 

2 Ой добри-вечеръ, темнѳсенький луже, 
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3 Да & эострінуея Зъ несуженимъ другомъ. 
4 В—16 А... я въ тобі кожалася; 5 В=17 А. Ти сівъ, поіхавъ... 

6 Ой пойду жъ бо я да житечка глядіти, 
7 Тамъ перепелочка да вивела діти, (2) 

8 А сама пошла у пшеннцю сидіти. (2) 
9 Въ лшениці сидитъ, стихеньва промовляе: (2) 

10 В=30 А (2); 11 В=32 А (2); 12 В=22 Б... жъ розибдемось ми... 

В = 23 Б (2); 14 По горахъ, по долинахъ, въ чужихъ украінахъ. 
В=5 А; 

16 Чи мені умитися, чи въ чорному ходить: 
17 Ой якъ набілюся, скажутъ не журуся, 

18 Якъ вийду въ чорному, скажутъ ледащиця. 

(Изъ собранія П. А. Кулиша). 

Г. 

I Г=1 А; 2 Г—2 А... про мене. 

3 Ой торили та вже й нерестали, 
4 Ой -балакали — сами й плакать стали, 
б Ой перестаньте, сусідочки моі, 
6 Ой перестаньте балавати объ мені, 
7 Підіть взженіть серце на перепелочці. 
8 Отамъ підъ лісомъ, въ зеленому жнті, 
9 Тамъ перепелка дітовъ годувала, 

10 Ой годувала та все промовляла: 

II Г=30 А. 
12 Перепелочка, матінко стареньва, 
13 Ти не журпся, перепежо, нами, 

14 Ми якъ поростемо, підемо въ найми. 
15 Г=34 А... мамо; 16 Г—35 А... мамо, по чужихъ, по... 

(С. Буйжеръ, ЛебединсЕ. у. Г. А. Заяюбовскій). 

д. 

1 Сама не эпаю, чомъ доленьки не маю! 
2 Прокляла мати малою дитиною: 
3 Съ вимъ любилася, не стала дружиною... 
4 Ой пійду, пійду по-підъ зелененькимъ лугомъ 

5 д-—в В. Чи не...; 6 Д=2 В... тобі темненький. 7 Якъ ми любилися, 

данъ я тобі кохалася, 8 Д=5 В... сама сой; 9 Д==6 В. Ой пойду, пойду я... 
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10 Ажъ тамъ вивела перепелочка діти. 11 в 12 Д = 8 л 9 В. 13 Д 
20 А... горечкожъ мое. 14 Нема батенька рідненького надъ вами 15 Д— 32 А. 

16 Пороете трава по горахъ, по доливахъ. 
17 Буде пасъ, матінво, по чужихъ украінахъ. 

(X. Мотроновка, Борзенск. у. П. А: Будишь). 

422 *). 

По надъ тихимъ Дунаемъ, Вже того не мнновати. 
Вітеръ яворъ хптае. Мати жъ моя рідн&я, 

А підъ тимъ яворомъ, Порадонько вірная! 

Сидитъ мати пзъ спномъ; Неправъ мені три труби, 
Вітеръ яворъ хитае, Та усі три мідяні: 
Мати сина питав: У першую заграю. 

Якъ коника сідлаю, 
„Ой сину мій, Иване, У другую ваграю, 

Дитя мое кохане! Якъ изъ двора зъізжаю, 
Ой чи тебе оженить, У третюю заграю, 
Чи у віеько урядить? Середъ повку стоючн, 
Якъ я тебе колихала, Щобъ зачула матусенька, 
Темну ніченьку не спала; До утредні идучн. 

Якъ я тебе зростила, Якъ голубка гудучи! 
Сама себе звеселила; 
Якъ я тебе оженю — Якъ зачула тое мати 
Всю родину звеселю; Стала плакати, ридати: 

Якъ я тебе въ віеько дамъ — .Коли бъ я сива зозуля, 

Сама собі жалю завдамъ!" Я бъ до тебе полинула!11 
— Якъ би жъ я, мати, сокілъ, 

— Не журися, моя мати, Я бъ до тебе прилеггівъ! 

• (Харьков, губ.). 

423. 

— Маленький соловейко, чому не щебечешь? 
Молоденький козаченько, чому не женишея? 
„Ой радъ би я щебетати, голосу не маю! 
Ой радъ би я жевитигя, та долі не маю! 
Потерявъ я свою долю, ходючи у дорогу". 

Пѣсни отъ 422 жо 424 записаны Н. И. Костомаровымъ. 
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Поперъ, померъ козаченько, въ неділеньву въ-ранді; 
Похищали козаченьва въ зеленімъ байраці. 
— Отомане-товаршцу, чини мою волю: 

Внводь коня вороного, вилось ясву эброю, 
Нехаб зарже кінь воронпб, плачучи 8а мною. — 
Об зачула стара кати, сндючи въ кімнаті: 
„Та вже жъ мого та синонька на світі не мае! 
Об якъ би жъ я зозуленька та врнлечва мала, 
По.іетіла бъ, сюю, тую сторононьву облітала, 
Свого сина Ивана по гробу пізнала; 
Сіла бъ, пала на могвлі, та б сказала бъ: ку-ву! 
Подай мені, міб синочку, хоча одну руку!" 
— Ой радъ би я, моя мати, обидві подати — 

Насыпано сиріб землі, не можно підняти; 
Скрепилися уста моі, не могу промовить, 
3 акрил нея ясні очи, не могу проглянуть, 

Стулилисл чутки уши, не могу прослухать. 

(Ептернносмвсв. губ.). 

424. 
* 

Ой зъ-підъ гори тихий вітеръ віе, 
Козаченько пшениченьку сіе. 
Сіе, сіе, нива не доходе, 
А дівчина зъ обідомъ виходе: 

— Ой дівчино, виніеъ тебе дідько, 
Розсіявъ я пшениченьку рідко! 
„Не журися, козаченьку, марно, 
Зійде твоя пшениченька яра; 
Не журися, козаченьку, пусто, 

Зійде твоя пшениченька густо! 

А вже козакъ пшениченьку косить, 

А дівчина дитану виноситъ. 
„Ой на тобі, козаче, дитину: 
Якъ не возьмешь — въ крапиву закину!" 
— Ой на тобі, дівчинонько, пшениці півъ-ворця, 

Та годуй же маленького хлопца! 

„Не хочу я пшениці півъ-корця: ' 
Та не буду годувати хлопца!" 
— Ой на тобі, дівчинонько, корову рябую, 

55 
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Та годуй же дитину малую! 
„Не хочу я, козачевько, корова рябоі, 
Та не буду годувати дитини малоі!“ 

— Ой на тобі, дівчиноньво, ще й діжечку сира, 
Та не кидай маленького сина.— 
„Не хочу я, козаченько, й діжечки сира: 

Таки кану маленького сина!“ 
— Ой на тобі, дівчинонько, ще й діжечку масла, 
Та не кажи на мене напрасно. 
„Не хочу я и діжечки масла, 
Таки свяжу на тебе напрасно! “ 
— Ой на тобі, дівчинонько, ще й семеро овецъ, 
Ще й семеро овець ’и восьмую ярку. 
Та найми ти до дитини няньку! 
„Не хочу я, козаченьку, ни овець, ні ярки: 
Та не буду нашмата няньки! “ 

— Ой на тоби, дівчинонько, коня у наряді, 
Та не кажи при усій громаді! 
„Не хочу я, козаченьку, коня у наряді, 
Таки скажу при усій громаді!“ 

Дівчинонька кропиву шаткур, 
А за нею дитина рачкуе: 
„Люди, люли, ти, маленький синку: 
Набыоть мені та за тебе спинку. 
Люли, люли, ти, маленький враже; 
За тобою вся худоба ляже!“ 

(Воронеже*, губ.). 
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ПОЛОЖЕНІЕ СЫНА ВЪ СЕМЬЪ. 
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4Й5. 

А. 

Ходить голубъ по комнаті, голубка по хаті; 
Питаеться синъ матері: — котру дівку брати? 

А чи тую багатую, що хороше ходить, 
А чи тую убогую, що вірненько робить? 
Въ багатоі-губатоі рушникъ на колонку, 
А въ своеі убогоі брови на шнурочку. 

Въ багатоі ночувавъ, да нічого не видавъ; 
А въ убогоі ночовавъ, да й націловавсл, 

Якъ у саду соловей да й нащебетався. 
Що й у тоі багатоі воли да коровн, ' 
А въ своеі убогоі тільки чорни брови; 

Що съ тоею багатою въ холодку лежати, 
А съ своею убогою пшениченьку жати; 

Що у тоеі багатоі воли да корови — все повиздихае, 
А у своеі убогоі біле лиде, чорни брови повікъ не злиняють. 

(Ивъ сборн. О. А. Кулиш»). 

Б. 

1 На добра нічъ, а всімъ на нічъ, а вже жъ бо я да йду спати; 
2 За воротьми зеленъ явіръ, тамъ я тебе та буду ждати. 
3 Ой, чи явіръ, чи не явіръ, чи зелена та яворина, 

4 Межи стома дівочками тілько мені та една мила. 
5 „Ой, чи тую. мати, взати, що хороше ся вбрала, 
6 Ой. чи тую, мати, взяти, що до сердя пристала?" 

7 — Ой, не бери, сипу, тоі, що хороше ся вбрала, 
, 8 Возьми собі. сип \, тую, що до сердя пристала. 

(Браславск. у. Ивъ собранія II. А. Кулиша*. 
Ъ5* 
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В. 

1 Не всі лугп, не всі лугн, половину жата... 
2 Питаеться сннъ матері: — которую брата? 
3 — Ой, чи тую убогую, що серденько мліе, 

4 Ой, чи тую багатую, що мати веліла? 
5 Багатая-спесивая, все буде гордиться, 
6 А вбогая-сиротина, все буде кориться. 
7 Въ багатоі-спесивоі воли та корови, 

8 А въ бідноі сиротини чорненькиі брови; 
9 Въ багатоі-спесивоі воли поздпхають, 

10 А въ бідноі сиротини брови не злиняють. 
(Харьковъ. Г. З&яюбовскіі). 

Г. 

1 Г=1 А; 2 Г—2 В; 
3 „Ой, чи тую иені брата, що въ сшднвці ходить?1* 
4 — Питай людей, иій синочку, чи ділечко робить. 
5 „Ой, чи тую, иені брата, що голівка гладка?" 
6 — Питай людей, иій синочку, чи метена хатка... 

(С. Калита, Остерск. у. М. Н. ▲лекеаидроажп). 

426. 

А. 

Ой, дубъ на берегу гіллянъ похнлився; 

Ой, синь своій неньщ низенько вклонився: 

„Нене жъ моя, иене, чомъ не женишъ мене?" 
— Ой, якъ тебе, сннку, молодимъ же нити, 

Хиба тобі, синку, ні съ кімъ говорити? 
бсть у тебе, сину, срібла золотого — 

Купи собі, сину, коня вороного, 
Да поставъ на стані — говори до ёго. 

„Бодай тобі, мати, такъ важко каната, 
Ой, якъ мені, мати, съ конемъ розновляти". 

— Сину жъ мій, сину, ой дай коню сіна, сіна по коліна; 
Ой, дай коню овса по самиі перста. 

„Нене моя, нене, кінь сіна не хоче, 
Кінь сіна не хоче, копитами топче, 

А на овсі ляже — вінъ правди не скаже; 
Кінь на сіно дметься, съ козака сміеться". 

(С. Черниговъ, Кіевсс. у. В. О. Панченко). 
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Б. 

„Об, йене, йене! чонъ не женешъ мене?“ 
— На що тебе, синву, молодимъ женити? 
„Правде нічка темнесенъка, ні съ вимъ говорити11. 

— Купимо тобі, синву, коня вороного, 
Коня вороного, говори до ёго. 
„Не подоба, мати, зъ конемъ розмовляти: 
Треба мені, мати, дружини шукати. 

Насіявъ я жита, — ні съ кнмъ буде жати. 
Яроі пшениченьви у снопи въязати. 
Жени жъ мене, йене, жени жъ мене, любко, сивая голубко!“ 
— Оженися, синку, оженись, небоже! 
Та не бери удівоньку — не дай тобі, Боже, 

Бізьми собі дівчиноньву — Богъ тобі поможе! 
Візьми собі паняночку, удовину дочку. 
„Удовина дочка та не мені рівня: 
По риночву ходить, якъ та королівна!" » 

(С. Воронцовъ, Передел авсв. у. Ивъ собр. П. А. Куівна). 

427. 

— Кучеравнй дубъ, чомъ ти не зелениб, 
Молодив козаче, смутнив не веселив? 
„Якъ же жъ мені, мамцю, веселому бути: 

Любивъ я дівчину — засватали люде, 
Мені молодому пароньки не буде. 
Тілько жъ мені пари, що оченьки кари; 

'Тілько розмовоньки, що чорни бровоньки“. 
— Ой, маешь ти, снну, коня вороного, 
Заведи до стані, — говори до ёго. 
„Не подоба, мамцю, съ конемъ розмовляти: 
Лишь подоба, мати, сісти поіхатн, 
Сістн поіхатн, дівча відвідати*. 

(Подольск, губ. С. Лозинскій). 

428. 

А. 

— 'Ой, у полі край дороги клинъ-дерево мае; 
Тамъ дівчина чорнявая коня напувае. 
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Ой, кінь ирхе, води не пъе, доріженьку чуе: 
Ой, десь шй синъ Василина дона не ночуе? 
„Ой, якъ мені, натусенько, дона ночувати, 
Прийде нічка теннесенька — ні съ кинъ розно влатн“. 
— Купи собі, ній синочву, коня вороного; 

Прийде нічка теннесенька — розновляй до ёго. 
,Не подоба, натусенько, съ коненъ розновяятя, 
Треба нені, ноя нати, дівчнни шувати". 
— Шукай собі, ній синочку, шукай до любові; 
Які въ тебе, щобъ й въ неі, чорненькиі брови. 
Кличе нати Василину, кличе вечеряти: 
„Ой, вечеряй, ноя нати, коли наварила; 
Теперь нені, ноя нати, вечера й не ни.іа, 
А я піду до дівчнни — де дівчпиа мила. 

Ой, дівчино чорнявал, що ти наробила?“ 

— Сліди брада, къ серцю клала, що вірно любила. 
(Г. Хороіъ. Д. И. І&врвнемо). 

Б. 

Ой, дубъ на березу да веркъ похидився; 
А я, молодъ козакъ, да ще не женився! 

„Ой, старая йене, чомъ не женишь мене?“ 
— Ой, сину мій, сину, пожди до осени. 
„Ой, далеко, нати, до осени ждати: 
Треба нені, нати, дівчнни шукатн". 
— Ой, продаймо, сину, полотна льняного, 
Да вупвмо, сину, копя вороного, 
Прийде темна нічка — говори до ёго. 
„Ой, кінь не говорить — слова не ііромовить: 

Не подоба, мати, зъ конемъ розмовляти; 
Треба мені, мати, дівчини шукати“. 

(Борзенск. у. Изъ собр. И. А. Кулпа). 

429. 

А. 

„Мати жъ йоя, нати, чомъ йене не женишь? 
Літа ноі тратишъ, 
Літа моі, літа, літа иолодіі! * 

Насіявъ я жита — да съ кинъ розділяти? 
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Прийде нуичъ темненька — ні съ кикъ розмовляти“... 
— Ой,*сину жъ муий сину, спну Василино! 
Купи ти для себе коня вороного; 

Прийде нуичъ темневька — розмовляй до ёго. 
„Бодай тобі, матн. такъ важко вмірати, 
Ой, екъ мені, матн, съ конемъ розмовляти: 

Увийду въ конюшню — а куинь не говорить, 
Самъ собі наровить. Ой, коню муий, коню, 
Чи я тобі важкий, а чи моя зброя?" 

— Ой, пане муий, пане, ти мені не важкий; 
Ти мені не важкий, й не твоя зброя: 
Туильки мені важки жовті пісочки, 
Жовті пісочки, частиі шиночки... 
Прийдешъ до шинку, на шинкарку крикнешь: 

Шинкарко, молодко, сипъ медъ й горілку! 
Сипъ медъ й горілку, да стели постільку. 

Ой, якъ тобі, пане, въ постелі лежати? 
А мені, муий пане, на ляді *) стояти? 

(М. О.іишевка, Ііозеіецв. у. А. Шиш&цкій-И лять). 

Б. 
\ 

1 „Та порадь мене, мати, якъ на світі жити: 
2 Та прийде нічка темненька—ві съ кимъ говоритн“. 
3 — Та поідь же ти, синку, у Китай у городъ, 

4 Та купи собі, синку, коня вороного, 
5 Та заводь у станочокъ, говори до ёго. 
6 „Ой, коню мій, коню, коню вороненьквй, 
7 Та чого жъ, мій коню, смутний, не веселий? 
8 Чи я тобі тяжкий, чи я тобі важкий?" 

9 — Та ти жъ мені не тяжкий, ти жъ мені не важкий, 
10 Важкі жъ твоі темні ночі, ночі вечерниці; 
11 А відтіль ти ідегаъ, у трахтиръ заідешъ, 
12 Самъ пъешъ та гуляешь, мене не згадаешъ. 
13 Та добро жъ тобі, пане, медъ-віно кружати, 
14 А мені, вороному, у кола стояти. 
15 Та ти пъешъ та гуляешь, мене ве згадаешъ. 

16 Та дай же ти, пане, сіна по коліна, 

*) Помостъ. 
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17 Сіна по полна* а вівса по перса, 
18 А вівса по перса, водиці по очі,— 
19 Та тоді гуляй, пане, зъ вечора до півночі. 

(Бахмутов. у. Г. А. ЗаіюбоаскіА). 

В. 

1 „Ой, часъ пора, мати, мене оженити: 
2 Прийде нічка осінняя, ні съ кінъ говоритн“. 

3 — Купи, сину, коня вороного, 
4 Да поставъ на стані — говори до нёго. 
5 „Мати жъ коя, мати, мій кінь не говорить, 
6 Мій кінь не говорить, й слова не промовнть*. ' 

7 В=6 Б; 8 „Чого стоішъ таки Г; смутненькийг 9 В—8 Б; 10 Чи ясная 
зброя, чи дівчина моя?“ 11 В=9 Б; 

12 — Ні ясная зброя, ні дівчина твоя; 
13 Тільки мені важки далекі дороги, 

14 Далекі дороги, коршомскі сороги. 

15 Ти ідешъ у коршму, горілки папъешся, 
16 А мене заставитъ спру землю бити. 
17 Ой, дай мені сіна, сіна по коліна, 

18 Оброку по бокі, а води по очі — 
19 Занесу тебе до дівчинп, хочъ по середъ ночі. 

(С. Великіе Сннтмнкн, Васиыовса. у. Л. В. ИльвмцкіД). 

430. 

Веду коня до Дуная, куннь не хоче сити, 
Задірае головоньку — хоче мене вбити. 

— Чому, коню, води не пъеп.ъ? чи дорогу чуетъ? 
Чому, синку-одинчику, въ-дома не ночуетъ? 
„Якъ же мені, моя мати, въ-дома ночувати: 
Прийде ночка темнесенька — ні зъ кпмъ розмовляти! 
Хочь до коня промовляю, такъ куинь не говорить, 

Тільки мене, молодого, въ болыпі літа вводить. 
Треба було, моя мати, коня осідлати... 
Поіду я на Украіну дівчину шукати. 
Зъіздивъ же я, моя мати, Польшу й Вкраіну: 
Знайшовъ же я, моя мати, любую дівчнну!“ 

(Волнвсв. туб. Н. И. Костомаров»). 
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431. 

А. 

1 „Ой, матінко, та не гай мене, — 13 
2 Тай въ дороженьку выряжай мене! “ 14 
3 —Ой, синочку, эго ди годппочку, 15 

4 Та поки я зберу свою родиночку— 16 
5 И вбогую, и багатую. 17 

6 Теперь нічка темненька, 18 
7 Доріженыса й далеченька — 19 

8 Кінь вороненький та й приставав, 20 
9 А сонъ головоньку склоняв. 21 

10 Изійду я на могилочку, 22 

11 Та пущу коня на долиночку, 23 
12 А самъ ляжу на годиночку. 24 

Б. 

Ой, десь узялася та дівчинонька, 
Та вирвала бплиночку, 

Та вдарила козаченька, 
По білому лпченьву: 
„Встань, козаче, годі спати — 
Хоче орда твого коня взяти". 

— Нехай бере, кінь другий буде; 

Мене жъ молодого по вікъ не буде. 
Пропавъ же кінь й сіделечко, 
Та все черезъ тебе, мое сердечко; 
Баяли коня вороного, 

Съ-ііідъ козака молодого. 
(Полтава. Л. И. Девченю). 

1 По-підъ лісомъ, лісомъ, по-підъ дубиною — 
2 Ажъ тамъ руба козакъ ячмінь сокирою. 

3 — Ой, годі, козаче, ячменю рубати, 
4 Та ходімъ до мене шпениченьки жати. 
5 Що съ твого ячменю та кутя буде, 
6 Зъ моеі пшениці коровай буде. 

7 Б=1 А; 

8 Та въ військо — дорогу виряжай мене. 
9 Що мені нічка та все темная, 

10 Козаку дорога та не ровная. 

11 Дали ёму коня неізжалого, 
12 Посадили козака небувалого. 
13 Ой, кінь на гору копитами бъѳться, 
14 А въ козака слёзи, якъ... ллються. 
15 Ой, кінь на гору спотикаеться, 

16 А козакъ на конику все слоняеться. 
(Ровен», у. Изъ собр. П. ▲. Кулиш). 

В. 

— Ой, жатювка, та не гай мене, 
У велику дорогу виряжай иене: 

ч 
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Чогось мепі та дрімаеться, 

Підо мною снвиб кінь спотикаеться. 
Пущу коня та на пісочокъ, 
А самъ ляжу с пати та на часочокъ. 
Пущу коня та до долини, 

А самъ пійду ночувать та до Дівчини. 

(С. Щасвовка, Козелецк. у. К. И. Кибальяячв). 

432. 

Зімо, зімонько, зіио лютая, 
Ой, прошу я тебе—не зморозь ти мене. 
Що не такъ мене, якъ миленького, 

Въ походъ йдучи, коня ведучи: ' 
Коникъ вороний, самъ вічъ молоднй, 

Поясъ шовковий, самъ чорнобровий; 
На імъ кучері завипаються, 
По імъ матуся убиваеться, 

Дівка молода дожидаеться. 
„Куплю матері юпку баеву, 

Дівку молоду візьму съ собою". 

— Ой, синочку мій, усовістися: 
Кохала я тебе изъ малості, — 

Кидаетъ мене ти на старості! — 

„ІТіду, матусю, отставки прохать, 
Буду рідпую по-вікъ годувать". 

і'Черввговск. губ. II. Космѳвко). 

433. 

А. 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 
10 

11 

12 

13 

14 
15 
16 

„Сини моі, соколоньки, де жъ пи поділися, — 
Чи ви возомъ ноіхали, чи пішлн нішки? 
Та чому мені, сини моі, не давали звіетки?" 
Годувала мати синівъ та й утішалася, 
А сини еі покинули — мати й осталася: 
Та сномянула мати синівъ рано у суботу: 

„Та пошли, Боже, синамъ моімъ скорую роботу!к 
Та сиомянула мати синівъ рано у недільку: 

„Та пошли, Боже, синамъ моімъ добрую годинку!и 
Та сиомянула мати синівъ рано въ нонеділокъ: 

„Та роди, Боже, синамъ моімъ жито, якъ барвінокъ!и 
Та сиомянула мати синівъ рано у вівторокъ: 
„Та пошли, Боже, синамъ моімъ хочъ кіпокъ по сорокъ!” 
Та спомъянули сини мати.рано у середу: 

— Ой, десь, братці, мати наша у старцахъ но переду! — 
„Та бодай же ви, сини моі, сёго не діждали, 

/ 
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17 Що бъ я у старцахъ по переду стояла! 
18 Та хочъ буду, сини иоі, гірко зороблятп,— 

19 Та не буду у старцяхъ по переду стояти". 

(С. Щвсвовва, Козелецк. у. К. И. Кибальчичъ). 

Б. 

1 „Сипи жъ моі, орли моі, тощи (?) & соловебхп, 
2 Якъ же я васъ годувала, якъ були маленький 3 Б=4 А; 
4 Сине зросли, въ розбій пішли, мати осталася. 
5 Изгадала мати синівъ рано у неділго: 
6 я Роди, Боже, жито силамъ густе, якъ шевлію!к 
7 Изгадала мати синівъ рано въ понеділокъ: 
8 „Роди, Боже, синамъ жито густе, якъ барвінокъ!“ 
9 Изгадала мати синівъ рано у вівторокъ: 

10 я Роди, Боже, синамъ жито хочъ кіпокъ на сорокъ! “ 
11 Изгадали сини матіръ рано у середу: 
12 — Ой, десь наша, братца, матіръ въ старцахъ по-переду, 
13 В~16 А; 14 Щобъ ви свою рідну матіръ у старцахъ пізналн“. 

(С. Воробьи, Лубенев, у. М. В. Ніговскій). 

434. 

Якъ була я молодою та дванадцять синівъ мала. 
Та всімъ діло загадала: 

Два пішло орати, два пішло поганяти, 
А два пішло косити, а два пішло молотпти. 

А надія у Бозі — ще й чотирі у дорозі: 
— НайстаршиВ мій сину, та верни мою силу, — 

Що я тебе (годовала) и ніченьки не спала, 
Та В силочку потеряла. 
„Ой, не буду, мати, тобі сили вертати: 

Буду тебе, моя мати, до смерти годувати“. 

(С. Внграевъ, Баневсв. у. А. В. Шевчеаво). 

435. 

А. 

1 Ой, добрая та годинонька була, 4 Вінъ матусеньки попросився: 

2 Що матуся свого спна била. 5 — Годі жъ мене, моя мати, гризти— 
3 А вінъ, молодъ, не гнівався,— 6 Піду съ туги на Вкраіну жите. 
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7 Піду съ туги на Вкраіну, 15 Въ тебе голосъ тоненьвиВ; 
8 Я й тамъ, молодъ, не загину.— 16 Полети жъ ти по-підъ небесами, 
9 „Ой, стій, сину, завернися, 17 Защебечи трема голосами, 

10 Та въ ведений жупанъ одягнися, 18 Та виведи съ темного лугу. 

11 А я стану, повернуся, 19 Що витоптавъ усі бережечкн, 
12 Та й на тебе подивлюся — 20 Та не найшовъ я собі стежечки - 
13 Чи с козакъ на Вкраіні вращай?” 21 Що я въ лісі съ шляху изблудився. 
14 — Соловейку маленький, 

(С. Тру бай цы, Хороіьсв. у. Н. В- Нѣговскій). 

Б. 

• 1 и 2 Б=1 и 2 А; 

3 Синъ матери поворпвся,— 11 Въ голубий жупанъ приберися, — 
4 У ніженьви увлонився: 12 Да й побачу сина свого, 

5 „За що мене, стара мати, била? 13 Що хороший мій синь уродился. 
О Якъ пойду я на Вкраіну жйти. 14 Ой, вирву жъ я клиновий листочокъ, 
7 На Вкраіні добри люде,— 15 Да прикрию сина свого слідочокъ,— 
8 Да й тамъ мені добре буде: 16 Щобъ пташечки не літалн, 
9 Я самъ, молодъ козакъ, не загину”. 17 Зозуленьки не ковали, 

10 —Ой, вернися, мій сину, вернися, 18 Сліду сина мого та й не топтали. 

(Гюрзеиск. у. Изъ собранія П. А. Кулиша). 

В. 

Несчастлива годинонъка була, Ой той мені раноньки промни. 
Якъ матуся свого сина била. „Ой не жалкуй, муй сину, на мене: 
— Ой якъ будешь мене, мати, бити, Не дай, Боже, пригоди на тебе, 

То я не буду изъ тобою жити. Якъ ти будешь въ степу помірати, 
Ой піду я зъ туги на Вкраіну: Ой хто жъ тобі голову оплате?” 
И тамъ же я, молодъ, не загину! — — Въ полі, мати, чорний воронъ кряче, 

„Ой вернися, муй сину, вернися, Ой той мені голову оплаче! — 
Внесу жупанъ, такъ ти й приберися; Ой ремезе, ремезочку! 
Подивлюся, муй сину, на тебе, Не клади гнізда у вершині Дністра, 
Чи есть такий козакъ на Вкраіні, У вершині Дністра вода прибувае, 
Якъ ти въ мене, муй сину единий? Вона тобі жалю понаробляе, 
Ой не жалкуй, муй сину, на мене: Вона твои дітки позатопляе. 
Не дай, Боже, пригоди на тебе, Наклади гніздо въ версі на ялині. 
Якъ ти будешь пострелянъ, порубанъ, А тамъ на ялині орелъ сидитъ, 
Ой хтожъ тобі раноньки промие?” А підъ ялиною козакъ лежать. 
— Въ полі, мати, друбенъ дощикъ иде, Еозакъ до орла промовляс: 
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„Полсти, орле, въ мою сторононьку, Ой и скажи, орле, осударю служу, 
Ой и дай же, орле, моій неньці знати. Нехай мои ненька возрадуеться, 
Та пе кажи, орле, що я тутъ лежу, Дрібними слізами умветься". 

(Н. И. Костомаровъ). 

436. 

А. 

1 Ой кряче, враче чорненький воронъ 
2 Та на глибокій долині; 
3 Ой плаче, плаче, молодий козаче . 
4 По несчастливій годині.* 
5 Ой кряче, кряче та чорненький воронъ 
6 Та у лузі надъ водою; 

7 Ой плаче, плаче молодий козаче 
8 На конику вороному. 

9 — Вороний коню, заграй підо мною, 
10 Розбий, розбий тугу, 
11 Розбий, розбий тугу по зеленому лугу 
12 Козакові молодому. 
13 Ой іде козакъ та дороженькою, 
14 Слізоньками умиваеться: 
15 — Десь моя ненька, десь моя стареньва 
16 Та за мною убиваеться. 
17 Та у неділоньку рано, по-раненьку, 
18 Та якъ сонце не сходило, 
19 Та зъізжалася вся моя родина, 
20 Вона мене випроводила. 
21 Випровожаешъ, моя родинонько, 

22 Та чи не жаль тобі буде, 
23 Якъ я поіду въ сторону чужую 
24 Проміжъ чужиі люде? 
25 Ой згадай мене, моя старая мати, 
26 Сідаючи та обідати: 
27 Десь моя дитина на чужій стороні, 
28 Та нівому іі одвідатп. 
29 Ой згадай мене, моя старая мати, 
30 Якъ сядетъ у-вечері істи: 
31 Десь моя дитина на чужій стороні, 
82 Та немае одъ неі віети. 
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Б. 

1—14 Б=1—14 А. 

15 Десь ноя мила, десь ноя миленька 
16 Та за иною убиваеться: 
17 Та въ неділю рано, раненько, 
18 Та якъ сонце не входило, 
19 Въ далеку дорогу, въ біду н тревогу 
20 Вона пене проводила. 

21 И казала въ слізахъ ноя инла: 

22 „Та чи не жаль тобі буде, 
23 Якъ тн підеіЯъ въ сторону чужую 
24 Та проніжъ чужві люде?" 

(Полтаве*, губ. Н. И. Костомаровъ). 

437. 

— Десь у тебе, козаче, не ріднам мати: 
Ои, якъ стали тебе й у салдатп брати—до не вийшла й съ хати. 
„Ой, спогадаешъ, моя матусенько, якъ сядетъ обідати: 
Ой, десь мій синъ, десь моя дптина, да ш'кому й одвідати. 

Ой, спогадаешъ, моя матусенько, якъ станетъ хліба іети: 
Гей, десь мій синъ, десь моя дитина, да немае чутки й віети. 

Ой, полети, галко, ой, полети, чорна, да на Дінъ риби іети, 
Ой, принеси, галко, ой, принеси, чорна, да й одъ мого сина віетн". 
— А вже жъ мені, гальці, а иже жъ мені, чорні, изъ моря риби не іети; 

Ой, якъ не чула, до не будетъ чути й одъ свого сина авіети. 

„Ой, заржИд, заржи, ти, вороний коню, да съ чистого поля йдучи — 

Да нехай зачуе, да нехай заплаче вся родина за мною. 

Ой, заржи, заржи, ти, вороний коню, да стоя підо мною — 
Да нехай зачуе, да нехай заплаче моя матінка за мною". 

(С. Вел. Снитянка, Васильковск. у. М. В. Ильницкій). 

438. 

Породила мати сина сокола, 

Та не знала де бго діти, та въ військо дала. 

А навпослі матусенька роздумалась: 
„Вернись, вернись, мій синочку, хоть на півъ-года!“ 

— Не верпуся, моя мати, ні на півъ-часа. 
Я до тебе, моя мати, орломъ прилечу. — 
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Побачишъ, моя мати, нкого я тобі жало нароблю: 

Сяду-паду сивинъ орломъ въ зеленимъ саду, 

Я своімн сухотамя увесь садъ висушу, 

А дрібнпми слізонькамя весь садъ нзіллю! 

Та більшого тобі, моя матн, жалю нароблю: 

Та впъять у походъ, моя матв, орломъ полечу. 
(М. Жаботинъ, Черкесск, у. Ф. Т. Штавгей). 

439. 

„Ой сонъ, матп, ой сонъ, мати, сонъ головочку клоне". 

— Отто жъ тебе, мій синочку, своя воленька воле. 

Шо до тебе, мій синочку, сама дівчина ходе. 

„Нехай ходе, пехай ходе, вона мене вірно любе, 

Вона мене, молодого, та й по вікъ не забуде, 

Вона мепі, молодому, та й дружиною буде“. 

— Вона тебе, мій синочку, отрутою нагодуе. 

„Ой неправда, ненько, ой неправдонька твоя". 

А въ нсділго раненько ведуть сняа блідненького, 

Слдить дівка край віконця. та съ парубка й сміеться. 

„Ой не смійся, ирепогана, пе смійся, не смійся, 

Я одъ тебе, препогана,.та й отрутоньки наівся. 

Ой правдоньку ненька моя, ой правдоньку казала. 

Ой біжи жъ теперь, моя ненько, хочъ по рідну родину, 

Нехай мені вибірае отрутопьку трудную". 

— Не поможе-жъ, та мій синочку, та ні рідна родина, 
Та поможе тобі, мій синочку, заступъ, домовина. 

(Харьков». губ. Г. А. Залюбовсвій). 

440. 

„Рубай, сину, ясенину — буде кочержилно, 
Сватай, спну, сиротину — буде господина"... 

— Ой, не хочу, моя мати, ясинп рубати; 

Ой, не хочу, моя мати, сиротини брати: 

Ой, хочу я, моя матп, сиротину осміяти. 

„Ой, не вважай, вражий сину, що я сиротина — 

Якъ наважу, до зневажу хрзяйського сина. 

Ой, зацвіла калинонька підъ зеленимъ дубомъ,— 

Ой, не чванься, вражий спну, кучерявнмъ чубомъ". 

— Ой, зацвіла калинонька підъ зеленимъ листомъ.— 
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Ой, не чванься, врааса дочко, сестринимъ намистоиъ! 
Въ тебе хата неметена, а въ сінахъ нечисто, 

Въ тебе свита позичина, сестрине намисто. 
„Свиту куплю, свиту куплю, й юпку добуду, 
Таки жъ бо я добримъ людямъ невісткою буду! 

Ще жъ я не казала — тілько погадала, 
А вже жъ мене ідна жінка невісткою звала. 
Не вважай же, вражий сину, що я сиротина — 
Якъ наважу, то зневажу хозяйського снна. 

Въ тебе клуня не вкритая, повітки немае, 
Въ тебе жупанъ позичений, бо свитокъ чортъ мае“. 

(и Вед. Сввтввы, Василыовск. у.). 

441. 

„Темна нічка не вндкая — не видно ходити; 

Широкая дороженька, коли бъ не зблудити. 
Було мене, моя мати, малинъ оженнти". 

— Оженися, сину, я не бороню, 
Та не бери вдови, бо я не велю: 
Ой, не бери, такъ якъ еі бачишъ, 

Бо якъ буде білу постіль стлать, то не разъ ванлачешъ... 
(Пмнвовга). 

442. 

Ой зацвіла калинонька у темному лузі, 
Тенеръ моя головонька и серденько въ тузі, 
Чи не жаль тобі, мій батеньку, якъ я піду въ чужу стороньку, 
Та погублю свою головочку? Жаль, жаль тобі буде! 
Чи не жаль тобі, моя матінко, якъ я піду въ чужу стороночку, 

Та погублю свою головочку? Жаль, жаль тобі буде! 
Ой плаче п жалкуеться старий батенько и старая матінка, 

Та до воза вони дохожають, до молодого козаченька. 
Ой не плаче не жалкуеться молода дівчина, 
Виводить вона вороного коня, 

Подае ковакові турецькую зброю. 
Питав, словами проновляе: 

— Ой коли жъ тебе, серденько, ждати? 
„Якъ стане на степу вітеръ повівати, 

Очеретъ та тирсу по степу розсипати 
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Тоді мене, моя меда, ждати-піджидати, 
Якъ стане но. Дніпру хмара похожати, 
Старнй Дніцръ дощемъ полоскати, 

Тоді мене, моя мати, ждати-піджидати! 
Якъ стане но небу грімъ грімошати, 
Та стане блискавками небо засинати, 
Тоді мене, моя мила, ждати-піджидати! 
Та принесе мене не мій вонь вороний, 
Та принесе моі кості вітеръ буйпий! 

Тоді питай вітра буйного: а де полівавсл молодий козавъ? 
А вітеръ буйвий увъ одвітъ промовщъ: 

— Ой лежавъ возакъ убитий та у полі підъ рокитою, 
У чужій сторононьці, у чужому краю, 
А я побачизъ, шо вінъ у чужій стороні, 
Та й принісъ возакови вості у рідний врай! 

(Ивъ собр. П. А. Кулиша). 

И шли ляхи на три шляхи, 
А татари на чотирі, 
А козаки поле вврили, 
Шабельками освітили. 
А за нимъ візъ поврнтий; 
На тімъ боці (возі) возакъ вбитий, 

Постреляннй, порубаний, 
На три части розділений, 
Въ правій рущ шаблю держить, 

443. 

А зъ тій шаблі врівця біжпть. 
Козакова мати плаче: 
„Шукай, доню, лікаронькп, 
Зелено! муравоньки". 
— На що, мати, ліки дбатн? 
Треба дощокъ добувати, 
Хоромину будовати, 

Безъ віконець, безъ дверецъ — 
Тамъ спіть возакъ молодецъ! 

(Изъ собр. Н. И. Костомарова). 

444. 

Ой мала вдова сипа сокола, 
Вигодовала въ вісьво оддала: 
Ой старша сестра коня сідлала, 
А середульша хусту випрала, 
А наймолодша коня осідлала, 
А мати ёго виоитовала: 
— Ой коли, синку, приідешъ до насъ? 
„Тоді я мати, прніду' до васъ, 
Якъ павине піръя на-спідъ потоне, 

56 
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А млнновнй камінь на-верхъвнплнне!" 

Уже жъ млнновнй камінь иа-верхъ внплннувъ, 
Вже жъ лавине піръя на-спідъ, потонуло, 
А мого сила въ гостнну не видно! 
Бийпиа на гору, всі полей вдутъ, 

А мого снна коника ведутъ. 

Питала кати всеі старшинн: 
Чи ве бачили іі сина сокола? 

„Чи не то твій синь, що сімъ полківъ збивъ, 
За восьмимъ полкомъ головку сіи ливъ! 
Зозуля літала, надъ нимъ куючи, 
А коники ржали, ёго везучи, 

Колеса скриніли, нідъ нимъ котючвсь, 
Служеньки плавали, за нимъ идучиі® 

(И» собр. Н. И. Костомарова?. 

445. 

А. 

Не ходи, козаче, по-надъ берегами, 
Не суши дівчинн чорними бровами. 

Чорні брови маю, дівчата не люблять, 
Превражиі молодиці та й не приголублять. 
„Шди, синку, до кринищ, напийся водиці, 
Та щобъ тебе полюбили дівки й молодиці; 
Підп, синку, до вриниці, умийся водою, 
Та щобъ тебе полюбили усі слободою11. 

(Воронежем. губ. Изъ собр. Н. И. Костомарова). 

Б. 

— Чи я, матч, не хорішъ, чи я парень не дорісъ, 

Чому мене, моя мати, дівчвта не люблють? 
яПіди, с ину, до кринищ, напийся водиці, 
Будутъ тебе дівки любить, ще й молодиці 

(Роменск. у. И» собр. А. А. Потебнж). 

446. 

яОй мати, мати й а що ти гадала, 
Да що за нелюба й а світъ завъязала1“ (2) 
— Ой укравъ я, мати, корову рябую, 
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Ти сказала, мати, украдь и другую; (2) 
Ой укравъ а, кати, коня вороного, 

Ти сказала, кати, украдь и другого; (2) 
08 укравъ я, кати, ажъ семеро овецъ, 

Тн сказала, мати, мій сину, молодецъ! (2) 
08 укравъ я, мати, да вола сірого, 
Ти сказала, мати, украдь и другого; (2) 
08 укравъ я, мати, сизую галочку, 
Ти сказала, мати, мій соколочку! (2) 
08 укравъ я, мати, кусточку, 
Ти сказала, мати, голубочку! (2) 

08 укравъ я, мати, да чапелинку, (?) 
Ти сказала, мати, що гораздъ синку! (2) 
Якъ піймали, мати, у неволю брати, 
Не йшла мене мати да 8 визволяти, (2) 
08 не йшла жъ мати, не йшла 8 родинонька, 
Не ирийшла й вірная да дружинонька. (2). 

(X. Петрушей», Борзѳнсв. у. Игъ собранія П. А. Куиша). 

447. 

„Рубай сину яворину, добре клиння буде, 
Сватай, сину, сиротину, господина буде“. 

— Не всякоі яворннн добре клиння буде, 
Не всякоі сиротини господина буде. 

„Заріжъ, сину, качурину, нехай кача кваче, 
Сватай, сину, сиротину, нехай багачка плаче; 
Бо багачка лядощиця, не хоче робити, 
Навішае кораликівъ, щобъ еі любити; 
Навішае кораликівъ на біленьку шию: 

Сватай мене, Иване, або тн, Василю!" 

(Подольск, губ. А. И. ДвнинскШ). 

448. 

— Тече річка невеличка, та й колишиться, 
Чогось моя головонька та 8 морочиться. 
Поэволь, позволь, стара ненько, женитися, 

Перестане головонька морочитися. 
„08 женися, мій синочку, я не збороняю, 

бв* 
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Лишь не сватав вдовочки; 
Бо вдопочка—не дівочва, не дівочнй станъ, 
Постеле білу постіль та й спатн лягав"... 

(Пололо, губ. А. И. Дтпшскіі). 

449. 
— Ой коли бъ я зозуленыса, собі врила мала, 
То бъ я тую Увраіну кругомъ облітала, 
То бъ я свого та синочва середъ полку познала! — 
Померъ, померъ новобранецъ у неділеньву у-ранці, 
Положили новобранца на тисовіб лавці, 
Поховалн новобранца у зеленой (инъ) байраці. 
Тіло несутъ, коня ведутъ, вонь головоньку клонить, 

За нимъ иде стара аенька, та білі рученьки ломить. 
— Ой волн бъ же я зозуленьва, собі крилечка мала, 

То бъ я тую враіну кругомъ облітала, 
То бъ я свого та синочва по гробу познала. 
Ой летіла зозуленьва та сказала — куку, 
Ой подай мені, синочку, хоть одну руку! — 

„Ой радъ би я, моя мати, обидві подати, 
Насипали сироі землі, ие могу подняти. 
Злетівъ півень на ворота, сказавъ—кувуріку, 
Не сподівай мене, моя неньво, уже не до віку". 

(Пэк собр. П. А. Кудша). 

460. 

А. 

1 Ой не спиться доброму молодцю — 
2 Пуховая перинушва шевелиться, 

3 Белить мені мій батюшва ожениться, 

4 А матушка-сударушка все браниться: 
5 „Не женися, мій синочку, хоть годочовъ, 
6 Та й не бери удіѵоньки въ двірочокъ — 

7 У вдови три наровн не дівочихъ. 
8 Стеле білу постіль зъ вечора до півночі: 
9 Постіль моя тонка та біла, пуховая, 

10 Съ вимъ же ти всю ніченьку ночувала, 
11 Чп от* турчнномъ, чи зъ бурчиномъ, чи зъ уланомъ, 
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12 Чи съ тобою, серце козаче, изъ Иваномъ? 

13 Ні съ турчиномъ, ні зъ бурчиномъ, ні зъ уланомъ, 
14 Та съ тобою, серце козаче, эъ Иваномъ". 

(М. Жабо типъ, Черкаск. у. Ф. Т. ШтангеІ). 

Б. 

1 Б=1 А... ой все не спиться; 2 Б=3 А... миуй руидннй... 3 Й а ма- 
туся ноя рідненька й ой не звеліла; 4 Б=5 А. 

5 Ой не бери жени молодоі ой удовоі, 
6 Й у вдуивонькн й а два нарунвочва не дівочихъ: 
7 Вона свою білу постіль стеле, важенько здихае, 
8 Вона свого прежнего мужа споминае. 
9 Ой постіль моя тонка да біла, ой пуховая, 

10 Съ кимъ я буду сю нуичъ ночовати, ой молодая, 

11 Чи зъ турчиномъ, чи зъ нім чиномъ, ой чи зъ полякомъ, 
12 Чи съ тобою, хороший молодчикъ, ой ясъ козавомъ. 
13 Не съ турчиномъ, ой не зъ німчиномъ, ой не съ полякомъ, 
14 А съ тобою, хороший молодчикъ, ой исъ козавомъ. 

(М. Борнспоіь, Переделавск. у. И. П. Новицкій). 

451. 

Въ полі дороженька ні шврока, ні вузеньва, 
Ніхто не йде, не іде, 
Тілько вдова сина везе, слезами вмивавться: 

„Цить," воронъ важе, „цить, вдова, не журнея, 

Вже твій синь оженився, 
Взявъ собі паняночку въ чистімъ полі могилочку". 
Прилетівъ пташокъ — золоті крильця, 
Такі очі, такі брови, якъ у мого Гриця. 

(Подольск, губ. А. Дымкпскій). 

452. 

Два дубочка, два дубочка, яворъ зелененький, 
Пропадав на Вкраіні хлопець молоденький. 

Пропадав, пропадав, відай хоче вмерти, 
Нема кому дати энати до отця, до мати, 
Щобн прийшовъ на Ввраіну сина поховати. 

„Дети, лети, сивий орле, дай до батька энати, 
Щоби прийшовъ на Вкраіну сина поховати". 
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Пршзжав отецъ, катя вблизка-вдалека, 
Привладае свое личко до его серденька. 
„Годі, отецъ, годі, кати, годі жалувати, 

Тільео прошу отца, кати хороше сховата". ' » 
(Подольск, губ. ▲. Дшгивсий). 

463 *). 

„Соволоньву-еинву, чини кою волю: 
Продай вона вороного, вернися до дому". 
— Соволиха-кати, вона не продатн; 
Моку воню вороному треба сінця дата. 
„Соколоньку-синку рибъ намъ не ловити, 
Нічого намъ іста — голодомъ сидіти“, 
— Соколихо-мати, пусти погуляти, 
Буду гулять, та гуляти, доленьви шукати. 

„Соволоньву-синву, хиба жъ теперь время?" 
— -Время, кати, время—орлу разъ-то время. 
Ой привезу, мамо, тобі три жупани, 
Та всі тиі три жупани всі срібломъ потвані; 
Ой кіжъ тами одинъ жупанъ изъ самого хана. 
Ой прощай же, коя камо, пойду я до хана! 

А въ неділоньву рано по рану 
Щува въ корі грае, 
А мата свого спна 
Силно проклинав. 
„Ой не лай мене, старая мати, 
Та грізннкн словами, 
Та умиешся па завтрій день 
Та дрібнимн слёзами." 

Молодий возавъ та уродлпвий 
Коника сідлае, 
Ёго мати, та старенькая, 

Тяженько вздихае. 
Ой вшхавъ колодий возаче 

454. 
За новиі ворота, 
Та вистріливъ молодий возавъ 
Та изъ тугого лука. 
„Та теперь мені, старая кати, 
Зъ тобою розлука! 

Ой біжи, біжи, вороний коню, 

На Савуръ-Могилу: 
Ой нехай же я такъ побачу, 

Де я молодъ загнну". 
Ой загвнула козацьвая головонька 
На широкій на долнні, 
Та безъ отдя, безъ катусеныш, 

Безъ рідноі родини. 
(Воронова. губ.). 

*) Пѣсни отъ 453 до 461 запнсаин Н. И. Костошроваиъ. 
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455. 

А. 

— Наступала норна шара, а другая синя; 
Навчай, навчай, удовоныео, та своёго сила! 
Якъ не будетъ ваучати, будемъ чаровати: 
Причаруемъ руки й ноги и кариі очи, 
Щобъ не ходивъ до дівчини темненькоі ночи. 
Божилася бідна вдова, передъ паномъ стоя: 
„Ой далебі, добродію, ночуе синъ дома! 
Що зъ вечора ностіль стеле, а къ світу лягае — 

Не разъ, не разъ одъ дівчини чобітъ одбірае. 
Молодая дівчина до череди гони іа, 

Молодому козаченьву чоботи носила11. 

Б. 

Наступала чорна хмара, наступав'синя; 
Научав удівонъка единого сина. 
Научала бідна вдова изъ вечіра стиха: 
„Не ходи, мій синоньку, доходишся лиха! 
Изъ вечера ностіль стелетъ, а къ світу лягаетъ, 
Не разъ, не два одъ дівчини чобітъ одбіраешъ“. 
Въ славнімъ місті Лонатині, на високомъ замку, 

Сидитъ орелъ у вайданахъ за Гандзю коханку. 
Сидитъ орелъ" у вайданахъ, дівчину картае: 
— Ти дурная, безумная, розуму не маетъ, 

Що ти орлу-сердю питоньки не даетъ? 
„Напийсъ, напийсь, козаченьку, зъ нового ведердя, 
Сядь собі коло мене — розвесели серце“. 

(Волынск, губ.). 

456. 

„Ой вийду я, вийду на гору крутую, 
Ой стану я, подивлюся на воду биструю: 
Щука риба въ морі гуляе до воді, 
Д я, бідний вдодинъ синь, безъ счастя, безъ долі. 
Пойду жъ я до вохори питатися зброі: 
Чи мені коня сідлати, чи нішви мандрувати?" 
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— Сідлай, снну, коня, сідлай вороного! 
„Прощай, прощай, стара мати, пене молодого!6 

— И я тебе прощу и Богъ тебе прости! 
И въ великій дорожевьці, Боге, тобі снастя! — 
А въ неділю раненько, ще до сходу сондя, 

Плаче, плаче бідна вдова, сидючи въ оконця. 
Плаче гъ вона, плаче, тягенько взднхае; 
Летитъ сивнй орелъ, а вона и питав: 
— Ой ти, орелъ спвокрвлий, високо літаешъ! 

Ой чи часто мого снна у вічи видаешъ? 

„Ой чи часто, чн не часто, таки ёго бачу: 
На чубъ, на чубъ наступаю, очи колупаю!" 
Ой вдарилась бідна вдова объ полн руками: 

— Сини гъ моі коханиі, пропала я зъ вами! 

„Сама-сь, мати, винна, сама провинвла, 
Що насъ молодими та не поженила! “ 
— Сини жъ моі любі, сини ви милиі! 
Тимъ же я васъ не женила, що ви молодні! 

(Волывек. губ.). 

467. 
Ой м&ндрувавъ мододий козаче, 

Та помандрувавъ стиха: 
Вінъ не зъ добра, не зъ роскоши, 
А зъ великого лиха. 

Якъ мандрувавъ—та й шапочку знявъ, 
Бсіму роду одклонився; 

Якъ изийшобъ на битий шляхъ, 
Слізоньками умився! 
„Ой не пл&чте ви, кариі очи, 

Одъ роду мандруючи; 
Заплачете вн, кариі очи, 

На чужині горюючи! 

Ой не ржи тя, вороний коню, 

По дорозі йдучи; 
Заржи іи, вороний коню, 
На круту гору йдучи; 

Нехай зачуе моя пенька, 

Безъ мене горюючн". 
А ненька зачула, важенько вздихнула: 

— Ой гаю, мій гаю! 
Котору дитину 
Кохала, любила, 
Край себе не маю! 

Надъ моремъ глибокимъ 
Стоіть теремъ внеоквй. 
Изъ-підъ того терема 
Вийшла вдова молода. 

458. 
Породила два сива. 
Якъ два сина родила — 

Чорнимъ шовномъ обвила, 
И въ китайку сповила, 
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На корабелъ вложила, 
Бъ тихий Дунай пустила 
И Дуная проснла: 

Охъ ти, тихий Дунай, 

Моіхъ дітокъ попрпйнай! 
А ти, корабелъ новий, 

' Сколиши моіхъ синівъ! 

А ти, бистрая вода, 
Гляди дітокъ, якъ сестра! > 
А ви, жовтиі піски, 

Покормите дітки! 
А ви, лути, не шумитъ, 

Моіхъ дітокъ не збудить! 

У двадцатому году 
Вийшла вдова на воду; 
Стала воду набірать, 

Ставъ корабелъ ирипливать, 
Ставъ до вдови приставать; 
А у тому кораблі 
Два дунця молодці: 
вденъ сидитъ на розі, 
Розчисуе свою косу; 
Другий сидитъ на въ-дону — 

Поглядае на вдову. 
— Здорова була, вдова, 
Чи любишъ ти дунця? 
Чи підешъ ти за дунця?— 

„Ой я люблю дунця 
И за дунця підѵ: 
За едного сама иду, 
За другого дочку шлю!" 

Якъ забрала у свій домъ. 

Посадила за столомъ, 
Частовала медомъ-виномъ. 

— Охъ ти вдова, молода, 

Дурна твоя голова! 
Та насъ сама родила, 

Въ тихий Дунай пустила 
И Дуная просила: 

Охъ ти, тихий Дунай, 
Моіхъ дітокъ поприймай! 

Який теперъ світъ наставъ, 
Що братъ сестри не пізнавъ! 
Ой и що-то за світъ е, 

Що синъ натусю бере! 
Да пойди, матн, утопись, 
А я пойду въ темний лісъ, 

Нехай мене звіръ изъість! 
(Волввек. губ.). 

459. 
„Ой хмелю, мій хмелю, де ти зимувавъ? 
Ой синку, мій синку, де ти ночувавъ?“ 
— Я у лузі зімовавъ, та й не розвивався; 

Я въ дівчини ночувавъ, та й не роззувався. 

„Ой сину, мій, сину, не гораздъ ти робишъ, 
Не гораздъ ти робишъ, що ти пізно ходитъ: 

Хвалилися молодиці, що ти шкоду робишъ". 
— Ой буду ходити, и буду робити: 

Було-бъ тобі, моя мати, молодимъ женити. 

„Оженися, синку, оженись, небоже, 
Та не бери вдовиці — не дай тобі, Боже! 

Що вдовицине словце, 
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Якъ зімнее сонце: 

Хочъ воно й світе та не гріе,— 
Буйний вітеръ віе! 

А въ дівчпнв словце, 
Якъ літнее сонце: 
Воно б світе, п гріе, 
Теплий вітеръ віе! 

Хоть часомъ хмарнесеньке, 
Та усе теплесеньве". 

(Полтаве*. губ.). 

460. 
І’пмінъ, гомінъ по діброві; 
Туманъ поле покривае; 
Мати сина проганде: 
— Шди, сину, геть одъ мене: 
Нехай тебе турки візьмуть!— 
„Мене, йене, турки энають, 

Мене кіньми наділяють!" 

Гомінъ, гомінъ по діброві; 
Туманъ поле покривае; 
Мати сина проганяе: 

— Піди, сыну, геть одъ мене: 
Нехай тебе орда візьме! 
„Мене, йене, орда знае, 

Срібромъ, злотомъ наділяе“. 

Гомінъ, гомінъ по діброві; 
Туманъ поле покривае; 

Мати сина призивае: 
— Вернись, сину, до-домоньку, 
Змию тобі головоньку! — 
„Мене, йене, змиють дощі, 
А росчешуть густі терни, 
А висушить я сне сонце!" 
Старша сестра коня веде, 
А підстарша зброю несе, 
А меньшая випитуе: 

— Коли, брате, зъ віська прийдешъ? 
і 

„Возьми, сестро, піску жменю, 
Посій ёго на каменю, 
Ходи въ ёму зіроньками, 

Поливай ёго слізоньками; 
Коли, сестро, пісовъ зійде, 
Тоді братъ твій зъ віська прийде! “ 

(Полтаве*, губ.). * 

461. 
Об у міеті та на рин|у стала ся новина, 

Молодая Оленочка синочка родила, 
Повила ёго, повила та у білиі пелюшви, 

Ой покинула, закинула у Дунай глубокий: 

„Плини, плини, дитятко, плннч въ-разъ зъ водою, 
А я собі погуляю ще годъ дівоньною! 

Наіхали риболови та риби ловит <, 
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Не зловилп щуки риби, а здовили дитя, 
Взяли собі дитятенько до пана на раду: 

„ЗбираВ, пане отаиане, всіхъ дівокъ громаду! “ 
Всі дівоньки-паняноньки на-передъ идутъ, 
И на своіхъ головонькахъ віночки несутъ. 

Молодая Оленочка по-заду иде 
И на своій головоньці вінка не несе. 

Всі дівоньки-паняноньки до церкви идутъ, 
Молодую Оленочку до тюрмп ведутъ. 
Всі дівоньки-паняноньки таночокъ ведутъ, 

Молодую Оленочку передъ дворомъ бьють. 
Ой узяли Оленочку підъ билві боки, 
Закинули, закинули у Дунай глибокий. 
— Шпни, плини, Оленочко, у разъ за водою, 

Нехай же ти погуляешь ще годъ дивонькою! 
Молодая Оленочка уже потопае, 

На свою матусеньку ще внкрикае: 
я Ой маешь ти, моя мати, ище дочокъ дві, 
Не давай імъ роспустоньки, якъ мені самій! 
Ой маешь ти, моя мати, ище дочокъ пъять — 
Не пускай пхъ на досвіткп, нехай дома сплять: 
На досвіткахъ мала хата, а всі долі сплять. 

Еоло кажній дівчпноньки жеиихівъ по пъять... 
(Воіннсе. туб.). 
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Що то въ лісі зашуміло? 
Сосна зъ вітромъ говорила: 
„Ой, ти, вітру хій, вітру, 

Ти не шуми надо мною, (2) 
Надъ сосною зеленою. 
Ти не дамай мого гілля, 
Ти не кидай на дорогу; 
Кідай гілле підо мною, 

Ііідъ сосною зеленоюи. 

I 

462. 

Що то въ хаті гомоніло? 

Теща зъ зятемъ роамовляла: 

„Ой, ти зятю мій, затю, 
Ти не дурь мого дитяти, 
Ти не суши молодости,— 
Пускай еі часто въ гості. 
А я еі рідна мати, 
Буду еі научатн, (2) 

Якъ милого шануватви. 
(Чернигове^, губ., со адовъ Н. Вербицкаго'. 

463. 

Ой, хлопъяча біда—у некрути брати, 
А дівчача біда—нерідная мати: 
Не пускае мене нікуди гуляти; 

№ сюда, ні туда, ні на вечорниці,— 

Хоче мене мати оддать у черниді. 
А я, молодая, та й догадалась, 

Та въ колючий теренъ та заховалась; 
Ой, тамъ моя коса та росчесалась. 
Та нехай ноя коса по тереночку мае, 
Нехай моя краса зъ дівочкамн гуляе; 
Зъ дівками гуляе, якъ макъ, процвітае, 

Якъ макъ процвітае, собі пару мае. 
(М. Жаботивъ, Черкас», у. Ф. Т. Ш тан гей). 

464. 

А *). 

1 Ой, пила, пила Немериха на меду, 

2 Та й пропила свою дочку молоду. 
3 Ой, пила жъ, пила Немериха на ринку, 

*) С*. Ч. Н, .>6 229. 

Оідііігесі Ьу ѵ^оооіе 



— 893 — 

4 Та й пропила свою дочку Маринку. 
5 — Хто дастъ мені деберъ иеду н внна, 
6 То тону жъ буде ноя дочка нодода. 
7 Озоветься Шинкаренко молодой: 
8 „Я жъ данъ тобі деберъ неду и вина, 
9 Та нехаб нені твоя дочка молода". 

10 Ой, у неділеньку рано пораненьку, до сходъ сойдя, 
11 Об, плакала Ненерівна у віконця: 
12 — Ой, загпну, ноя натінко, загину, 
13 Ой, не люблю Шинкаренка, покину! — 
14 Та пішла, пішла Ненерівна, пішла прічъ, 
15 А за нею Шинкаренко навею нічъ. 
16 Та що нажене Ненерівну, то й не бъе, 

17 Та все еі хорошенько питае: 
18 „Та чого жъ, чого жъ, Ненерівно, сана бдейъ, 
19 Чи та у пене служебочокъ не ма«шъ?“ 
20 — На що жъ нені и служебочки твоі, 
21 Що та санъ, нолодъ, не до нислоньки моій? — 
22 Пойшла жъ пойшла Ненерівна шляханп, 

23 А за нею Шинкаренко зъ дяхани; 
24 Та що нажене Ненерівну, то й не бъе, 
25 Та все еі хорошенько питае: 
26 „Чого жъ, чого жъ, Немерівно, лішки йдепгь, 

27 Чи ти жъ у мене воронихъ коней не наешь?" 
28 — На що жъ мені ворони коні твоі, 
29 Що ти самъ, молодъ, не до нислоньки моій! — 

30 Пойшла жъ, пойшла Ненерівна пожаренъ, 
31 А за нею Шинкаренко вже б конемъ; 
32 Та пожаръ ногн Немерівни под(піка), 
33 Горача кровъ еі слідокъ залива. 
34 Та що нажене Ненерівну, то б не бъе, 
35 Та все еі хорошенько пнтае: 

36 „Чого жъ, чого жъ, Немерівно, боса йдешъ, 
37 Чи ти у мене черевичківъ не маешь?" 
38 — На що жъ мені а черевички твоі, 
39 Що ти самъ, нолодъ, не до нислоньки моій. 
40 Ой, дай нені, Шинкаренко, ножика,— 
41 Урівати тоненького полотеньця, 

42 Звязати біленькую ножечку. 

43 Та не влучила Ненерівна у полотенде. 
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44 Та улучила Немерівна у серце: 
45 — Оттеперъ же, Шинкаренку, а твоя, 
46 Бери мое біле тіло на коня, 

47 Та й поведи до матусі до двора, 
48 Та нехай мене моя матуся похова. 

Б. 

1 Пила, лила Неыервха на меду, 
2 Та пропила свою дочку молоду. 
3 „За віщо та, моя матінво, що дпя пъешъ? 
4 Чи тн мене за Шинкаренка оддавшъ? 

5 Наступав, моя матінво, темна иічъ — 

6 Покину я Шинкаренка, пойду прічъ“. 

7 Пішла, пішла Немерівна горою, 
8 А за нею Шинкаренко другою. 

9 Б=16 А. 10 Та все ві словечками картав. 11 Б=26 А; 

12 Чи ти въ мене коничѳнысівъ не маешъ? 
13 — На що мені кониченьви вже твоі — 
14 Ти самъ, молодъ, не до мислоньви мові. 
15 Пішла, пішла Немерівна въ три милі: 
16 А за нею Шинкаренко въ чотврі; 

17 Б=16 А; 18 Та все еі словечками додав: 19 Б=18 А; 

20 Чи № мене елужаночви не маешъ? 

21 — На що мені служаночки всі твоі — 

22 Ти самъ, молодъ, не до мислоньви мові. 
23 Пішла, пішла Немерівна въ три милі, 
24 А за нею Шинкаренко въ чотнрі: 

25 Б=36 А; 26 Чи та въ мене черевичківъ не маешъ? 

27 — На що мені черевички всі твоі, — 
28 Ти самъ, молодъ, не до мислоньки моеі. 
29 Ой, дай мені, Шинкаренку, гострий ніжъ, — 

30 Урізати тоненькиі лубочки, 

31 Та лрикрити своі біли ніжечви. 
32 Не влучила Немерівна въ лубочовъ, 

33 Та влучила свого сер денька краёчокъ. 

34 Б=45 А; 36 — Бери мене, мое серденьво, на коня, 

36 Вези мене до матері до двора: 
37 Нехай мене моя матінка похова, 
38 Нехай мені музиченьви понайма! 

39 „Ой, я тебе, Немерівно, поховаю, 
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40 И по тобі музиченьки понаймаю". * 
41 — На що ііені музиченьки вже твоі, — 
42 Ти самъ, молодъ, не до мислоныя моеі. 

В. 

1 Загуляла Немериха на меду. 2 В=2 Б; 
3 „Гей и хто купить цеберъ меду, вина два, . 
4 Того буде Немерівна молода*. 
5 И обізвався да Шкандибенко молодой: 
6 — Ой я куплю цеберъ меду, вина два, 

7 То моя буде Немерівна молода. 
8 „Й ой, за що жъ ти, моя мати, за що пьешь, 

9 Десь ти мене молодую продаешь?" 
10 — Й або, доню, да съ Шкандибенкомъ звійнчайся, 
11 Й або, доню, да въ чисте поле сховабся. 
12 „Й ой темная да невидная цяя вічъ, 
13 Й ой, не люблю да Шкандибенка, піду прічъ" 
14 Й ой, побігля да Немерівна ярами, 
15 Й а за нею да Шкандибенко съ хгртами: 

- 16 — Й ой, чого жъ ти, да моя пані, пішкп йдешъ, 
17 Й десь ти въ мене воронихъ коней не маешъ? 
18 „Хочъ е въ тебе вороні коні — то твоі, 
19 Самъ ти не підъ мислоньки мені“. 
20 Й ой, побігла да Немерівна тернами, 
21 А за нею да Шкандибенко исъ шаблянп: 
22 — Й ой, чого жъ ти, моя пані, боса йдешъ, 
23 Десь ти въ мене да черевичківъ не маешъ? — 
24 „Хочъ е въ тебе черевички — то твоі... 
25 Не буть мені та за тобою молоді*. 

26 В=28 Б... да Шкандибенко...; 27 В=29 Б. Иовиймаю...; 
28 Не внймала да чорнвй теренъ зъ білихъ нігъ, 
29 Да всадиша й у сердеиько гострий ніжъ: 
30 — Кипи, кили, та мое серце на, ножі, 
31 Ой, ніжъ маешъ да съ Шкандибенкомъ у ложі. 

(С. В. Свнтннка, В&сыье. у. Л. Р. Ильницкій). 

Г. 

1 Г=1 Б; 2 Г—2 Б... доненько...; 3 Г=3 В... меду та вина; 4 Г=:4 В... 
Немерівночка...; 5 Обізвався та молодъ уланъ на меду. 6 Г=6 В; 7 Г=7 
В... Немерівночка...; 
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8 Првйшяа, прийшла та Немерівна до доку: 

9 — Ой, пропила тебе, моя доню, улану. 
10 Тилькн що вона тиі слова почула, 
11 Заразъ зъ хатв та на подвірье махнула. 

12 Не зважала вона, що темная вічъ, 

13 Шшла вона въ чистее ноле прічъ. 
14 Якъ дознались улани — сілн на коні, 
15 Догоняли молоду дівчину въ погоні: 
16 — Ой, чого жъ ти, Немерівно, боса йдешъ, 
17 Хиба въ мене та черевичківъ не наешъ? 
18 Бігли, бігли, та ажъ три милі въ погоню, 
19 Та догнали Немерівну на терні. 
20 — Подай, молодъ уланъ, подай острей ніжъ, 
21 Нехай вийну острнй теренъ зъ нігъ. 

22 Не виймала терна изъ ноги, 
23 Але зъ сердя кровъ окипіла на ножі. 
24 — Ой, одчини, моя кати, брамочку, 

25 Везу тобі неживую невісточку. 
26 „Охъ, мій сину, вези далеко еі, 
27 Во наробишъ лиха собі и мені*. 
28 — Ой, одчиняй, моя тещвнька, світлоньку, 
29 Везу тобі твою неживую доненьку: 
30 „Ой, сідайте, рідни браття, на коні, 
31 Ловіть того, що привіэъ доню въ крові". 
32 — Не піймали, моя мати, на дворі, 
33 Не доженемъ у чистимъ полі на коні. 

465. 

Ой, у полі могила, То мій рідний братічокъ. 

А й на могилі калина, , На калині пташечка,— 
На калині соловей, — . Мого брата душечка. 

(С. Таппгаь, Переясшсв. у. Изъ собр. П. ▲. Кулиша). 

Шкітншъ (?), шкітишъ коло дороги, 
А й у козака кривні ноги; 
Дайте милиці подпіратися, 

ІІіду до дівчини женихатися: 
А й у дівчини злыі собаки, 

466. 
✓ 

Вийшла дівчина обороняти: 

„Ой чипъ, ой вонъ, въ солому спати! 

А ти, козаче, ближче до хати". 

Сидитъ же мати, набвваеться, 

Своей дочкою вихваляеться: 
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„Ой бери, бери у мене дочку; А у неі нави помиютьлави, 
А у мене дочка не робітничка, А у неі лиски помиють миски, 
Вона у тебе не робитиме, Вона хліба напече, 

Но землі хвартухъ волочитиме. Водндя сама въ хату натече*. 
(С. Лиловое, Кременчуге*, у. Изъ собравія П. А. Кулиша). 

467. 

Одна річка — семерічка, 
А другая водяная, 
А третяя десь настала, 
Що сестра брата не познала, 
Да бродягою озивала: 
„Да простп, брате, не познала. 
Що бродягою узивала!“ 
Да сестра брата вірненько просила, 
Да за тіеовий столъ садила. 
Да медомъ, виномъ шановала. 

(Изъ собр П. А. Кулиша). 

468. 

А: 

1 Ой зъ-за гори курно та димно, 13 Вуде мати бити, учитн, 
2 За туманомъ світа не видно. 14 Ой, якъ, суко, воду ноенти! 
3 Гей, ой тамъ Романъ воли пасе, 15 Гей, щіткою да гребінкою, 
4 А дівчина воду несе. 16 Веретеномъ да кужілкою". 
5 Романъ воли да покидав, 17 — Ти, дівчино, дурна, безумна; 
6 А дівчину да доганяе; 18 Ти не знаешъ, якъ одгадати: 
7 Ой дівчину да доганяе, 19 Налетіли гусі до броду, 
8 Зъ відеръ воду да виливае. 20 Сколотили мені воду; 
9 „Ой, Романе, да Романочку, 21 Налетіли зъ гусенятами, 

I'1 Скажу тобі В усю правдочку: 22 Сколотили ноженятами, 

11 Въ иене мати та нерідная... 23 А я, молода, та й постояла, 
12 Головочка моя бідная! 24 Покіль вода вщолоча.тя. 

(С; В. Снитвнка. Л. Ильиенко). 

Б. 
« 

1 Б=1 А... у полі... 2—5. В=2—5 А; 6 Дівчину наздоганяе; 7 Б=8 А... 
8 В—_9 А... ти.. 9 „Скажу тобі усю правдоньку; 10 Не вилигай. въ відеръ 
водиці; 11 Б=11 А... Во у... 

57 

Да горе жъ мені на чужині, 
Що моі брати не при мені; 
Що моі брати въ полку служатъ: 
Що одинъ у полку генераломъ, 

А другий въ Москві копитаномъ, 
А третій иде — коня веде; 

Да не самъ іде — зъ громадою, 

Изъ громадою — не съ правдою. 
Да привівъ коня до бродочку, 
А й у бродочку сімъ сотъ річокъ: 
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12 Буде йене бита, бранити 
13 И нікому одбороннти". 
14 — Дурна, дівва, Гі не розумная 

15 Б=18 А... одвазата; 16 Б=19 А; 17 Б=20 А... Марусі... 18 А я, мо¬ 

лода, подивилася, 19 Пока вода встановилася. 20 и 21 Б=23 н 24 А. 

• (С. Щ&сяовш, Ковеіецв. у. К. И. Кнбальчпъ). 

В. 

2—5 В—2—5 А; 6 В=6 Б; 7 В=7 А; 8 

16 Сколотили воду Марусі. 
17 А Маруся да подивилася, 
18 Пони вода й установилася: 
19 А Маруся да підождала, 
20 Поив вода й ущолочала. 

(С. Рудьводо. И. П. Нфшцеій). 

Г. 

1 Г=1 В; 2 Г=2 А; 3 Т=3 А... Козакъ... 4 Г=4 А; 
5 Ой, тамъ, козакъ воли покидав, 
6 Дівчину переймае. 

7 Г=8 А; 8 Ой, козаче, ти козаченьку; 9 Г—9 Б; 10 Г=11 А; 11 Буде 
мене моя мата бита; 12 Г=13 Б; 13 Г=17 А. 

14 Якъ не выіешъ одгадата, 
15 И натері отказата: 
16 Де В8ЯЛИСЯ сіриі гусі; 

17 Г=П6 В; 18 я 19 Г=28 и 24 А; 19 и 20 Г=18 и 19 Б. 
(С. Цервовжца, Ковелекх. у.). 

469. 

А. 

1 Зеленее жито, зелене, 
2 Хороши гості у мене; 

3 Тілько жъ мое серденько схне, 
4 Що молодая замужъ іде. 
б „Иди, иди, мила, здорова, — 

6 Я не мОвлю тобі не слова. 

7 бетъ у мене кінь вороний — 
8 Я поіду до удови*. 

1 Об, у полі днмно да димно, 
В=8 А; 9 и 10 В=9 и 10 А; 

11 „Що й у мене матп чужая, 

12 Буде мене бита, ругати; 
13 Буде мене бита, ругати,— 
14 Я не знаю, якъ одказати?и 
15 — Налетіли гусі Зъ Русі, 
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9 Удівонька двіръ вижітае, 
10 Въ удівонькн матіръ питав: 

11 „На що, доню, двіръ ти метешь, 

12 Кого, доню, въ гості ти ждетъ?" 
13 — Тобі, кати, жене не питати, 
14 Мені, мати, тобі не казати! 
15 Столтиже кінь за угломъ, 
16 Сідатиже гість за столожъ. 
17 Удівонька постіль застілае, 

18 Въ удівоныси жатіръ питав: 
19 „Съ кімъ ти, доню, сю нічъ ночувала, 

20 Съ кіжъ ти, доню, сю нічъ розжовляла". 
21 — Тобі, жати, мене не питати, 
22 Мені, мати, тобі не казати! 
23 Съ периною сю нічъ ночувала, 
24 Съ периною сю нічъ розмовляла — 
25 „Бодай же ти, доню, оніжіла, 

26 Якъ ти мені правди сказать не схотіла!" 
27 — Ой, дай Боже, иатусенько, дай, 
28 Коли тобі дочки не жаль. 

Б. 

1 и 2 Б=1 и 2 А; Прехоропга... 3 Б—3 А, 4 и 5 Б=4 и 5 А; 6 Б= 
6 А, Тобі не мовлю; 7 и 8 Б=7 и 8 А; 9 До вдівоньки до Марушки, 10 На 
піитиі біли подушки. 11 Б=9 А, Марусина; ‘ 

12 У Марусини козакъ питав: 

13 „Марусино, серце мое, 
14 Чи пійдешъ ти заміжъ за мене?" 
15 — Козаченьку, я сёго не дказна; 

16 Сватай мене, — я й заразъ согласна. 
17 Сватало два козаки — 
18 Не давала личенька въ знаки: 

19 Б=11 Б; 20 Б=12 Б, жати... 21 Б=13 Б; 22 Які будя гості у тебе?". 
23 Б=13 А; 24 Б=14 А; 25 Б=15 А, вороний; 26 Гулятиме ляхъ жолодий; 

27 Б=25 А; 28 Якъ ти жене, стару, одурила. 29 Б=27 А, жатюнко; 30 Б=с 
28 А... жене... 

31 Ночувала я сажа съ собою, 33 Ой, не тупай, лаше, не тупай, 
32 Розжовляла съ периною. 34 Підківками зежлі не стукай: 

57* 
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35 Моя кати чутко спить, — 37 Не тупай, ляше, ногою, — 
36 Вона сер услишить. 38 Не ляжу снать исъ тобою11. 

(С. Щасновка, Кояеіецк. у. К. Кибальчичъ . 

В. 

1—5 В=1—5 А; 6 В=6 Б; 7 н 8 В=7 н 8 А; 9 В=9 Б, До й удовв. 
10 В=10 Б... и шитиі да... 11 В=13 Б, Скажи, скажи... 

12 „Чи любишь ти вірно мене?“ 
13 — Якъ би жъ тебе не любила, 
14 То бъ до тебе ие ходила; 
15 А то жъ тебе вірно люблю, 

16 Да й за тебе заміжъ пойду. 

17 В=9 А, хату; 18 В=10 А, мати; 19 Вг=11 В, доню моя; 20 Явій 
буде гость у тебе? 21 В 17 А, въ мене; 22 В=14 А; 23 В—25 Б; 24 В= 

26 Б, козакъ; 25 В=25 А; 26 В=28 А, мене такъ; 27 В=29 Б; 28 В= 

28 А; 
(С. Никольская слободка, Остерск. у. И. П. Новицкій). 

Г. 

I —5 Г=1—5 А; 6 Г* 6 Б; 7 Г—7 А; 8 И я козакъ самъ молодий; 9 

Осідлаю, та поіду до вдови; 10 Г—9 А; 11 Г—17 А, стілъ; 12 Г=10 А, 
„Въ... матуся; 13 Г- 13 Б, Марусеньки; !4 Г—22 Б, Будутъ; 15 и 16 Г 
13 и 14 А; 17 Г—25 Б, Буде стоять; 

18 Буде гулять козакъ молодий. 

19 Ой, не ходи, козаче, по хаті, 
20 Не эбуди матусі въ кімнаті: 
21 Бо матуся тихесенько спить, 
22 Прокинеться, — буде тебе бить. 

іСумы. М. Нѣговскій). 

470. 

А, 
„Оженися, синку, оженися, Васильку. 
Та не бери собі удівоныси — не дасть Богъ доленьви. 
Оженися, синку, оженися Васильку, 
Возьми собі наняпочку, у удови дочку". 
— У удори дочка, то жъ мені не рівна: 

Вий де, ставе на й улиці, якъ та королівна. 
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Що зъ нею не стати, не цоговорвти, 

Тількі, зиявши та шапочку, „на добра-нічъц дати. 
— На добра-нічъ, усімъ на нічъ, й тобі, стара йене! 
Ой, чи дасп свою дочку у-въ осень за мене? 
„Шкода, сннку, твого отецького слова, 
Моя дочка й ледащиця, й не ночуе дома*. 

і — На добра-нічъ, ненько, дай води напиться! 
Пусти дочку на й улицю, хочай подивиться! 
„У кубочку вода стоіть, йди, та напейся, 
Сидить дочка въ оконечка, йди, поднвися“. 

— Холодная вода твоя у зуби заходить, 
Хорошая дочка твоя підъ мислі підходить. 

„Сидить дочка въ оконечка нижше перелазу, 
Л къ дамъ тобі напитпся — забудешь одъ-разу“... 
— Буду пити, буду пити. каплі не упущу, 
Тоді жъ хиба я забуду, якъ очп заплющу. 

Купувавъ я твоій дочці каблучкп й орішки, • 

Була у мене пара коней — теперь хожу пішки. 
Еупувавъ я твоій дочці дорогі наряди, 
Були въ мене два городи — теперь нема й гряди. 
Купувавъ я твоій дочці солодкі напитки, 
Були въ мене два жупани — теперь нема й свитки-. 
„Чому дуба не рубати, бо дубъ дуплинатий, 

Чому хлопцівъ не дурити — вони дуровати*. 

(Д. Лавриненко). 

Б. 

1 „Ой, здорова, удівонько, що двіръ на помості!* 
2 Приіхалп до вдівонькп три козаки въ гості: 
3 „Чи не тая удівонька, що на горі хата, 

4 Хорошую дочку мае, сама не багата? 
5 Ой, здорова, удівонько, дай води напиться! 
6 Хорошую дочку маешь — позволь подивиться!* 
7 — Стоіть вода въ відеречку — йди, наяийся. 
8 „Сидитъ дочка край віконця—позволь, подивиться. 
9 Стоіть вода въ відеречку, чогось каламутна, 

10 Сидить дівка край віковця, чогось вона смутна*. 
11 Молодая дівчинонька, не на горе йшло, 
12 Що учора изъ вечора, три козаки прийшло: 

дШИесЛу Соо^Іс 
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Одинъ сидитъ конецъ стола, медъ-вино кружае; 

Дрѵгий стоіть коло ёго, у скрипочку грае; 

Третій стоіть у порога, дівку шдмовляе: 

„Ти, дівчино, сіра утко, чи сватати хутко?" 

— Еозаченьку-барвіночку, у тую неділечку. 

„Тя, дівчино, повна рожа, въ неділю негоже! 

Пожди, серце, до осени,—то й Богъ намъ поможем 
— Об, високо соколоньку до неба літати, 

Ой, далеко, козаченьку, до осени ждати: 

Хоче жъ мене отецъ мати, за иншого оддати. 
(С. Чершиоіъі. 

В. 

Чн се тая криниченька, ща голубъ купався? 

Чн се тая дівчинонька, що я женихався? 

Чи се тая вдова живе, що на розі хата: 

Хорошую дочку мае, сама небагата? 

„Добрий вечоръ, удівонъко, лай води напиться! 

Пусти дочку на улицю, хотя подивиться*. 

— Не для тебе, вражий сину, дочку згодувала, 

Щобъ я еі проти ночи гуляти пускала. 

Стоіть вода у куточку — коли хочъ, напийся! 

Сидитъ дочка въ віконечка — до ти й подивися. 

„Мету хату, мету сіни, да й засміялася; 

Вий шла мати води брати, да й догадалася. 

Не розливаб, мати, води, бо важко носитн; 

Не проклинай, мати, зятя, тобі зъ нимъ не жити*. 

— Буду литп, буду лити, буду проливати, 
Ой, не буду зятемъ зватп, буду проклинати. 

„Добрий вечоръ, удівонъко! добрий вечоръ, иене! 

Сміялася дочка твоя, все літечко зъ мене!“ 

— Було тобі уродиться, було тобі вдаться, 

Було тобі да й не датись зъ себе насміяться. 

Моя дочка вродилася, да ще й удалася, 

Що изъ тебе, ледачого, да й насміялася. 

Г. 

Не погожа въ ставу вода, піду до криниці; 
Не вподобавъ козакъ дівки — пішовъ до вдовищ. 

А въ вдовиці три світлиці, весь двіръ на помості; 

0 
Оідііігесі Ьу ѵ^оооіе 
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4 Пршхаля до вдовиці три козаки въ гості: 
5 Одинъ козакъ коні поіть, другий козахъ въяхе, 
6 Третій стоіть край віконца, „добри-вечіръ” каже. 

7 Г=5 В; 8 Г=6 Б... пусти... 
9 „Ой, на дворі криничевька, коли хоть, напийся! 

10 Мол дочка край вівоицл, коли хочъ, дивися!” 
11 — Ой, якъ мені безъ кухлика водвці напиться? 
12 Ой, якъ мені а кровь стіну на дівку дивиться? 
13 Як^ же мені воду инти, въ кухоль не набравши? 
14 Якъ же мені дівку любити, не поцілувавши? 

15 „Ой, заслужи пару коней, ще й пару жупановъ, 
іь Тоді сядешь край чорнихъ брівъ, край шитнхъ рукавівъ*. 

(Воронькоп, Перепелят, у.). 

д. 
1 Д—3 Б. Чи се... 2 Д=4 Б; 3 Д=1 Б. -У нашоі удівоньки... 4 Д=2 Б; 

5 Одинъ козахъ зъ коня встае, другий зъ коня злазить, 6 Д = 6 Г... у ві- 
конця; 7 Д=5 В; 8 Д=6 Б... дай хоть... 9 Стоіть вода у сінечкахъ, коли 
хочъ, напийся! 10 Д=10 Г. Сидитъ... 11 Д—1 Г. Не погожа вода въ броду... 

12 „Перестану любить дівку, піду до вдовиці. 
13 А въ дівчини забарився, води не напивсл; 
14 Въ удовоньки на часинку пивъ медъ и горілку. 
15 У дівчини одна хата, ще й та не прибрата, — 
16 Въ удівоньки дві світлиці, ще й третя комната: 
17 До дівчини хоть и близько, да ходити слизько, 

18 До вдовиці хоть далеко, да ходити легко®. 

(Кіева). 

Е. 

1 Ой, на ставу, на ставочку вачечка ночуе; 
2 Не буде иону серцю нарі — душа моя чуе. 

3 Не буде мому серцю нарі — душа моя чуе... 
4 А у тіеі вдівочки весь двіръ на помості, 
5 Заіхало до вдівочки три козаки въ гості: 
6 бденъ йде, коня веде, другий одчиняе; 
7 Третій іде підъ віконце, „добри-вечоръ”, дае: 
8 „Здорова, вдорова, вдівонысо, дай води нашлись!” 

9 Е—6 Б; 10 Ой, у сіняхъ, на нолиці кухля ивъ водою... 
11 „Седить дочка край віконца, та йди, вощивися!” 

Оідііігесі Ьу ѵ^.оооіе 
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12 — Ой, хтівъ же я води пяти, не югъ кухля знайти; 

13 Позволь, позволь, моя мати, зъ дочкой погулятн. 

14 Е--7 В: 15 Е=8 В Щобъ зъ тобою, пройдисвітомъ... 

471. 

1 Полюбила Гряця чорнобривця... 

2 А и въ батька да гуляла, 

3 Я нъ батька нічого не робила, 

4 Тілько по садочку походила, 

5 Волосський орішокъ посадила: 

6 „Рости роста, орішечку, 

7 Мо-му батеньку на втішечку. 

8 Рости, роста, кормнся, 

9 А іи, мій батеньку, весслнся. 

1 Ой, я въ батька единица, 2 Бйгі А; 3 Я нечого не робила: 4 Б = 

4 А. 5 По садочку походила; 6 Б=5 А; 7 Б-6 А; 8 Б=7 А: 9 В~8 А: 

10 Б—9 А... не журися;. 11 БггЮ А; 12 Б 11 А: 13 Б-^14 А; 14 Б = 

15 А. Кохай, мій батеньку... 
(М. Вороньвовъ, Иерея славе», у.). 

472. 

9 Сажу оріхъ у городі: 
Ю „Гости, оріхъ, више тину, 

11 Кохай, батьку, якъ дитиъу! 

12 Та рости, оріхъ, вище плота, 

13 Кохай, батьку, краще злота! 

14 Та рости, оріхъ, розвиваііея, 
15 Братъ сестриці сподівайся'4. 

(С. Дудари, Каиевск. у. И. Шевченко). 

473. 

Ой, у иолі дубнячокъ та ще й зелененький, 

А й у тому дубнячку бондарь молоденький. 

Струже вінъ обручики дубові, тоненьки, 

1 Въ Бердичові на риночку 
2 Пилп ляшенъки горілочку. 

3 С’тоіть корчма зъ барвінку, 

4 Та мъ ляшеньки пъють, гуляють, 

5 Одиничку підмовляють. 

6 Одиничка дурна була — 

7 Изъ ляшками поіхала; 

8 А я въ батька на одході • 

А. 

10 Рости, роста, утішайся, 
11 А ти, мій батеньку, утішайся. 

12 Роста, рости вище гаю, 

13 Кохавъ мене батько —сама знаю. 

14 Роста, роста впще тину, 

15 Кохавъ мене батько, якъ дитипу. 
16 Роста, рости вище дуба, 

17 Кохавъ мене, якъ голуба". 

(Лебедннск. у. Г. Задюбовскійі. 
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Да ще й зеленеиьки. 

„Ой, бондаре, бондаре, чого а въ тебе попрошу: 

Набий ыені коновочку, що я медъ, вино ношу. 

А я тобі заплачу — сорочку пошию 
Тонкую білѵ, тонку білу 
Ще й саму плоскінну. 

Да пий, мати, тую воду, що я наносила, 

Хвали, мати, того зятя, що я полюбила*. 

— Ой, не буду води ппти, буду розливати; 

Нелюбого зятя маю — буду розлучати. 

474. 

Зойду я на горку, 

Да гляну на зорку: 

Да де зоропька сяе, 

До тамъ мплнП гуляе, 

А мене тамъ не мае... 

А мене мати лае 
II гулять не пускае: 

..Да спдп, доню, дома, 

Да рубай у пічъ дрова*. 

— Я й дровъ порубала, 
И води наносила, 

И гулять не ходила. — 

„Да доню жъ моя, доню, 

Да яке ти ледащо — 

Да держать тебе на що? 

Да доню жъ моя, доню, 

Да яке ти безділле!* 

— Та коли я безділле, 

Та копай, мати, зілле,— 

И съ-підъ рути корінне; 

Да мочи его въ горільці, 
Да давай своій дівці — 

Да щобъ хлонці любили 
И зъ улиці гонили, 

И гостинці носили, 

И що' вечора били. 
(С. Карыѣевва, Ііерелславск. у. К. И. Кибальчичъ). 

475. 

Мати моя руидна, 

Тебе любеть, а я бідна! 

Тебе любеть, обнимаеть, — 

Мене слёзп обливаютъ. 
(С Копти, Ковелецв. у. И. П, Новицкій). 

476. 

„Зелений дубе! чи не жаль тобі буде, 

Якъ підрубаютъ білу березу люде, 

Якъ підрубаютъ гострими сокирами, 

ОідШіесІ Ьу ѵ^оодіе 
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Повезутъ еі битами дорогами? 
Моя матонько, чи не жаль тобі буде, 
Якъ' візьмуть дочку въ чуху сторонку люде, 
Повезутъ бі битами дорогами, 
Обіллешся ти дрібпнми слёзами?" 

— Охъ, моя дочко, жалувати не буду: 
Ти за гіроньку — я объ тобі забуду. — 
Повезли дочку битнми дорогами, 
Облилась матн дрібпнни слезами. 
Вивезли дочку за восокую гору: 
- Вернися, зятю, зъ милямъ двтямъ до дому! 
Вернися, дочко, вернись, поміркуВмося, 

Хочъ рочокъ, хочъ два у мене покрасуется! — 
„Ой, не поможе мому ляченьку краса, 
Коли иакрита моя руса коса. 
Ой, кажутъ люде, що мене мати лае, 

А здалека йду — ворота одчиняе. 
Сама не знаю, якъ ворогамъ годитн: 
Чорно, чи біло поміжъ ними ходити. 
Чорно ходячи, то скажутъ ледащвця, 
А біло ходячи, то скажутъ чепуриться". 

— Въ мене хаточка теплая, веселая; 

Ти въ мене дочка любая, сердечная. 
(Ровенск. у. Изъ собр. П. А. Кулиша) 

Оідііігесі Ьу ѵ^оодіе 



БРАТЬЯ И СЕСТРЫ. 

477. 

А. 

1 На крав села жила удова; 
2 Мала собі удовушка сина сокола. 
3 Не знала удовушка, де сина подіть — 
4 Оддала въ вівско судару служить. 
5 Що старшая сестра коня вивела, 
6 Середульшая осідлала, 
7 А самая меншая випроважала, 
8 Вона свого братика да попитала: ' 
9 „Ой, ти, брате, ти, соколе нашъ, 

10 Ой, коли ти будешь' у-гости до насъ?" 

11 — Тогді я, сестро, буду у-гості до васъ, 

12 Якъ синій камень на верхъ изорне, 
13 А павине піро на дно потоне. 
14 „Уже жъ сёму синёму каменю на верхъ не зринать, 

15 А павиному піру на дно не тонуть, 
16 Уже жъ тобі, брате, у-гостяхъ не буть“. 
17 Якъ пошла сестриця лужкомъ-бережкомъ, 
18 Да й зостріла трохъ козаченысівъ: 
19 „Ой, ви, козаченьки, ви, служивиі, 
20 Чи не бачнлн братіка мого?“ 
21 Одинъ каже — „я тамъ не буьавъ". 

22 Другнй каже: „того не видавъ". 
23 Третій каже: „чи не то твій братъ, 

24 Що три полки въ полі изрубавъ, 
25 А на четвертому самъ голову клавъ? 

26 Отогнали коні. тіло везучи, 
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27 Радовались янголи, душу несучи, 
28 Свистали соколи, передъ ведучи, 
29 Плакали козаченьки, позаду йдучии. 

(Конотопъ). 

478. 

Та ишлп ляшки изъ Аршави, 
На іхъ сіші шаровари: 
Бонн Катю й подмовляли: 
„Та ідь. Ііатю. ідь изъ нами, 

Ой, ідь зъ нами, ляшенькамп. 
Та купимъ тобі тва персники, (2) 
Два перспи и золотиі, 
Два жупаші голубиі, 
Два коники ворониі44. 

Га дурна Катя й послухала, 
Бъ ляшеньками й поіхала! 
Та й ажъ нрнходить мати съ поля. 

Не зостае точки дома: 

А. 

14 „Та сусідочки, голубочки, 
15 Не бачили ви моеі дочки?44 
16 — Та ми бачили й ми видали, 
17 Поіхала зъ ляшеньками. 

іч „Та сини жъ моі й дорогиі, 
19 Сідлайте коні ворониі, 
20 Доженіть Катю зъ ляшеньками44. (2) 
21 Та якъ прибігли до Полтави — 
22 Сидитъ Катя зъ двома ляшками: 
23 — Та здорова будь, сестро наша. 
24 Де поділась твоя зъ лпця краса? 

25 „Та два ляшки полюбила — 

26 Зъ лиця «красу загубила44. 
(С. Темберщина, Иасильковск. у. И. П. Новицкій;. 

Що й у степу край дороги 
Пасла Кася воли й коні: 
Що пасучи, погубила, 
Щукаючп, заблудила. 

Приблудила до Кіева. 
А въ Кіеві на риночку 
Пъють ляшепьки горілочку; 
Да вони пили, випивали, 

Собі Касю, підмовлялн: 

„Да сідай, Касю, на колясу, 
Да й поідемъ въ вемлю нашу 

Б. 

12 А ще Кася не сідала, 
13 Вже на коняхъ піна пала; 
14 А ще Кася. не всілася, 
15 Вже коляса розсілася. 
16 „Ой, бігайте, біжить шляхомъ, 
17 Да наженіте Касю зь ляхомъ 
18 Наженіте у Варшані, 
19 Да наробіте шельмі слави44. 

20 Не нагнали у Варшаві, 
21 Да нагнали у Прилуді, 
22 Наробили стида сучді. 

(Изъ собр. II. А. Кулиша). 

В. 

1 А въ тий хаті стара мати, 
2 Да й та пошла сусідокъ питати: 

3 В =14 А; 4 Да чи не бачили Марусенькп?44 (2) 
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5 Хоть бачили — не сказали. 
6 Да поіхада Марусенька съ поляками. (2) 

7 Б=18 А... молодаі;, 8 В“19 А. Да Запрягайте... (2) 
9 Догоняйте Марусеньку, 

10 Да Марусеньку у Полтаві, 
11 Да й у Полтаві съ поляками*1. 
12 Якъ догнали Марусеньку 
13 У Полтаві съ поляками: 
14 — Брати жъ моі, молодиі, 
15 Що хотіте, те й беріте, 
16 Да тількв жъ поляченьва не рубіте. 
17 Що хотіли, те й зробили, 
18 Да таки жъ поляченьківъ порубили, 

19 Марусеньку исъ собою забрали. 

(Изъ собр. П. А. Кулиш.; і. 

« 
1 Ой, у місті на ринояку 
2 ІІъють ляшеньки горілочкѵ; 
3 Пили вони, підпивалн, 
4 Собі Гандзю підмовляли: 
5 „Ой ідь; ой ідь, Гандзю, за нами, 
к Зъ молодими ляшеньками11. 

7 Гандзя дурна нослухала, 
8 Сіла зъ ляшкомъ поіхала. 

9 Вийшла мати изъ кімнати — 

10 Уже Гандзі не видати. 
11 „ Синаи моі дорогиі, беріть коні 

ворониі, 
12 „Рбзбігайтесь битамъ шляшкомъ, 

Г. 

13 Догоняйте Гандзю зъ ляшкомъ1", 
14 А приіхали до Варшави, 
15 Найшди Гандзю зъ ляшеньками: 
16 — Здрастуй, здрастуй, сестронаша, 

17 Де поділась зъ личка краса? 
18 „На ринояку й іла й пила, 

19 Зъ личка красу згубила. 
20 Брати моі дорогиі, 
21 Беріть коні ворониі. 
22 Сребро й золото забірайте, 
23 Тилько ляшка не рубайте11. 
24 Сребро, золото — все забрали 
25 И ляшепька зарубали. 

(Г. Тараща. Ияъ собранія II. А. Куднша). 

Ой у місті при дуброві 
Пасла Касл коні й воли. 
И насучи, погубила, 

Шукаючи, заблудила. 
Ой прибилась до риночку: 
Иьюіъ ляшеньки горілочкѵ! 

Д. 
Ой пьють вони, підпивак ть, 

Касю іхать підмовляють: 

„Ой ти, Касю, сестро наша! 

Сядай зъ нами у коляса; 
Сядай зъ нами, молодцами, 
Поідемо въ Польщу нашу*. 
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Дурна Каса поел ухала, 

Зъ ляшеньвамн поіхала. 

Прийшла кати до комната — 

Нема Касі постіль ст.іати... 

„Ой вставайте, сини моі, 
Доганяйте сестру свою. 

Доженете у Прилуці, 

Не въяжіте Касі руді; 
Доженете у Баршаві 
Не робіть великой слави!“ 

Ой догнали у Прилуці, 
Не въязали Касі руці; 
Ой догнали у Варшаві 
Не робпли Касі слави. 

1 II у Кіеві на Подолі 
2 Жила вдова й у неволі; 
3 Жила вдова й у неволі, 
4 Да не мала щастя й долі; 
5 Тілько жъ мала девъять еннівъ, 

6 Й а десяту дочку Настю. 
7 Оддала жъ еі 8а крамара, 
8 Сама вийшла за мабра. 
9 „О, крамаре, крамарочку, 

10 Запряжи жъ та пару воней, . 
11 Да поідемъ до ярмарку". 
12 Ідуть поле и другое 
13 На третйму огонь горитъ, 

14 А край огню розбой лежитъ. 
15 А вони взяли—крамара убили, 

16 А крамарча й затопили, 

17 А крамарочку й полюбили. 
18 Увесь розбой да й спить облігъ, 

19 Тілько й одинъ не лягав, 
20 Съ крамарвою розмовляв: 
21 — Об, крамарко, врамарочко, 

22 Скажи жъ мені всю правдочку, 

Оттуть Кася схаменулась, 
У ніжевьви повалилась: 
„Брати моі рідненыгиі! 
Що хочете учнвіте! 
Срібло, злого заберіте, 

Тілько ляшвівъ не рубіте!" 
Брата Касі не глухали, 
Срібло, злото забірали 
И ляшеньвівъ зарубали. 

— Ой ти, Касю, сестро наша! 
А дежъ твоя эъ лиця краса? 
„Двохъ ляшеньківъ повохала, 
Зъ лиця красу изтеряла!" 

(Полиса. губ.). 

479. 
А. • 

23 Ой, відкіль ти сама родомъ? 
24 „У Кіеві на Подолі 
25 Жила вдова й у неволі, 
26 Да не мала щастя й долі, 
27 Тілько жъ мала девъять синівъ, 
28 А десяту дочку Настю. 
29 Сини зросли — въ розбой ношлв, 
30 Дочку жъ Настю замужъ ддала; 
31 Оддала жъ еі за крамара, 
32 Сама жъ вийшла за мавра". 

33 — Уставайте, братца, годі спати! 
34 Ой, нумо жъ ми розмовлятв: 
35 Що ми свого зятя вбили. 

36 Й а небожа затопили, 
37 Сестру Настю й полюбили. 
38 Сукна жъ бери, не мірячи. 

39 Бери грошей, не лічачи, 
40 Да йди, сестро, й въ манастиръ, 
41 Ой, щобъ тебе Господыіростявъ. 
42 Й а мн нійдемъ у темний ліеъ, 
43 Нехай же насъ хоть звірь поіеть. 

(С. Крковцн, Переливка.}'.) 
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В. 

1 Н край села жила вдова, 8 Б~9 А; 
2 Б=8 А... Мала, собі та... 9 Поідецо та до торіечку 
3 Б=6 А; 10 Ідуть поле, ідуть друге, 
4 Сини вросли та въ розбій пішли, 11 На третве стала заіжжать 
5 Дочку Настю заміжъ оддала. 12 У долині та огонь горнть, 
6 Оддала дочку та за крамаря, 13 Коло огню та й розбій стоіть. 
7 А сака пішла та за лимаря. 14 Взяли того крамаря вбили, 

15 В=16 А. Крамареняй... 16 Вг=17 А... Крамарочку... 17 Б—18 А... 
полігъ... 18 Б=19 А. Одинъ же та... 19 Б=21 А. Въ крамарочки роспитуе: 

21 Б=22 А. щиру... 
22 Скажи иені правдоньку, 30 А десяту дочку Настю. 
23 Лкого ти родоньку: 31 Сини зросли, въ розбій пішли, 
2^Ли ти роду багатого, 32 Дочку Настю заміжъ оддала; 

23Щи ти роду родовитого? “ 33 Оддала дочку та за крамаря, 
26 — Я роду небагатого. 34 А сама пішла та за лимаря... 
27 Я роду родовитого: 35 „Встаньте, браття, та розбудітеся, 

28 У край села жила вдова, 36 Що ми собі та починили, 
29 Мала собі девъять спнівъ, 

37 Б^г35 А; 38 Б=31 А. Небоженятъ... 39 Б=37 А. А сестрицю... 

40 Бери, сестро, срібло й злото нелічне, 
41 Бери сукні неміряни". 
42 — На що мені те чуже добро, 
43 Потеряли ви мені жпттё. 

(С. Щасновка, Нозеіецк. у. К. И. Кибальчичъ). 

В. 

1 Жила вдова иа Подолі, 2 В—4 А; 3' В— 5 А; 4 В 6 А... Ганну; 5 

В—-4 Б; 6 Дочка зросла — замужъ пішла, 7 В—7 А, Дочку дала... 8 В— 7 Б; 
9 9 А ; 

10 Та запрягай повозочку, 
11 Та поідемъ въ чисте поле". 
12 Въ чистимъ полі вогонь горитъ, 
13 Коло вогню розбой сидитъ, кашу варить. 
14 Взявъ розбой — крамара убили, 
15 А дитину іхъ втопили, 
16 А крамарку молоду полюбили. 
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17 В 18 А... лігъ; 18 В—-19 А... наименьший... лягае; 19 В- 20 А; 20 
В - 21 А; 21 В=23 А; 22 „Ой, я роду убогого: 23 Жила вдова на.Подолі;' 
24 В —26 А; 25 В -27 А; 26 В - 28 А... Ганну; 27 В 31 Б; 28 А дочка 
зросла — заміж^ пошла, 29 В—33 А; 

30 ІЦо ни теперь наробнли — 
31 Свого зятя рідного пбилп, 
32 А племенника втопилп. 
3:! А рідну сестру полюбили. 

34 Бери, сестро, срібло, злото, 
35 Та йди манівцями, 
36 Щобъ ми тебе не догнали, 
37 Щобъ ми тебе не вбили. 

(М. Жаботквъ, Черкаса, у. Ф. Т. Штангей). 

Г. 

1—3 Г - 1—3 Б; 4 Девъять синівъ да три дочки. 5 Г 4 Б: 

6 Дочки зросли — по ягоди пошли. 

7 Саму старшу звірі ззіли, 
8 Середулыпа утонула, 

9 Сама менша заблудила, 
10 Заблудила въ темнимъ лісі. 

11 Г—12 Б, А у лісі... 12 Г 

13 За розбоенъ розбойнички: 

14 „Вари, дівко, нашу кашу*. 

15 Дівка варить, слезно плаче. 
16 „ Клади, дівко, біли тарілки“. 

17 Дівка. кладе, слезно плаче, 

-13 Б, А за огнемъ... 

18 Одинъ каже — зарубаймо, 
19 Другий каже — ростреляймо, 

20 Третій каже •— роспитаймо: 

21 „Откудова дівка родомъ? “ 
22 Дівка каже, слезно плаче: 

23—25 Г=23—25 В; 26 Девъеть синівъ да три дочки. 27 Г“31 Б: 

28 Дочки зросли — по ягоди пошли. 
29 Саму болыпу звірі зъіли. 

30 Середулыпа утонула, 
31 А я, менша, заблудила. 

32 Одинъ каже: „се .наша сестра,— 
33 Що тобі мило — чи срібло, злото? 
34 — Мені немпло ні срібло, ні злото1*, 

35 ІІустіть мене хоть такъ. 

(Чернигове*, губ. М. А. Вербицкая). 

д. 

1—3 Д 1—3-В; 4 Д—4 В... Галюточку; 5 Д— 5 В; 6 Д 6 В, Воля... 

~ Вийшла сона заміжъ за купчика, 

8 За купчика и за крамаря, 
9 Поіхала Галя крамомъ крамовати, 

10 Досталося Галі въ степу ночувати. 
11 А де узялогя девъять розбойничковъ, 
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12 Та взяли нрамаря зарізали, 

13 А Галюточку зъ собою взяли. 
14 Вісінъ розбойничковъ спать полагали, 
15 Девъятий розбойничовъ спать не лягае, 

16 Та все въ Галюточки правди питав: 
17 — Ой, свахи жъ ти, Галю, зъ якого ти краю? 
18 „Я дочка вдовиная. 

19—21 Д=23—25 В; 22 Д=26 В... Галюточку; 
23 Що та Галюточка — я самая*. 
24 — Уставайте, брати напй, 
25 Помолімось хе мн Богу, 
26 Та виведемъ сестру на дорогу. 
27 Сребла, злата надавали, 
28 Сестру одъ себе провохали: 
29 — Иди жъ, сестро, дорогою, 
30 Що й не кажи та й нікому — 

I 31 Де ти насъ та й видала, 

32 И шо ти въ степу ночувала. 
33 Ишла сестра, ридаючи, 

34 Изъ братами Орощаючись. 
(Изъ собр. П. А. Куднша). 

Е. 

1—3 Е— 1—3 Г; 4 Е=4 Г... донечки; 5 Е=4 В; 
О А донечки у дгідочки: 

7 Що й одна дочка стадо пасла, 
8 А другая утопилася, 
9 А третяя у блудъ пошла, 

10 Приблудилася да й у лугъ теиний. 

11 Що въ тому лузі розбойнички, 
12 Да вони сидятъ, вашу варятъ, 
13 Да вони собі дівку манятъ: 

14 — Да иди, дівко, ваші істи. 
15 в Да нігде жъ мені зъ вами сісти; 

16 Е=18Г; 17 Е—19 Г... незаймаймо; 18 Е=20 Г; 19 Відкиля, дівка 
приблудилася. 20—22 Е=23—25 В; 23 Е=26 Г... донечки; 24 Е=27 Г; 

25 Що й одна дочка стадо пасла, 

26 А другая утопилася, 
27 А третяя у блудъ пошла. 

28 — Да й ти, дівко, сестра наша; 

29 Да йдн дівко на шляхъ битий, 
30 А съ того шляху да до матінвн. 

Ж. 

1—3 Ж=1—3 В; 4 Девъять синівъ, якъ соколівъ. 5 Дочку мала — за¬ 
мужъ дала. 6 Ж=6 Б; 7 Ж=7 В; 8 Ж=7 Б... муляра; 9 Ставъ крамаръ 
храмувати, 10 А Крамарка торгувати. 11 Ж=10 Б; 12 Ж=13 А; 13 Ж= 

58 

Оідііігесі Ьу ѵ^оодіе 



— 914 — 

14 А; 14 Й огонь горитъ, розбой сидитъ. 15 Ж=21 А; 16 „Чи тн краю 
далекого? 17 Чи тн краю далекого? 18 Ж=24 Б; 19 Ж=15 А; 20 А Кра- 
марку собі взяли, 21 Ж—21 А; 

22 Сідай зъ наш вечерятп, 
23 Сідай зъ нами вечеряти, 

. 24 По вечері спать лягати.- 
25 — Ой, якъ асе намъ спать лягати, 

26 Що родила рідна кати. 

(С. Вел. Снитявка. Л. Ильвевсо). 

3. 
1 На край села була вдова, 2 3=2 Б; 3 3=3 Б... Галю; 4 3=4 Б; 5 3= 

6 В... виО'ттла 

6 За купчика молодого, 
7 За нраыара багатого. 
8 Наіхали розбойники, 
9 Вбили купчика молодого, 

10 Сестру Галю извъязали. 

11 Полягали усі спати, 

12 Найстарший братъ ставъ питати: 
13 — Чи ти батька багатого, 

14 Чи ти роду хорошего? — ф 
15 — А я батька убогого, 
16 А я роду хорошого: 
17 Була вдова на край села, 

13 3=29 Б; 19 3=30 Б... Галю; 20 3=31 Б; 21 3=6 В... внйшла 

22 За купчика молодого, 

23 За крамора багатого... 

24 — А вставайте, годі спати, 
25 Пора, сестра, розвъязати, 
26 Пора швакра (?) поховатн. 

(Тараща. И. П. Новицкій). 

480. 

Наваривъ братъ ішва пъяненького, 
Та всипавъ меду солодкого, 

Та багатую сестру зазивати — 
А вбогая сестра й сама прийде. 
Багатую садятъ у конці стола, 

А вбогую садятъ у порога; 

Та ба тая сестра медъ-вино пъе, 
А вбогая у порога слізоньки лле; 
Та багатая сестра й гадливее, 

Та. до вбогоі сестри иромовляе: 

„Та коли бъ хе ти, сестро, такая жъ 
була, 

До бъ и ти тута посажена була". 
— Та одна жъ насъ матюнка уродила. 
Та не одну долю намъ уділила: 
Тобі уділила — панувати, 
А мені уділила горювати. 
Та ходіио, сестро, у лісочокь, 
Та пустимо, сестро, голосочокъ — 
До котороі кзъ насъ дола озоветьеа> 
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Та оэвалася доля до багатоі: 
„Чи вже жъ ти жупанв поносила, 
Уже диь я тобі суконъ накупила". 
Озвалася доля до вбогоі: 

— Ой дівчино, дівчинонько! 
Любп мене, молодого. 
Будетъ мати мужа свого. 
„Об якъ мені тебе любить, 
Братъ прпіде, то буде бить!“ 
— Иструй братіка рідного, 
Будетъ кати миленького! 
„Якъ не знаю коли умру, 
Такъ не знаю ни» снарую. 
—чРОй у лісі на горісі 
Тамъ гадини гніздо звили, 
Головоньки посхиляли, 
Отрутоньку поспущалп; 

На гадину сонце пече, 
А зъ гадини рода тече; 

Шдставъ, дівко, коновочву- 
Шдъ гадючу головочву". 
Якъ набрала тіі чари, 

Й тимъ брата чаровала; 

Еще братікъ у дорозі, 
Отрутонька на норозі. 
Тілько братікъ доізжав, 

Сестра къ брату вихожав; 
Братъ до сестрн зъ дароньками, 
Сестра къ брату зъ чаронькани, 

„Ой, на, сестро, уберися! 
Йди до саду, проходися!" 

Ой, шли чумаки зъ Украіни, 

Стали на попасі край долини; 

„Чи вже жъ ти свитину изодрала, 
Бо вже жъ я тобі латокъ назбірала". 
Багатую проводить изъ пузиками, 
А вбогую цькують та собаками... 

(С. Щ«сновка, Еоэеіецв. у. К. И. Кнбалчнчъ). 

481. 

— Ой напийся, братву пива, 
Що я сама наварила. 
Якъ братікъ пива наппвся, 
Зъ вониченька повалився, 
Зъ вониченька вороного, 
Зъ сіделечва золотого. 

Иде братецъ до кімнати, 
Въ білу постіль — ставъ каната; 
Стала дівча листъ писати: 

— Об до мене, дворянине! 
Бо мій братецъ марно гине! 
„Ой дурная дівчина — 
Рідного брата струіла. 
Струіла брата рідного — 
Струішъ мене, молодого! “ 

Не пішла дівва за возава, 

Тілько пішла за жебрава; 
Жебракъ ходить, хліба просить, 
А дівчина торбу носить. 
Лусту хліба вложить въ торбу, 

А дівчину вдарить въ морду. 
— Пойій, вітре буйнесенькнй. 
На мій розумъ дурнесеньвий! 
Повій, вітре ще б буйніпшй, 
На мій розумъ ще й дурніпгай! 

(Полтавск. губ. Н. И. Костомаровъ). 

482. 

А. ' * 

Внвресалн вогню зъ оружинп, 

Попустили пожаръ по долині, — 
58* 
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Попалили дітп соловъіни. 
Стали соловейки щебетати, 
Стали бурлаченьку проклинати. 

— Ой, нарву а хмелю эеленого, 

Та наварю пива солодкого, 
Та зазову сестру багатую, — 
А сестра убогая сана правде. 
Посажу багату въ бінці стола, 
А убогу-небогу — край порога. 
„Охъ, й пий, ти, сестро, медъ й пиво! 
Охъ, й іжъ ти, сестро, валачі! 
Охъ, й пій ти, убога сестро, гірве вино, 

Охъ, й іжъ ти, сестро, сухарики". 
Стала сестра сестру частувати, 
Стала сестра сестрі винишляти: 

„Накладу я вогню жаркенького, 

Та наварю пива пьяненького, 
Та закличу я сестру багатую, 
А убога-небога, сама прийде". 
Сіла багатая въ кінці столу, 
А убога-небога — край порогу. 
Напувае багату медомъ-виномъ, 
А убогу-небогу — гіркимъ пивомъ; 
Закусуё багата калачами, 

А убога-небога — сухарцямн. 
„Коли бъ ти, сестро, така, якъ я, 
То бъ ти сиділа, де теперь я: 
Коли бъ ти, сестро, такъ робила, 
Ти бъ въ такихъ латахъ не ходила: 

„Сестро моя, сестро убогая, 
Ой, чого жъ ти, сестро, прийшла: 

Чи въ тебе свитииа позичена, 

Чи въ тебе . 
Сестро моя, сестро убогая, 
Чомъ ти такъ не робишъ, якъ я роблю: 
Що я раненько устаю, 
По два починки напрядаю, 
Та своі скринечви наповняю, 
Та своіхъ діточокъ зодягаю". 
— Сестро моя, богатая, 

, Що я раній тебе устава», 
По три починки напрядаю, 
Та чужиі скринечви наповняю, 

Та чужихъ діточокъ зодягаю. 

(С. Воробьевы, Лубенев, у.). 

Б. 

Вставай ти, сестро, ранесенысо, 

Пряди кужілечку тонесенько". 
— Я устаю, сестро, ранше тебе, 
Пряду кужілечку тоньше тебе. 
А я устаю, сестро, великі починки 

напрядаю, 
Та все чужиі еврині наповняю, • 
Та все чужихъ дітей зодягаю. 
Та шшла багатая гукаючи, 

А убогая-небога—ридаючи. 
Лягла багатая ва пернні, 
А убога-небога—на свитині, 
Пови багатая проспалась, 
Убога-небога напрялась. 

!(. Жаботшъ, Червлен. у. Ф. П, ШтангеВ). 

Зазвавъ братъ сестру багату, 
А вбога-небога сама прийшла. 

Посадивъ братъ багату въ кінець 
стола, 

483. 

А вбогу-небогу у порога; 
Кладе багатій калачики, 

А вбозій-небозі—сухарчикв; 
Багатій сестрі меду й вина, 
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А вбозій-небозі—гірького пива. 
„Дивуйся, брате, давнимъ дивомъ, 
Що частуешъ мене гіркиыъ пивомъ". 
— Тобі зъ нами, сестро, не гуляти, 

Тобі у насъ, сестро, заробляти. 
Коли бъ ти, сестро, така, якъ я, 
То сиділа бъ, сестро, тамъ, де сижу я 
„Якъ же мені, сестро, тавій бути, 

Чуже діло роблячи, чужи печи ху- 

труючи, 

Чужи мотки одпрядаючи, 
Чужи скрині сповнягочп, 
Своі діточкп годуючи". 

— Уставай, сестро, ранесенько, 
Та пряди кужіль тонесеньво! 

„Уставала я, сестро, раннішъ тебе, 
Пряла я кужіль тояше тебе; 
Та чужиі скрині наповняла, 
Та малихъ діточокъ годувала". 

(Поітавск. губ. Н. И. Костомаровъ). 

488. 

Ой, гоя, гоя, несчаслива доля! 

Прокляла неньва, якъ була-мъ маленька. 
„Ой, мати, мати, за що жъ такъ проклинати?" 
— Я жъ тебе не проклинала, тілько сказала — 
Щобъ счастя й долі не мала — 
„Якъ въ світі жити, счастя й долі не мати?... 
Тамъ надъ Дунаемъ сидитъ два голуба сивенькихъ. 
Тамъ есть у мене два братчики рідненышхъ. 
Ѳденъ голубъ воду пъе, другий літае; 
Старший братъ коня напувае, 
Молодший старшого навчае: 
„Знай же ти, брате, якъ на маму казати — 
Не дамо сестрі въ чужині пропадати; 
Бо наша сестра хороша й вродлива, 
Тілько еі Богъ давъ, що доля несчаслива". 

(Уплцвій уѣздъ. К. Шебковсвій;. 

486 *). 

А. 

1 Съ понеділва на второкъ 
2 Примандровавъ пахолокъ 
3 До шинкарки въ овторовъ, 

4 — Шинварочко молода, 
5 Давай меду и вина, 
6 Пиши гроші на стіну. 
7 Ой, якъ стіну розберешъ, 

8 Тоді гроші поберешъ. — 
9 „Ой, якъ въ тебе грошей много, 

10 Я за тебе дочку ддамъ, 
11 Ой, хочъ дочку, не дочку — 

12 Хорошую наймичку". 
13 У суботу змовлялись, 

14 У неділю вінчались, 

*) См. ч. 1 № 407. 
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15 Въ понеділовъ питались: 
16 — Дівчиноньво серденьБО, 
17 Скажи мені правдоньку, 

18 Явого ти родоньку? 
19 „Я съ Киева попівна, 
20 Изъ Шжена Вібтівна, 
21 По батюсьці Ивановна, 
22 По матусьці Ганновна. 

23 Козаченьку серденьво, 
24 Скажи жъ и ти правдоньку — 
25 Явого ти родоньку?“ 
26 — Я съ Киева поповичъ, 
27 Изъ Шжена війтовичъ, ' 
28 По батюсьці Ивановичъ, 

29 Но натусьці Ганновичъ. —' 

30 Явий теперь світъ наставъ, 
31 Що братъ сестрі не спізнавъ, 
32 За рученьку подержавъ, 

33 Съ правой руки перстень знавъ. 
34 — Ой, ти, сестро, жовтий цвіть, 
35 А я, сестро, синій цвітъ; 

36 Пішяа слава на ввесь світъ... 
37 Ой, ти сестра, а я братъ, 
38 Розійдіжося нн такъ: 
39 Ой, ти, сестро, утопись. 
40 А я піду въ тенний лісъ — 

41 Нехай йене звірь іззість... 
42 Ой, я піду въ темненький, 
43 Изъість йене й маленький. 

Б. 

1 А въ Киеві на ринку 
2 Пили бояре горілку 
3 Б—4 А; 
4 Повірь неду намъ й вина". 

5 — Не повіру не продамъ, 
6 Що на тобі каптанъ дранъ. — 
7 „Ой, хотьже вінъ каптанъ дранъ,— 
8 Съ подисподдя златомъ брань; 

9 Съ подисподдя златомъ брань". 
Ю Б=10 А; 

11 А не дочку—наймичку, 
12 Прекрасную панночку. — 
13 Стали воин пить-гулять, 
14 Стали роду питать: 
15 —Скажи, скажи, паноньку, 

16 Откудова родоньку? 
17 Б—26 А; 18 Б—27 А прозвища... 

19 По батюшки Ивановичъ" 
20 — Скажи, скажи, правдочву, 

21 Б=16 А; 22 Б—19 А Изъ...; 23 Б=22 А прозвище.. 24 Б=21 А 
По батюшку. 

25 „Бодай же тиі попи пропали, 
26 Якъ брата съ сестрою звінчалп. 
27 Пійдемъ, сестро, въ нонастирь, 
28 Нехай же насъ Богъ простить: 

29 Б=40 А Пійдемъ сестро...; 30 
31 А лісъ важе — не прийму; 
32 А звіръ каже — избіжу. 
33 Пійдемъ, сестро, въ дуброву, 
34 Скинемся травою: 
35 Ти, сестрице, жовтінька, 

Б—41 А Нехай же насъ...; 
36 А я, братецъ, ялинька; — 
37 Люде будутъ восити, 
38 За насъ Бога просвти. 
39 Ой, що се за трава? 
40 Се братъ и сестра... 

(С. Юриновка, Новгорохсѣверсв. у.). 
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В. 

1 Край долина глибокіб 
2 Стоявъ теремъ високиВ. 
3 Исъ-подъ того терема. 
4 Виходила удова, 

5 Чорноброва молода. 
6 „Чорноброва молода, 

13 В=10 А... дамъ; 14 В=Ц А; 

16 Въ суботоньву змовляли, 
17 Въ неділоньву звінчали. 
18 Стали вони вінчаться, 

19 Стали вони б питаться: 
20 „ Козаченьку молодив, 
21 Відкиля ти родомъ?" 

7 Повірь меду н вина!" 
8 — Я жъ на віру не продамъ, 
9 Во на тобі жуванъ дранъ. 

10 „Хоть на мені жупанъ дранъ — 
11 Подъ жупаномъ златъ гаманъ". 
12 — Боли, кажешь, златъ гаманъ, 

15 В=12 А... Вірнесѳньву... 

22 — Я съ Киева Йваненко, 
23 По прозвищу Вобтенко. 
24 Дівчинонько молода, 
25 Відкпля ти родоньвомъ? 
26 „Я съ Киева Йванівна, 
27 По прозвищу ВоВтівна". 

28 ВггЗО А; 29 В=31 А... не пізнавъ, 30 Яки й попп настали — 31 
Сестру зъ братомъ звінчали! 32 В=29 Б, ходімъ... 33 В=30 Б; 34 — Хо- 

діігь, брате, до бору, 35 Станемъ зіллвмъ—травою, 36 В=34 А, Ой, ти ста¬ 
нетъ... 37 В=35 А, А я стану... 

38 Хто цвіточва уворве, 
39 Сестру зъ братомъ спомъяне. 

(Щшіуць у.). 

Г. 

1 Одъ Киева до села 
2 Доріженька стовпова, 
3 Де шинкарка,молода. 

4 г=4 А; 5 Г=7 В... ще й; 6 Г=5 Б; 7 и 8 Г=9 и 10 В, 9 Та на 
споді е каптанъ, 10 — Ой, коли жъ ти такий панъ, 11—13 Г=10 и 12 Б, 
14 Г—16 В, У вівторокъ... 15 Г=17 В, А въ середу... 16 А у четверъ іга- 
тали: 17—19 Г=16—18 А; 20 Г=19 А... Войтівна; 21 Г=21 А; 22 Г= 

23 А; 23 Г=24 А... Мені; 24 Г=25*А; 25 Г=26 А... Войтовичъ, 26 Г= 

24 Б; 27 Г=30 А; 28 Г=31 А... не пізнавъ; 

29 Ой, що теперь за попи — 33 Люде будутъ квітви брать, 
30 Не питаютъ за гріхи. 34 Та зъ насъ гріхи избірать. 
31 — Ходімъ, сестро, лугами, 35 Люде будутъ косить, 

32 Та постанемъ квіткани: 

?6 Г=38 Б; 37 Г—82 В; 88 Г=30 Б. 

(С. Щасновга, Козеіецж. у. К. И. Кабальчичъ). 
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Д. 
1 У Киеві на ринку 
2 Пьютъ чумаки горілку; 
3 Ой, пьютъ вони, гуляютъ, 

4 На шинкарку гукаютъ. 
5—8 Д=4-7 Г; 
9 Да у иене грошей дзбанъ. 

10 — А коли у тебе грошей дзбанъ 
11 Д=13 В; 12 я 13 Д=13 я 14 А; 

14 Звінчалися, вертались, 
15 Свого роду питались: 

16 — А скажи мені, серденько, 

17 Д=18 А; 18 Д=19 А... Карпівна; 19 Д=21 А, По батеньку... 20 Та 
скажи жъ мені правдоньку, 21 Д=25 А;, 22 Д=26 А... Карпенко; 23 По 
батеньку Иваненко. 24 Д=30 А, Що... 25 Д=28 Г; 26 Та бодай попи про¬ 
пали — 27 Сестру съ братомъ звінчали, 28 Д=31 Г... горою; 29 Д=34 Б, 
Розсіемось... 30 Та ходіиъ, браттку, ярами, 31 Розсіемось цвггами. 32 Д= 

35 А, Ой, ти будешь... 33 Д=34 А, А я буду... 34 Та будутъ люде цвіти 
рвать, 35 Д=34 Г, Изъ... 36 Та будутъ люде косити, 37 Д=36 Г. 

(Ивъ собр. П. А. Бутон). 

Е. 

1—11 Е=1—11 Д; 12 и 13 Е=11 и 12 А; 14-19 Е=12—17 Д; 20 

Е=19 А... Войтівна; 21 На прізвшце Карпівна. 22 и 23 Е=20 и 21 В; 24 
Я съ Киева Войтенокъ, 25 На прозвище Карненокъ, 26—39 Е—24—37 Д. 

40 Да будуть дівкн квітки рвать, 
41 Сестру зъ братомъ спомннать. 

(Овручсж. у. Ивъ собр. И. А. Буппа). 

1 Вандрувало пахоле 
2 Съ Киева до Львова, 

3 Вандруючи, питаючи — 

4 А де коршма нова, 
5 Тамъ шинкарка молода. 
6 „Шинкарко молода, 
7 Дай вина и пива“. 
8 — Якъ я тобі вина дамъ, 
9 Коли на тобі зли жупанъ, — 

10 ,Хоть у мене зли жупанъ, 
11 Але у мене грошівъ дзбанъ". 
12 — Коли у тебе грошівъ дзбанъ, 
13 Ж=13 В. 

Ж. 

14 У избі звінчали, 

15 Въ косьцёлі шюбъ брали, 

16 А потомъ спать клали. 
17 „Об, ти нилий, миленький, 
18 Якъ голубокъ сивенышй, 
19 Уповіжъ ти мені правдочку — 
20 Которого жъ ти родочку?" 
21 — Я не зъ міста міщанинъ, 
22 А ні съ села села(я)нинъ, 
23 Я на прізвшце Карпівъ синь. 
24 Ой, ти мила, миленька, 
25 Якъ голубка сивенька, 

26 и 27 Ж—19 и 20 Ж; 
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28 „Я не зъ міста міщанка, 
29 А ні съ села села(а)нка: 

30 Я на прізвшце Карпова дочка". 
31 — Бодай махи пропала, — 
32 Сестру зъ братомъ звінчала! 

1 Мандровало пахоля 
2 Съ Киева до Ольгова; 
3 Да питалось пахоля 
4 До вдовииого двора — 
5 Де шинкарка молода: 
6 3=4 А; 7 3=7 В, Усипъ... 

8 Усипъ мені меду жбанъ, 
9 А я тобі заплачу, якъ панъ. 

10 — Коли жъ ти такий, якъ панъ— 
11 3=10 А. 

12 А не дочку — наймичку, 

13 Хорошую панночку. 
14 3=13 А: 15 3=14 А. 

16 Зъізжалосе Панове: 

1 Ой, підъ дубкомъ, підъ дубкомъ, 
2 Підъ зеленямъ яворкомъ,— 

3 Шдъ зеленимъ яворкомъ, 
4 Стоіть дівка съ паробкомъ; 
5 Накрилася полами, 

6 Бо съ чорники бровами; 

7 Накрилася рукавцемъ, 
8 Бо съ хорошимъ молодцемъ; 

9 Накрилася й обома, 
10 Щобъ не було сорома. 
И За городомъ снігъ упавъ — 

*) См. К 458, етр. 888. 

33 Ой, ти, сестро, здрова будь, 
34 А я іду въ божу путь 
35 Черчиківъ шукати, 
36 Гріхівъ сь-сповідати. 

(Галиція). 

3. 

17 — Розпитаймось, братове,— 
18 Виткиль паничъ родомъ е? 
19 — А я паничъ съ Бунтова, 
20 3=28 А. 
21 Зъізжалося Панове: 

22 — Розпитаймось, братове, — 
23 Виткиль панна родомъ е? 
24 — А я панна съ Бунтова. 
25 3=21 А; 26 3=3(ГВ; 27 3=31 В; 
28 Теперь така година — 

29 Не познала родина. 
30 — Иди, сестро, въ монастиръ, 

31 Щобъ же насъ Богъ простивъ, 
32 и 33 3=40 и 41 А. 

(Конотопск. у. Изъ собр. П. А. Кулика). 

486 *). 
ч 

А. 

12 Тамъ кій милий съ коня впавъ; 
13 А впавъ милий та й лежитъ, 
14 Поки мила прибіжить. 
15 Біжить мила та й плаче: 
16 „Вставай, серце коваче! 

17 А встань, милий, не лежи, 

18 Сідлай коня, да й біжи 
19 До вдовиного двора — 
20 Тамъ збіраеться война". 

21 Молодая удова 
22 Двохъ дончиківъ любила; 
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23 Двохъ дончиківъ любим, 

24 Два синочки привела; 
25 Два синочки привела, 

26 Та въ китайку сповила; 
27 Кптаечкою овела, 

28 Та.въ ворабель забила; 
29 Та въ корабель забила, 

30 Въ тихий Дунай пустила: 
31 „Тихий Дунай, не гудп, 

32 Моіхъ дітокъ не збуди. 
33 А. ти, жовтвй ПІСОЧОЕЪ, 

34 Годуй иоіхъ діточовъ. 

35 А ти, бпстрая вода, 
36 Моіхъ дітовъ доглядай; 
37 А ти, густпй очеретъ, 
38 Вари дітямъ вечерять; 

39 А ви, лугп, не гудіть,— 

40 Моіхъ дітовъ не збудіть. 

41 Нехай моі дітви сплять, 

42 Щобъ поросли літъ за пъять, 

43 А я до васъ прибуду 
44 У шеспадцятонъ году". 
45 А въ шеснадцятомъ году 
46 Пришла вдова по воду; 
47 Стала вдова воду брать, 

48 Стало море вигравать; 
49 Стало море вигравать, 
50 Ставъ корабель пришивать. 

51 А у тому вораблі 
52 Два дончики молодп; 

1—54 Б=1—54 А; 

55 „Здрастуй тп, вдова, 
56 Чп любитъ ти дончика?" 
57 — Я дончива ще й люблю, 
58 За одного сама йду; 
59 За одного сама йду, 

53 Два дончики й молоди, 

54 Й да обидва брунетп. 
55 Одинъ ввижву читав, 
56 Другий вдову питав: 
57 — Ой, удова й удова, 
58 И хороша й молода! 
59 И хороша й молода, 

60 Й чп любишъ ти дончпка?— 
61 — Якъ дончпка не любить — 
62 За дончикомъ добре жить! 
63 За старшого сама йду. 

64 За меншого дочъ даю“. 
65 — Ой, удова жъ й удова, 

66 Дурна жъ твоя й голова: 
67 За старшого сина йдешъ, 
68 За меншого дочъ даешъ. 
69 Бодай попи пропали — 

70 Сестру съ братомъ ззінчали. 
71 — Ходімъ, брате, й до броду, 

72 Й подивимось й у воду. 
73 — Ходімъ сестро, й въ темний лісъ. 
74 Нехай же насъ звірь поість. 
75 — Ходімъ, брате, й по полю, 

70 Розсіймося травою: 
77 Ой, ти будешь синій цзітъ; 

78 А я буду жовтий цвітъ. 
79 Будутъ дівкп квітви рвать, 
80 Брата й сестру споминать, 

81 Оце жъ тая травиця, 
82 Що братъ рідний и сестрица. 

(М. Бшвеву Кіевск. у. Л. Шьненко). 

Б. 

60 За другого дочъ даю. 
61 „Я ввесь Дунай исплававъ, 

62 Да такого не видавъ; 
63 Да такого не видавъ, 
64 Щобъ синь матіръ рідну бравъ". 

(С. Веінкаи Снятием, Васильковое. у.(. 
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- В. 

1 Ой, у полі могила 12 „Ой, ти, тихенький Дунай, 
2 Тамъ удова ходила; 13 Моіхъ дітокъ привітай; 
3 Тамъ удова гуляла, 14 А ти, жовтенъкий піеокъ, 
4 Трутп зілля шукала; 15 Погодуй моіхъ дітокъ; 
5 Трутя зілля не знайшла, 16 А ти, високий очеретъ, 
6 Та два сини зродила, 17 Тп не шуми й не гуди, 
7 Сама меннячко дала: 18 Моіхъ дітокъ не збуди; 
8 Иванюшу й Василя. 19 А ти, тихая вода, 
9 Въ китаечку соовила, 20 Будь ти мати, такъ якъ я“. 

10 Та въ корабелъ вложила, 21 На сімнадцятомъ году 
11 Та б на Дунай пустила: 

22 В=46 А. Пішла... 23 В=47 А; 24 В=50 А; 
25 Пливе, пливе, корабелъ, 
26 Срібдомъ, злотомъ облитий. 

27 В=.'Л А. А на тому... 2$ В і=52 А; 
29 Одинъ сидитъ на носу, 34 — А я дончика люблю, 
30 Другпй сидитъ на корму, 35 Я за дончика піду. 
31 Да й питав удову: 36 „Дурна, дурна ти була бъ, 
32 „Тп, вдовушка молода, 87 Що за сина ти пішла бъ!“ 
33 А чи підешъ за мене?“ 

1 Породила удова 

(Черкасскій у. А. Гудакъ-Артемовекій). 

г. 
16 Да деветь годъ по воду; 

2 Да два сина молодца; 17 На девятому году... 
3 Породивши, удова 18 Г=22 В; 

4 Въ сповиточокъ сповила. 19 Ажъ п пливе, вопливае 
5 Въ сповиточокъ сповила. 20 Малёваннй корабелъ. 

6 Да въ корабелъ забила; 21 Г=51 А; 
7 Г=11 В; 22 Да два донці нолодці. 
8 Приговорювала: 23 Що за (старшого) дойдя 
9 „Ти, бистра ріка, 24 Сама мати пошла, 

10 Не затопляй корабля; 25 А за неншого донця 
11 А ви, густив лози, , 26 Свою дочъ оддала. 

12 Не шуміть на дітей, 27 — Роступисе, розийдисе, 

13 А ви, щирие піски 28 Ти, сирая земля! 

14 Покорміте датей“. 29 Отступись, откоснись, 

15 Не ходила удова 30 Ти матъ наша й сестра. 
(X. Коюшовха, ЧерняговсЕ, у. М. А. Ьербшдол). 
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Д. 
1 У багатого купца 18 
2 Була дочка хороша; 19 

3 Та зовуть еі Машою, 20 
4 Машою хорошою. 21 

5 Тая Марусина 22 
6 По базару ходпда. 23 
7 Двохъ вупчнвівъ любила, 24 
8 Д=«25 А; 25 
9 Уродила двохъ синівъ, 26 

10 Д=8 В; 11 Д=9 В; 27 

12 Въ Дунай річву однесла: 28 
13 „Ой, ти, річка Дунабчокъ, 29 

14 Приголубь ыоіхъ діточовъ 30 

15 До дванадцати годочокъ“. 31 

16 А въ дванадцятомъ году 32 

17 Зробила дівва біду: 
(С. Щасноі 

Е. 

1 Ой, учора въ вечора . 13 
2 Зійшовъ місяць й зоря; 16 
3 Вийшла вдова молода, 17 
4 Породила дна сила, — 18 

5 Да й обпдва Василя; 19 
6 Въ чорний китай сповила, 20 
7 Въ корабелъ вложила, 21 
8 Да й понесла й до моря: 23 
9 „Ой, ти, пісокъ й вода, 24 

10 Годуй, годуй два снна, 25 
11 Да й обидна Василя". 26 
12 Й у дванадцятимъ году... 27 

раеться родина . 

(С. Щасновка, Бозеіедк. у. К. И. Кибальчичъ . 

(С, Дѣдовжчи, Новгородсѣверси. у. Иэъ собр. П. А Кулиша). 

1 Ж=1 Д; 
2 Однимъ одна дочъ була, 

3 Та все пнла, гуляла, — 

Ж. 

4 Два ребенвівъ достала; 

5 Два ребенвівъ достала 
в И въ пеленки сповила, 
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7 Въ шовкові пояса, 
8 Та б на Дунай понесла; 

9 Танъ въ корабелъ заднила, 

10 Ж=11 В; 
15 Ж=16 Д; 16 Ж=46 А; 

Ж—51 А; 20 Ж=52 А; 
21 — Ой, тн, вдова молода, 
22 Чи шдешъ ти за иена? 

23 Ж—63 А; 24 Ж=64 А; 
25 — Ой, хи, вдова молода, 
26 Глупа въ тебе голова: 
27 Ти мать наша родная, 

28 А то сестра наша. 
29 Иди, махи, въ монастиръ, 
30 Щобъ тамъ тебе Богъ простивъ; 

31 А тн, сестро, въ ті садки, 
32 Що дівчата цвітки рвутъ, — 

11 „Ой, ви, крутиі береги, 

12 Доглядабте два синп; 

13 А ви, жовтиі теки, 
14 Не давайте імъ тоски. 

17 Ж=19 Д... прибирать; 18 Ж=50 А; 19 

33 Съ тебе гріхи изберутъ; 
34 А ми підемъ въ ліеъ, 
35 Та тамъ насъ звіръ изъіеть. 

36 Ще до ліса пе добшовъ, 
37 Вже мене звіръ найшовъ. 
38 Шдожди, шдожди, 
39 Немножечко погоди, — 

40 Господу Богу помолюсь, 
41 Государю отклонюсь, 
42 Та й на той світь готуюсь. 

(И. Ж&бопшъ, Черкас*. у. Ф. Штангей). 

3. 
1 У батюшки, у отдя 4 Двохъ козаківъ любила, 
2 Була дочеръ умниця: 5 Двохъ синочківъ родила, 
3 По кімнатамъ ходила, 6 Шовкомъ дітей сповпла. 

7 3=30 А... однесла; 8 Ой, ти, тихий Дунай, 9 Колиши моіхъ дітей; 
10 3=14 В... щирий; 11 3=15 В; 12 3=11 Г; 13 3=12 Г. Поглядабте...; 
14 3=16 Д. 15 3=41 А. Вишла...; 

16 Одинъ седить въ кораблю, 
17 Росчесае вонъ косу; 
18 Другнй седить на носу, 
19 Погледае на вдову: 
20 3=32 В; 21 3=22 Ж. 

22 — Ой, я пойду за тебе, 
23 За другого дочеръ дамъ. — 
24 У Киеві вінчались, 
25 На Подолі питались: 

34 3=29 Д; 35 3=30 Д... братъ сестри... 
36 „Об, пойдемо съ тобою, ' 39 А я стану синій цвітъ. 

37 Да скинемосъ травою: 40 Хто цвіточокъ изирве, — 
38 Об, ти станетъ жовтиб цвітъ, 41 Сестру зъ братомъ спомъяне". 

(Чернигове*, губ.). 

26 — Ой, ти, мидий чорнобрнвнй, 

27 Ѳкого ти родоньку?— 
28 „Ой, роду — Войтовичъ, 
29 По батюшку Ёвановичъ: 
30 Ой, ти, мила чорнобрива, 

31 Ѳкого ти родоньку?" 
32 — Ой, я роду — Войтівна, 
33 По батюшку Йванівна. 
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И. 

1 Ой, уродила удова 
2 Та двохъ синівъ соволівъ; 

3 й=9 В; 4 И=11 В... однесла; 5 И=8 3. 
6 Ти синівъ моіхъ купай; 
7 Ти, велений очеретъ, 

8 Волиши моіхъ близнятъ; 

9 И=15 Г; 10 И=16 Г. Та двадцать лігь... 11 И=12 Е. На двадца¬ 
тому...; 12 И=22 В. 

13 Припаивав корабликъ 23 яОй, у насъ на Дону 
14 Та въ крутому берегу. 24 Не поводиться сёму: 
15 Що на тому кораблику 25 Синъ матері не бере, 
16 И—22 Г; 26 За брата сестра не йде“. 
17 Похождають, поглядають, 27 Тілыси сев сказали — 
18 На бережокъ виступають. 28 Вдова мертва упала. 
19 „Ой, чи любишь, удова, 29 „Шйду, брате, въ ионастиръ, 
20 Та двохъ донцівъ молодцівъ?" 30 Щобъ матіръ нашу Богъ простивъ 
21 — Одною сама люблю, 31 — А я, брате,—въ темний лісъ. 
22 За другого дочку й оддамъ. 32 Нехай мене звіръ изъість. 

(П. Косменсгій, Чернигов, губ. вѣхой. 1861 г. № 30, стр. 194). 

I. 

1 По-надъ море глибоке 5 Вийшла вдова молода 
2 Вийшовъ теренъ впсокий. 6 И два сина привела; 

3 А зъ-підъ того терена 7 Два сина привела, 

4 Вийшла вдова молода, 

8 1=9 В. 9 1=30 А. На...; 10 1=8 3; 11 Моіхъ синівъ не займай, 

12 1=11 Ж... тихі...: 13 1=12 Г... на сини. 14 Ой, ви, жовті пісочкіі, 15 Го¬ 
дуйте моі синочки. 16 1=21 Ж; 17 Чи любншъ ти молодця?* 18 — За мо¬ 

лодца піду. 19 1=63 А... одного... 20 1=64.... другого... 

К. 

1 К-=47 А; 2 К=50 А; 3 К=51 А; 

4 Та два дончики сидятъ. 
5 Одинъ сидитъ на дону, 
6 Поглядав на вдову 
7 Другий стоіть на часахъ, 
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8 Розчесуе волоса. . . . 

9 Хоть пойдемъ мн въ чорннй лісъ — 

10 Пусть насъ чорннй звірь поість. 
(Кіевъ). 

487. 

А. 

1 Не пой, соловейку, рано-пораненько, 
2 Да не збуди гостя, гостя дорогого, — 
3 Братіна рідного. 

4 Ой, сама я знаю, коли язбуднти — 
5 Якъ стане сонечко по ліжечку бити: 
6 „Устань, устань, братіку, уставь, прочумися, 
7 Вода въ відеречку, братіку, вмийся; 

8 Рушникъ на кілочку, братіку, втрися, 
9 Да вже тобі братіку сніданне готове". 

10 — Не прийшовъ я, сестро, до тебе снідати,— 

11 Але прийшовъ, сестро, тебе одвідати. 
12 Об, чого жъ ти, сестро, така стара стала: 
13 Чи .синівъ хенпла, дочокъ оддавала? — 
14 „Синівъ не женила, дочокъ не оддавала: 
15 Зостаріло мене, що я заробляла: 

К> Чужая работа — то жъ моя сухота; 
17 Дрова да лучина, невірна дружина; 
18 Чужее поле въ ніженьки воле. . . ' 

(Сввдницжій). 

В. 

1 Ой, приіхавъ братікъ та до сестри въ гості, 
2 Поставивъ коня на дубовимъ помості: 
3 „Ой, стій хе тиг коню, не тупай ногою, 

4 А я піду, поговорю зъ рідною сестрою: 
5 Сестро хъ моя, сеетро, чого стара стала, - 

6 Що я тебе, сестро, за рівъ не познаю? 
7 Ой, ще хъ бо ти, сестро, й синівъ не женила, 

8 Ище хъ бо ти дочку зашжъ не ддала“. 

9 — Изстаріли, братіку, моі недостатки, 
10 Моі недостатки та чужіі хатки; 
11 А до того, братіку, та чужіі мітки; 
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12 А що къ тому, братку, маленькиі дітки; 

13 Га ще къ тому, братіку, лихая година, — 
14 Лихая година, що невірна дружина. 

(Богачка). 

В. 

1 Ой, приіхавъ братікъ до сестриці въ-гості, 
2 Та й поставивъ коня на новімъ помости: 

3 В=3 Б; 4 В—4 Б. Поки поговорю...; 

5 „Сестро жъ, моя сестро, перепеличенько, 
6 Чого измарнідо білее личенько; 

7 Чн не допивала, чи не доідала, 
8 Чн темноі нічки та б ре досипала, 

9 В—13 А; 10 В=14 А; 

11 Остаріли, брате, все думки да гадки, 
12 Все думки та гадки — моі недостатки. 

(С. Буймеръ, Лебеднвсв. у. Г. А. Заіюбовскій). 

488. 

Ой, зацвіла червона калина, Хоть ночуе — спати не лягае, 
А зацвівпш, ягодъ не зродила; А зъ вечора коника сідлае. 

Заплакала молода дівчина: Сестра брата въ походъ виправляе: 
Нема въ еі ні отця, ні матері, „Ой, ідь, братко, у службу служите! 

Тільки въеі садовъ зелененький, Дадутъ тобі коня вороного, 

А въ садочку піють соловейки — И сідельце съ-підъ злота самого, 
Ой, тожъ моі братіки рідненьки. И попругу' — козацьку заслугу, 
Батько іде, въ-гості не заіде; И обротьку съ чорненького шовву — 
Хоть заіде — довго не гостюе; Ой, важеться, козацьвого полку“. 
Хоть гостюе — нічки не ночуе; 

(С. Тризничевва, Черниговск. у. М. А. Вербицкая). 

489. 

Не сизая голубоньва въ темнимъ лузі кувала, » 

Не дрібная да пташечка въ садочку щебетала: 

То жъ сестрица зъ братомъ здалі розмовляла, 
Вона ёму низенький поклонъ посилала: 

„Прилинь съ чужоі стороньки, братіку міб мидий! 

Оідііігесі Ьу ѵ^.оооіе 



— 929 — 

Приданъ, врилннь, та до мене, якъ голубе свзнйі 
Порадь леве, шб брату въ чужій стороннні — 

Ой, якъ кеш проживатн при литі годіні?" 

— Сестро коя рідненькая, ой, якъ рідиа кати! 

Тн голубко сизенькая, якъ мені прибувати: 

За лісаии, за степами тебе не видати, 

И бистрѳнькики вод аки до тебе не перепдивати, 

в Черезъ теині леи яснимъ соволонькокъ, 

Черезъ бнетрі води білвкъ лебедонькокъ, 

Черезъ степи далекиі перепелкокъ лети, 

На- коікъ подвірьго голубонькокъ пади!“ 

(Л. Ильницкій). 

Тикъ на світі хлібъ не родить, 

Що братъ до сестрищ не говорить; 

Тимъ на світі теряеться, 

Що братъ сестри цураеться; 

Тикъ на світі добра йена, 

Що братъ сестри за рідъ не ка. 

Одсунувъ братъ кватирочку: 

Иде сестра къ ёму въ гостиночву. 

А вінъ каже: „Приййаб, жінко, хлібъ 
зо стола, 

Іде въ гості сестра коя. 

Ховай, жінко, хлібъ у хижу, 

Я своеі сестри ненавижу; 

Не любивъ Романъ жони, 

Зъ людской наковинр; 

Казавъ ей ціну миги, 

О півночи ложе стлати, 

О розсвіті стадо гнати: 

„Не жени кто гостенцями, 

Ино жени мановцями“. 

Романиха не слухала, 

Гостенцями стадо гнала. 

490. 

Клади, жіцео, хлібъ на полицю, 

Бнй кою сестру въ иотилицю". 

Сестра къ сінечвамъ приізжае, 

То братови слова зачувае: 

— Ой стій, брате, не лявайся, 

Зъ хлібонъ, сілію не ховайся; 

Ой я, брате, дома обідала, 

Аби тебе одвідала... 

Не такъ тебе, якъ твоіхъ дітокъ, 

Щобъ вони знали своіхъ тітокъ. 

Ой я, брате, хліба загорюю, 

Та прийди до мене — нагодую! 

(Полтавск. губ. Н. И. Костомаровъ). 

491. 

Здибало ю два братчиви, 

Два братчиви кододеньви: 

„Знать ти, сестро, слугъ не каешь, 

Що ти сака стадо гнавшъ?“ 

— Ой каю жъ я два служенью, 

Два братчиви нолоденьви! 

„Сестро наша, Романова! 

Скажи, чи е Романъ въ-дома?“ 

— Ой е же кій Романъ дока, 
59 
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Сидитъ собі конецъ стола; 
Підіть ёго привітайте, 
Но васъ прошу — не забнйте! 
Скоро до світлоньки впали, 
Заразъ Ронана звязали, 

Вивели ёго въ цисте поде, 
Танъ Ронана порубали: 
Головоньку на четверо, 

Біле тіло, якъ накъ верно. 
Танъ Рожанівъ коникъ грае, 
Ронанова онлівае: 
— На що-жъ ви ёго порубали, 
Мене сте въ кеславу дал? 
Хотъ ніі Ронанъ бувь тихенький, 
Але бъ вінъ букъ славненький. 

, (Гыькія. Н. И. Костомаровъ). 
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ПѢСНИ БЫТОВЫЯ. 

, КОЗАЦКІЯ. 

і *). 

У свату неділю не сизі орли заклекотали, 
Якъ то бідні невольники у тяжкій неволі заплакали, 
У гору руки підиймали, кайданами забражчали, 
Господа милосердного прохали та благали: 
Подай, намъ, Господи, зъ неба дрібенъ дощикъ, 
А знизу буйний вітеръ! 
Очай би чи не встала на Чорному морю бистраа хвиля, 
Очай би чи не повиривала акорівъ зъ турецькоі каторги. 
Та вже са намъ турецька-бусурманська каторга надоіла; 

Кайдани-залізо ноги повривала, 
Біле тіло кезацьке, молодецьке коло жовтоі кості ношмуглала! 
Баша турський, бусурманський, 
Недовірокъ христиансышй 
По ринку вінъ похожие, 
Вінъ самъ добре тее зачував, 
На слуги своі, на турки, на анпчари зо*зла гукае: . 
„Кажу, а вамъ, турки-яничари, добре ви дбайте, 

Изъ раду до раду захожайте, 
По три пучки тернини й червоноі таволги набірайте, 
Бідного невольника по тричі въ однімъ місті затинайте! “ 

• То ті слуги, турки-яничари, добре дбали, 
Изъ раду до ряду заложили, 
По три пучки тернини й чорвоноі таволги набірали, 
По тричі въ одномъ місті бідного неволника затинали; 
Тіло біле, козацьке, молодецьке коло жовтоі кості оббивали, 
Кровь християнську неповинно проливали. 

*) Пѣсни отъ 1—20 записаны Н. И. Костомаровыхъ. 
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Стали бідниі неводники на собі кровъ християнську зобачати, 
Стали землю турецьку, віру бусурмаиську клясти-проклинати: 

— Ти, земле турецьвая, віра бусурманська! 
Ти, розлуко християнська! 

Не одного ти розлучила зъ отцемъ, зъ матерью, 
Або брата зъ сестрою, 
Абъ мужа зъ вірною «оною! 
Визволь, Господи, всіхъ біднихъ неводннківъ 
Зъ тяжкоі неволі турецькоі, 
Зъ каторга бусурманськоі, 
На тихі води, 
На ясні зорі, 
У край веселий, 
У миръ хрещений, 
Въ городи християнеькі! 
Дай, Боже, міру царському, 
Народу христіанськоку 
На многи літа! 

(Отъ банхуркста въ Ахтярвѣ). 

2. 
Якъ бувъ собі козакъ Нетяга, 
На козаку Нетязі три сермяги: 
Одна згодиться припічокъ вастілати, 
Друга згодиться верхъ затикати, 
Третя згодиться порігъ застілати. 
Якъ поіхавъ козакъ у війсьхо охотнее, 
А козачку неборочку у домівці покидав. 

Пъе козачка день, та ще й другий, 
Та на козака Нетягу велику потугу мае. 

Скоро козакъ зъ війська зъ охотного приіаджае, 

То козачка неборачка до бго прихожае, 
Ще добриб борщъ осконистий приставляв, 
Жівітъ козаківъ скріпляе. 
А ковакъ добре дбае — 
Дугою на іі махав. 
Якъ узявъ вінъ добре дбати, 
Та ще й поробивъ по-підъ очима сине. 

— Ой козачко, козачко! 
Що у тебе по-підъ очима значко? — 
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„Не дивуйтеся, жіночки; 
Давъ мені Богъ — шшла у хлівъ по лучину, 

Та вибила очи на ключину: 
Тикъ у иене по підъ очииа сине". 
Хочъ померъ козакъ Нетяга, 
Та не понре ёго слава! 

(Харьков», губ.). 

3. 
Тожъ не синяя хмарочка наступав, 
Дрібний дощикъ накрапав, 
Чорне море вітеръ-буря колихае, 
Тамъ турецький корабелъ розбивав, 
Сорокъ тисячь козаченьківъ потопав, 
Чотирі тисячн на берегъ вихожае; 
Та все козаченъки молоди. 
Стали вони опочивать на долині, 
Та й кресали огонь въ оружнни, 

Випалили дітокъ соловъячихъ. 
Якъ прилетівъ батенько соловейко: 
— Діти жъ моі, дітп соловьята! 
А хто жъ буде у садочку щебетати, 
Мене, старенького, розважати! 

Якъ прилетіла матінка соловъіха: 

— А хто жъ буде у садочку щебетатп, 
Мене, стареньку, рааважати! 

(Шмтавск. губ.). 

4. 

— Ой поважай стару матіръ, хочъ вона й не рідна; 
Бохай, кохай дівчиноньку, хочь вона й бідна. 

„Не для того стара мати, щобъ іі повожати; 
Не для того бідна дівка, щобъ іі кохати®. 
— Ой поважай сестру свою, сироту вдовицю: 
Коха?, кохай молодиц», гарну соболицю. 
„Не для того сестрн-вдови, щобъ ихъ поважати; 

Не для того молодйці, щоби іхъ кохати®. 
— Ой поважай отдя свого, та поважай брата. 
„Не для того вони живутъ, щобъ іхъ поважати. 
Коли треба поважати, то ми знаемъ за що; 
Та й не маму, та й не тата, не сестру, не брата: 

Ой у мене е коняка, та й гарний коняка: 
Ой який вінъ володюга, який роабишака! 
Ой того-то я коняку поважати буду, 
За бго не взявъ би срібла хочъ повную груду. 
Ой ще на жоіжъ боці е шабелька гарна; 
Спитай й, спитай іі, чимъ вона не панна? 

Ой панночко-шаблюка, панночко наша! 
Зъ бусурманомъ зустрівалась, та й не дівчи щловалаеь®. 
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6. 
Ой чиі-то воли, що по горі ходили? 
То того хозава, що три дівки любили. 
Ой ідна любила — хустиночку шила, 
Друга любила — коника поіла, 
А трети любила — та чари готовила, 
Для того коэака, що вірне кохала. 
Ой пряіхавъ ко8акъ, на ліхво схнлпся, 
Правою рученькою за серденысо вхопився. 
Ой пряіхавъ товарищъ — ходи, брате, косит! 
„Не здужаю, брате, коси носит!“ 

Ой приходить товарищъ — ходи, брате, орати! 
„Не вдуваю, брате, головки щднятиГ 
Ой приходить товарищъ: ходи, брате, въ корчму нити! 
„Не здужаю, брате, килвшка носят". 
Ой приходить товарищъ: ходінъ, брате, въ-гош! 
„Не здужаю, брате, болятъ мені кості!" 

(Волиск. губ.). 

в. 

' Боже жъ тв ній милий, Боже милостивий, 
Які жъ ми вродились въ світі несчастливі! 
Нема счастя ні въ полі, ні въ домі, 
Немае счастя и въ великій дорозі. 
Ходили жъ ми широкими степами 
И темнили густими лісами, 

Були жъ ми й на синему морю, 
Та й зостались босі й голі. 
Якъ би мені та кінь вороненький, 

Поіхавъ би козахъ молоденький. • 

Ой хортуно-хуртовина! 
Ой чому ти не правдива? 
Либо у чумацьстві, 
Либо у козацьстві, 
Чомъ вирненько не служила? 
Ой хортуно-небого! 

7. 

Послужи хочъ не много, 
Пони осідлав козахъ молоденький 
Кониченьна вороного! • 
Ой зійду я на гіроньку, 

Та гляну я по світоньку. 
Ой світе мій ясней, 
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Та помяну у долину... 
А у тій долині 
Стоіть кущъ калвнв, 
А підъ нею дівчина! 

А въ тіеі калиноньки 
Ажъ до землі вітп гнуться; 
А въ тіеі дівчнноньви 
Ажъ до землі слези ллються. 

Харьковсв. губ.). 

8. 

Ой зъ-за гори, изъ-за кручи рнплять вози йдучи; 

По переду козаченько курить люльку йдучи. 
Ой перестань, козаченько, люлечки курити: 
Бери косу, та йди въ росу пшениці косити. 
Ой чия жъ то ншениченька, що довгиі гони? 
Ой тожъ того козаченька, що чорніі брови. 
Ой чия-жъ то шпениченька, що колосъ схилився? 
Ой то жъ того козаченька, що мати зажурилась. 
Ой чи я жъ то шпениченька, що горобці пъють? 
Ой то жъ того козаченька, що палками бъють. 
Злетівъ півень на ворота, каже — кукуріку! 
Не сподівайсь мати сина одъ нИні до вікѵ! 

(Воронеж, губ.). 

9. 

Світе мій прекрасний, 

Ті.іьки таланъ мій безсчастний! 
Ой зійду я на могилу, 
Та помяну у долину — 
Ой тамъ козаченьки 
И співають, и гуляютъ — 

Тільки мое безталанне! 
Ой зійду я на могилу, 

Зажурився соколонько: 

Бідна моя головонько, 
Що я рано зъ вирія вийшовъ — 
Ніде сісти, гнізда звити, 
Малихъ дітей росплодити: 

Що по горахъ сніги лежать, 

По долинахъ ріки протікають, 
По шляхахъ чумаки стоять. 
Тожъ не чумаки, то козаки, 
То козаки, наші новобранці, 
Що забрані въ неділеньку въ ранці. 
Ой такъ рано, що ще до східъ сонця, 
Сидитъ мати у вікондя, 

Кличе сица, снна запорожца: 

— Иди, синку, до-домоньку, 
Змию, зчешу тобі головоньку! — 

„Измий, мати, сама собі, 
А бо своій дочці коханочці. 
Мене 8мяють дрібні дощі, 
А розчешуть тернові кущі, 
А висушить ясне сонце, 
А розмають буйні вітрі, 
А пригладить зелена ліщина, 

А пригорне козака дівчина “. 
— Вернись, синку, до-домоньку: 

Я постелю постелечку. 
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„Постели, кати, сама собі, 
А бо своій дочці коханочці; 
А а постелю сірячпну, 

Одъ Киева до Питера мостили мости, 
Мостили мости зъ тонкоі трости, 
А по тамъ мостамъ козакамъ ийти: 

Що передні йдуть — все холостиі, 
А середні йдуть — все жонатиі, 
А зъ-заду йдуть — старі старики. 

Що передні йдуть — пісні поють, 
А середні йдуть-=-плачуть, ридають, 

А въ головахъ кулачипу, 

А ввриюся келеновимъ листомъ, 
Щобъ не ростатися зъ товариствомъ!" 

10. 
А старі старики розважають: 
— Ви стійте, братщ, не илачтеся, 
Дастъ намъ Богъ сей походъ сходить, 

Та підемъ, братці, у Россию жить. 
Въ Россні буде намъ життя хороше: 
Вечеръ намъ буде по два сухаря. 
А постіль біла — шовкова трава, 

А дівчина буде — шабля гострая! 
(Полтаве*, губ.). 

И. 

Ой чомъ соловей не щебече? — Голосу немае. 
Потерявъ я голосочокъ черезъ колосочокъ, 
Потерявъ я щастя долю, черезъ свою волю, 
А потерявъ я хвортувину черезъ молоду дівчину. 
А въ Бориславлі на риночку орелъ воду носить, 
Ой тамъ козакъ отамана хорошенько просить. 

— Пусти мене, атамане, ой зъ Дону до дому 
Ой внкохавъ я дівчину та не вручивъ нікому. 
Хоть уручивъ товарищу, якъ собі самому: 
Та передай ій гостинчика — коня вороного, 
А вона мені хусточку съ-підъ злота самого. 
А уже жъ мені хустиночки 'зъ бочку неносити,— 
За для слави козадькоі — хоть сіделечко вкрити. 

(Ж&болшъ). 

12. 
— Розвивайся ти, сухий дубе: на тобі моровъ буде! — 
„А я морозу не боюся, завтра въ-ранці розівъюся!" 
— Ой убірайся, молодий коваче: на тебе та походъ буде! 

„Я походу не боюся, вавтра уберуся! 
Уже жъ мені та докучило сю біду бідовати, 
Ой підвязавпш та чорвоні сапьяшц до моря мандровати“. 
Ой понандрувавъ козаченько калиновимъ мостомъ, 

А за нимъ молода дівчина несе щуку рибу зъ хвостомъ: 

ОідШгесІ Ьу ѵ^оооіе 



— 939 - 

— Ой верннся, молодий козаче, щуки риби істя. 

„Ой не вернуся, молода дівчино, бо заходятъ не хорошіі вісти!* 
— Бодай тобі тяжко, бодай тобі важно на конику поізжаючн, 
Л къ мені тяжко, якъ мені важко, въ кватирочку виглядаючи! 

13. 

— Стукни, коню, копитами объ порігъ; 
Чи бувъ, коню, у мові стороні, 
Чн журиться кій батько объ мені? 

„Ой журиться, та Л на ліжку лежитъ, 
Праву ручку коло серденька держитъ*. 

— Иди, коню, на мого батька двіръ, 
Стукни, коню, копитами объ порігъ, 

То мій батько догадаеться, 
Свого сина роспитаеться: 
Ой ти, коню, коню вороненький, 
А де мій синь молоденький? 

Чи ти ёго въ віську згубивъ, 

Чи ти ёго въ синімъ морі утопивъ? 
— Ні я ёго въ віську згубивъ, 

Ні я ёго въ синімъ морі втопивъ: 
Бже твій синь оженився, 
Узявъ собі королівночку — 
Въ чистімъ полі могилочку. 

Були въ ёго бояроньки 
Изъ чужоі сторононьки, 
Були въ ёго музиченьки 
Изъ новоі світличеньки! 

Не метіль зъ моря піднималася, 
А то гуси сірі, лебеді білі, 
А за ними вслідъ сизъ орелъ летитъ, 
А за орломъ вслідъ та ясний сокілъ. 
— Постій, сизий, орле, постій! 
Я не бити мічу, роспитати хочу, 

Ти місяцю, який же ти ясний! 

Якъ засвітишъ—на ввесь світъ пре- 
красний. 

Ой спусти внизъ роги, 

Засвіти по діброві. 
Покажи всі въ степу дороги. 

Ой изъ-низу вітеръ віе; 
Козадькая слава не тине; 
Чи козакъ та запорожецъ 

14. 

Чи не бачивъ, ти вбитого козака? 
„Ой не бачивъ, а тількі прочувъ: 

Лежать ёго рученьки край крученьки, 
А ніженьки край доріженыш, 

У головонькахъ росте травиця, 
Ніхто до тіла не натрашггься*. 

15. 

Та соловейко маленький, 

Бъ тебе голосъ тоненький! ^ 
Ой підлети підъ небеса, 
Защебечи на три голоса, 
Виведь козака зъ гаю на дорогу, 

1в. 

Слави не заробляе: 
Не погибне у несчасті, 
Худоі слави не робить, 
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Хорошоі не падав. 

Ой видите ви но сёму: 

Запорожецъ славенъ, 
Честенъ и похваленъ, 
Дохваляеться у сёму віську, 

Що—видите—у ёго 

Ненае нічого — 

Тільки нъять сотъ бугаівъ, 
Та тількі усёго! 
Усімъ славенъ запорожецъ 
По усбму краю, 
На всю Украіну. 

(Воронежем, губ.). 

Ой крикнули лебедонькн у еннёму морі; 
Ой танъ пасли чорноморці въ чистімъ полі кош. 

Ой крикнули лебедонькн, море переплнвши; 
Заплакало чорноморці, коней погубивши. 
Іде отаманъ зъ Украіни, та й шеню співае, 
Приізжае до курена, ажъ коней не мае. 
— Ой не гараздъ, пані-братці, не гараздъ зробили, 

Що вн коні козацькиі навікъ погубили. 
Ой где-сь ви, та пані-братці, все у карта грали, 
Що ваши вороні коні татари забрали. 

Ой годі вамъ, пані-братці, годі, не журимось, 
Ходімъ лучче до шинкарки горілкн напиймось! 
Шинкарочка моя, насипъ меду й вина! 
Шннкарочка молодая тому израділа, 
Наснпала меду й вина та й сама сіла. 
— Шинкарочка молодая, чини мою волю! 

* Чи не можно переночовать сю ночку во мною? 
„Ой, якъ тя жонатий, то иди до-дому, 

А якъ не жонатий, то ночуй зо мною!" 
— всть У мене жінка н діточокъ двое, 

Та не пригортаються, серденько мое. 
(Чернигове», губ.). 

18. 
Шиве човенъ води повенъ — коли бъ не схитнувся; 
Пійшовъ козакъ въ запорожже, коли бъ не звернувся. 
А на річці та на кладці дівка плаття прала, 
Вона тому козакові три дороженьки вкавала. 
„Отсе тобі, козаченько, три дороженьки ввупі: 
Одна на Дінъ, друга въ Польщу, третя въ Запорожже" 
Та лежитъ, лежитъ козаченько на той бікъ Самара... 

Та взяли, взяли козаченька сіренькими волоньками; 
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За нииъ дівчина вбивалась дрібненькиіга слізоньками. 

Та взяли, взяли козаченька, якъ білую вупку, 

За никъ дівчина вбивалась, явъ сива голубка. 
(Воронеж, губ,). 

19. 

Надъ річкою явіръ стоіть, 
Надъ яворомъ воронъ вряче, 
Шдъ яворомъ мати плаче; 

Мати плаче и ридае, 
Свого сила дожидав. 
Сидитъ воронъ надъ скалою, 

Похитуе головою: 
„Ой я твого сила знаю, 

Тричі на день попасъ маю, 
Зъ лоба очи вибіраю. 
Иди, стара, до домочьву, 
Возьми жовтого пісочку, 
Посій ёго въ городочку; 
Явъ той пісокъ вгору зійде, 
Тоді синь до тебе прийде“. 

20. 
Ой вийду я, вийду на гору крутую, 
Та гляну я, подивлюсь.на воду биструю. 

Щука-риба въ морі гуляв до волі, 
А я, козакъ, на чужині та не маю долі. 
Ой вийду я за ворота, надівпш сірмягу, 
Ой хто жъ мене та пригорне, бідного нетягу? 
Осідлаю коня, коня вороного: — 
Прощай, прощай, матусенько, мене, молодого. 
— Ой ти, сивий орле,. високо літаешъ, 
Ой, чи ти жъ мого сина у вічн видаешь? 
„Синъ твій, мати, въ нолі спочиВае, 

Надъ нимъ чорний воронъ голівоньку ськав“. 
Та вдарилася мати объ поли руками: 
— Сини моі, ввіти моі, що робити зъ вами? 

„Ой сама Жъ ти, мати, сама провинила, 
Що такихъ насъ покохала та й не поженила11. 
— Сини жъ моі любиі, сини-соловейки, 

Тимъ я васъ не поженила, що ви молоденькі. 
(Новицкіе). 

Край Дунаю трава шумитъ, 
А въ тій траві козакъ лнжить, 

21. 
А. 

А въ головкахъ воронъ кряче, 
А въ ніженьвахъ коникъ плаче; 
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11 Д=»3 Г... хоть головоньку введи; 12 Тай покажи шлагь-дороженыгу, 

вудв! 13 Д=7 Г... ажъ до рідного двора; 

' 14 — Та й не кажи, що я вбитнй лежу, 
16 А скажи, що засватаний хожу: 

16 Та найшовъ ссбі та паняночку, 
17 Въ чистинъ полі та земляночку. 

(Миргород»). 

Е. 

1 Вітеръ гуде, трава шумитъ, 
2 Е=6 Д. Козаченько... 
3 На купині головою, 
4 Накрнвъ очи осокою. 

5 Кінь вороний у шженьк&хъ, 
6 Орелъ еивий въ головонькахъ; 

' 7 Вінъ коаака доглядае, 
8 На кучері наступав, 

9 Еозакъ орлу промовляе: 
10 „Якъ ти, брате орле, станешь зъ лобу очи видиратп, 

11 Дай же моій милій внати, 
12 Моій милий, миленькій, 
13 Якъ натусі рідненькій. 
14 Ой внай, орле, що казати, 

15 Коли будв тебе питати: 
16 Скажи служивъ вінъ у хана, 
17 Украіньського татарина, 
18 Да вислуживъ королівоньку, — 

19 Е=г17 Д... могилоньку. 

1 Ой въ полі зеленее жито, — 
2 Тамъ козаченька съ коня вбито. 

3 Ж=3 Е. До... 
4 Вкрите лице китайкою, 

5 Щобъ відъ вітру не счорніло, 

6 А відъ сонця не сгоріло. 
7 Ж=7 Е... Дорогою, 
8 Зеленою дібровою, 
9 Щобъ тя турки не піймали, 

10 Щобъ на тобі не іхали. 
21 Ж=16 Д. А взявъ. 

Ж. 

И Біжи, коню, підъ ворота, 

12 Підъ зелени папоротаа. 
13 Прибігъ коникъ підъ ворота, 

14 Та вдаривъ копитами. 

15 Вийшла ёго кати 
16 Та й стала питати: 
17 „Ой, коню мій вороненький, 
18 Де жъ мій синокъ молоденький?1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

19 — Ой стій, нати, не журися: 
20 Вже твій синокъ оженився, — 

22 Ж=19 Е. 
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3. 

1 3=1 Е; 2 3=2 Е. Козаче бідний убитъ... 3 3=3 Е; 4 3=4 Е; б 3= 

5 Е; 6 3=6 Е... сизий... 7 3=7 Е; 8 3=8 Е; 9 3=9 Е. Вінъ до ёго... 
10 Сизий орде, побрат&ймось! 11 и 12 3 = 10 Е; 13 3 = 11 Е... неныц... 

14 Моій неньці старесенькій, 
15 Матусеньці ріднесеньвій. 

16*3 = 14 Е; 17 Якъ у тебе моя мати: 18 3 = 15 Е. Вуде про мене... 
19 3=16 Е; 20 3=17 Е. Въ пана хана... 21 3=17 Е... добродія; 22 3 = 
18 Е; 23 3=19 Е. 

(Изъ Ру*, сборн. П. А. Кумша). 

И. 

1 Ой у полі сніжокъ порошить. 

2 И=2 3. Тамъ возакъ... 3 И=3 Е; 4 И=4 Е... муравою... 
5 Муравою зеленою, 12 И=7 Ж; 13 И=8 Ж. 
6 Китайкою червоною. 14 Виіжъ трави дві восарі, 
7 Въ головонькахъ воронъ кряче, 15 Випвй води два озері. 
8 А въ ніженьвахъ коникъ плаче: 16 И=11 Ж. Підбіжи, коню... 
9 „Або мене, пане, пускай, 17 А вдаръ, коню, у копита, 

10 Або мені заплату дай!“ 18 То вийде до тебе пенька старенька, 
11 —Зорви, коню, шбвковий поводъ, 19 Козацькая матусенька. 

20 И=14 Е... коню... 21 И=15 Е; 22 И=17 Ж; 23 И=18 Ж. А де 
твій панъ...? 

24 — Чи ти ёго въ військѵ згубивъ, 
25 Чи тп ёго підъ себе збпвъ? 
26 „А ні я ёго въ війсьву згубивъ, 
27 А ні я ёго підъ себе збивъ!“ 

28 И=16 Д. Заслуживъ собі вінъ... 29 И=17 Д. 

(Изъ Рук. сборн. П. А. Кулиш). 

Ой кажуть, що нашъ панъ лихий, 
Ой кажуть, мені на варту йти 
Въ чорний лісъ на могилу, 
Ой кажуть, що я згину. 
Првіхавъ возакъ на могилу, 
Пустивъ кониченька но-межъ дубину. 
Стало сідельце на воннку купиною, 

I. 
А нагаечка гадиною. 
„Біжи, коню, підъ новий двіръ, 

Ой ударъ копвтомъ объ частокілъ,— 
Вийде до тебе старуха-мати, 
Вуде вона тебе питати. 
Не кажи, коню, що утопивс*, 
Скажи, коню, що оженився“. 

(Изъ Ру*, обор*. П. А. Кулиш). 
60 
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22. 
Сокілъ зъ орломъ купаеться, 

Сокілъ орла питаеться: 

Чи бувъ, орле, на Дунаі, 
Чи чувъ, орле, все .... (?)? 

Не такъ я чувъ, якъ самъ бачввъ: 

И шли ляхи на три шляхи, 

А татари на чотирі, 
Козаченьки поле вкрили 
Червовою китайкою. 

По китайці возокъ біжить, 

А въ возочку коаакъ лежитъ, 

Посічений, порубаний, 

Ручки й ніжки на три часті, 
Головонька на чотирі, 
Підъ правою палашъ держитъ, * 

Зъ-підъ палаша річка біжить; 

На тій річді явіръ стоіть, 

На явору воронъ кряче,— 

По синові мати плаче. 

— Не плачъ, мати, не журися, 

Бо вже твій синь оженився, 

Узя въ собі паняночку, 

Въ чистімъ полі могилочку. 

(Новшзіі). 

23. 

Ой тамъ въ степу, при дорові, 
Шумлять, гудутъ дрібни Л08І. 

Ой тамъ молодъ козакъ блудить, 

Підъ нимъ сивнй коникъ нудить. 

Приблудився вінъ до гаю, 

До дрібненького ручаю 
И ставъ коня наповати, 

Стала зозуля кувати, 

Ставъ вінъ зозулі питати: 

— Зозуленько, моя ненько, 

Скажи мені доріженьку, 

Скажи мені слідъ-дорогу 

До мого вірного роду? 

„Тамъ де доріженька твоя, 

Питай собі соловъя; 

Бо соловей рано встав, 

Ой підъ гаемъ, лиманомъ 
Седить мати зъ Иваномъ. 

Вітеръ дерво хитав, 

Стежки, доріженьки знае. 

Буде тобі, козаченьку, 

А жъ три доріженьки въ купи: 

Ідна въ Римъ, друга въ Кримъ, 

А третя въ Запорожже — 

Щасти козаченьку, Боже!а 
— Я до Риму не доіду, 

А у Кримі самъ буду. 

6 въ Занорожжі много братцівъ, 

Жвавихъ, красивихъ молоддівъ. 

— Здоровъ, здоровъ, пане брате. 

Будемъ разомъ мандрувати, 

Будемъ разомъ мандрувати, 

Еукіль съ шпона вибірати; 

Часъ намъ тоі слави добиться, 

Щобъ вже зъ рідними нажиться. 

(Изъ ружов. сбор. Куівша). 

24. 

Мати сина питав: 

„Ой, сину кій Иване, 

Дитя мое кохане, 
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Чи мені тебе ожените, 
Чи у війсысо споряднтв? 
Якъ я тебе оженю, 
Сана себе звеселю; 

Якъ я тебе въ військо оддамъ, 
Такъ я собі жалю завдамъ**. 

— Ой о въ мене, ноя нати, 
Кінь вороний 

Да не журъ пене, стара йене, 
Я сю журбу та й санъ знаю — 
Та на конику поізжаю, 

Съ стрененъ ніжовъ не виДнаю, 
До дівчини посшшаю. 

Да кличе насъ панъ до Дунаю; 
Я Дунаю санъ не знаю, 
Я Дунайськоі води не пивъ, 
Я козацькоі каші не івъ. 

„Гонять, манко, на сторожу. 

Шдъ чорний лісъ, на ногилу; 

Видитъ ни ся, ноя нанко, 
Що либонь я танъ загашу*1. 

— Відпирайся, ній снноньку, 
Що тя болитъ головонька. 
„Гонятъ, манко на сторожу 
Шдъ чорний лісъ, на ногилу; 
Видишь ни ся, моя манко, 
Що либонь я тамъ загашу**. 

— Відпирайся, ній синоньку, 
Що коника та. не маешъ. 

Дали коня, дали зброю: 
Ставай, сивку, до побою, 
Коня дали, осідлали, 
На сторожу відправляли. 
Іду милю, іду другу, 

И три дуди мідянв: 
Въ нерву дуду заграю — 
Я коника сідлаю, 
Въ другу дуду заграю — 
На коника сідаю, 
Въ третю дуду заграю — 

Я изъ двора виізжаю. 

(Новицкій). 

25. 

Да Дунай судно пливе, все зелене, 
А въ тинъ судні турчииъ сидитъ изъ 

туркинею, 
Да крають сукню все зеленую. 
Да санъ не знаю да вону краю, 
А чи турчину, чи татарину, 
А чи солдату рядовому, 
Чи атаману молодому. 

(Конотопъ). 

26. 

Іду ночку одну, другу... 
Мій коничокъ ослабае, 

Сонъ головку похиляв. 
Я присіливъ кониченька 
До дубонька зеленого, 
Санъ преклонивъ головоньку 
На маленьку годиноньку. 
Ой я заснувъ, ноя нанко, 
Ой врибігли татароньки, 
Арканъ взяли, коня взяли, 
Дівці-бранці даровали. 

Ой встаю я ранесенько, 
Иена жъ кого воронъ-коня. 
Ой вийду я на ногилу, 
Подивлюся у долину: 
Идутъ ляхи на три шляхи, 
А возаки на чотири, 

60* 
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Щобъ імъ коні припочили. 
А козаки (татари) на все поле... 

Мехе ними дівка бранна, 

Дівка бранна Маріянка. 
Ідуть собі на воннку, 
На вдовинпмъ, бо ій синоньва. 

Русу косу розчесала, 
Дрібни листа написала, 
Та й на воду пометала: 
Планъ хе, плинь хе, дрібне листте, 

До моего тата въ гості, 
Нехай тато не сумуе, 
Най ми носатъ готуе, 
Ой бо вхе а іду полемъ, 
То все лісомъ зелененькимъ, 
Та зъ турчиномъ молоденькимъ. 
Чн зъ турчиномъ, арабиномъ, 

Чи зъ невірнимъ татариномъ. 

Не хурь мене, стара йене, 
Бо а хурбу и самъ знаю: 
До Дунаю приізхаю, 
Съ кониченька не вставаю, 

Въ ніхву шаблю не ховаю, 
Все аъ Дунаемъ розмовляю: 
„Чомъ ти, Дунай, ставъ такъ ему- 

тень, 

Ставъ такъ смутенъ, каламутенъ? 
Що, Дунаю, тебе збило, 

Ой ъийду а на могилу, 
Подивлюся на долину. 

Доломъ, доломъ, долинами 
Идутъ турки зъ татарами, 
Мехе ними візъ кований, 

А въ тимъ возі Михай лехить, 
Порубаний, постреляний, 
Капле кровца у кирницю, 
Зъ кнрниченьки річка тече, 

Надъ річкою воронъ кряче, — 
Михаева мати плаче. 
— Не плачъ, мати, не хурися, 

Не духе ёго порубано, 
Не духе ёго постреляно: 
Голивонька на четверо, 

А серденько на шестеро, 
А ножечки на восмеро. 

(Ия* рукоп. обор. Кулла). 

27. 

Чн галочки чорнокрилі, 
Чн коники ворониі, 
Чи козави молодиі?* 
Ой чомъ кові гетраньськш 
Не пьютъ води дунайськоі? 
Ой не лъють, ио спочивають, 
Все на той бікъ поглядають, 

Де козаки віньми грають, 

Шабельками повертають. 

(Новицкій). 

28. 

Самъ я не знаю и не відаю, 
За що я пропадаю. * ^ 

Ой служивъ хе я въ війську чорноморсыгімъ 
И славоньки не маю. 
Нема слави, ш похвали, 
Ш хадноі худоби, 
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Ой шкода, шкода тихъ літъ утрачати 
Ще й козацькоі вроди. 

Ой въ місті, въ місті, въ місті Торнополю, 
Мурованімъ заику, 
Тамъ ставъ козакъ прикований 
Черезъ дівчину коханку. 
Ой стоіть же вінъ, стоіть, 

Зъ решотки поглядае, 
Ой чи не купать люба дівчина зъ неволі. 
— Ой не викуплю, не вшсуплю! 
Була-мъ я вчора зъ вечора, 

Ой чула-мъ я, чула-мъ же я, 
Якъ вонн говорили, 

Ой вже тебе, иолодий козаче, 

Въ солдата засудили. 
(Новіцвій). 

29. 

Седнть удова край оконца, ридае, 
Летать чорний воронъ-чорнесенький, вона ёго питав: 
— Охъ та, воронъ чорнесенький, та усюди буваешъ, 

Чи ти кого сина въ очи не видаешь? 
„Ой та, удова старенька, твій синь у полі спочивае, 
Коло ёго седить воронъ, головку ёго клювае“. 

Гей гукъ, кати, гукъ, 

Де коники пъють! 

Та підъ білою, та березою 
Отанана ждуть. 
Отаианъ иде, ще й коня веде, 
Гей підъ білою та березою 
Головку кладе. 
„Отанане нашъ, аорадь же та насъ! 

Ой уже напгі та козаченьки 
Коні сідлають". 

— Нехай сідлають, 

А те Богъ понога... 
Ой уже ною та головоньку 

(С. Лементаровха, Сосницх. у.). 

30. 

Та хиіль розбіра... 
Коли я й умру, 

То й похов&йте. 

И до неі до иилоі 
Листа подавайте. 
Ой моя мила въ города була, 
Що писавъ же я та дрібни листа 
Вона не взяла: 
„Не великій панъ, 
Ти иене самъ звавъ! 
Ти пожалувавъ коня вороного, 

Чокъ не приіхавъ санъ?" 
(Новаций і. 
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31. 

Везутъ, везутъ славнаго запорожца 
Якъ въалую рибку. 

„Коли бъ же а та зозуленьва, 
Щобъ а крала мала 
Полетіла бъ въ превражую Польшу, 

Кругомъ облітала, 
Тобъ а свого, свого миленького 
По могилі пізнала". 
Прилѳтіла сиза зозуленька 
Та сказала: куку — 
„Подав, подай, кій миленький, 

А хочъ праву руку“. 
— Ой радъ би л, мое серденько, 
И обидві подати, 
Насинано сироі землі, 
Не зможу а піднати; 

Заліпилиса моі карі очи, 
Не можу а рознати. 

(Нонцвіі). 

32. 

А. 

1 Ходивъ, блудивъ козахъ по діброві, 
2 Та й приблудивъ до хати новоі, 
3 До хати новоі, дівви молодоі. 
4 „Дівчинонько, пусти у господу". 
5 — Козаченьку, боюсь поговору. 

6 „Дівчинонько, не бійсл нічого, 
7 Бо л роду, роду не такого,— 
8 Не звівъ зъ ума ні зъ роду никого. 
9 Дівчинонько, збуди жъ 'мене рано, 

10 Ой такъ рано, щобъ ще й не світало, 
11 Щобъ барабани та й не вибивали, 
12 Скрипки, дудки та й не вигравали". 
13 Дівчина козака вірненько любила, 
14 Вірненько любила, рано не збудила; 

Въ огороді та криниченька — 
Вода прибувае, 
Ой тамъ славенъ запорожецъ 
Сіри воли наповае. 
— Воли жъ моі сірі, половиі, 
Чомъ води не пъкте? 
Десь ви мене, славного запорожца, 
Въ дорогу повезете. 
Брата жъ моі та товариші, 
Вволіть мою волю: 
Запрагайте сімъ паръ волівъ, 
Поганайте за мною! 
Нехай воли заревутъ, затужатъ 
Жа іібненько за мною, 
Хай зачуе молода дівчина, 

А ид учи зъ водок?. — 
Померъ, померъ славний запорожецъ 
У Киеві на ринку, 
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15 Погвала корови въ зелені діброви, 

16 А телята въ гай зелененький. 
17 Кинувся миленький,—а вже світъ біленький, 
18 Уже жъ барабани та й повнбивали, 
19 Скрипки, дудки та й повнгравали. 

(С. Буйиеръ, Лебеднвск. у.). 

В. 

1 Б^=1 А, Ходить, блудить..., 2 Приблуднвся къ новій коморі, В В=3 А 
Та до дівчнни та до... 4 Б—4 А. 5 Б —5 А. 6 Б—6 А... не скажу нікону. 
7 Збуди мене рано, по-раненько, 8 Б—10 А..., ой такъ рано, 9 Б—11 А. 
10 Б=12 А, 

11 Въ мідяниі труби ще й не витрубляли. 
12 Дівчиноньва козачеиька любила, 

13 Б=14 А, Вона ёго..., 
14 У коміроньці та ще й причинила. 

15 Прокинеться козакъ молоденький, — 
16 Б=- 17 А, А жъ уже світъ, світочокъ..., 

17 „Дівчпно, израдннде моя, 

18 Израдила мене молодого, — 
19 Утративъ я коня вороного, 

20 И сідельце изъ злота самого, 
21 И попругу въ заленого шовку, 
22 Я й самъ козакъ зъ лубеньського полку. 

(Ромевск. у.). 

Гайдарики, гайдарики молоди, 
Ви сідлайте коні ворони, 
Та поідемъ, гайдарики, 

Та поідемъ у Москву: 

Скоро до Москви доідемъ, 
По квартирахъ підемъ. 
Якъ изійшовъ самъ хозяінъ 
На кругу гору високо, 
Пуска свого вороного коня 
Въ шовковую траву, 
Кида свою шапку 
Объ снрую землю: 
«Земля мати, земля мати, 

33. 

Запорожецьвая! 
Ти приняла много війська 
Запорожецького, 
Прийми жъ и мене, молодого!" 

Щебетали ластівочки. 
Та й у гору летячи; 
Заплавали гайдарики, 
Хозяіна несучи. 
Летіла ластівочка 
Угору високо; 
Заховали хозяіна 
Въ сиру землю глибоко. 
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08 по Дону, по Дону, по тихому 
дунаю. 

Ой зъ Дону та зъ Дону, 

08 по тихому дунаю 
Та плавало суденце — 
Помалёване денце. 
А В у тому суденці 
Швтораста молодцівъ, 
ШвторасТа молодцівъ, 
Запорожцівъ-донцівъ. 
Сталл вони припливать, 
Вийшла вдова води брать, 
Ставъ дончичокъ розмовлять: 
аТи, вдовоньва молода, 

,Чи любишь дончика? 

34. 

— Я дончика не люблю, 
За дончика не піду. 
Що найстаршиВ донець 
Найшовъ шабельці кінець, 
Найшовъ шабельці кінець, 
Изнявъ головоньку зъ плечъ. 
Взяли донця піВжали, 
Назадъ руки звязалн 
Тай повели въ темниці, 
Закувалн въ скрепипі; 
Нр за велику вину — 
За вдовину голову; 

Не за великую річъ, — 
Що знявъ головоньку зъ плечъ. 

(Новаций). 

36. 
08 не знавъ козакъ ні горя, ні нужди, 
Пішовъ же вінъ охотою въ службу. 
Служивъ же вінъ Богу й государю 
Та вислуживъ коника на славу, 
Гей, да поставивъ посередь базару, 
А самъ пішовъ на той на торжочокъ, 

Гей купивъ собі новий гребішокъ, 

Та й розчесавъ своі чорни кудрі. 
Гей, пішовъ же вінъ подовжъ улицею, 
Гей, зустрінеться зъ полюбовницею: 

Гей, ой здорова, моя полюбова, 
Чорни бровоньки, а білее лице. 
Чорни бровоньки то все до любови, 

А білее лице да все до розмови. 

36. 
А. 

1 Зажурився соколонько—бідна жъ 
моя головонька, 

2 Що чужая сторбнонька, 

3 Що зарання изъ виръя внйшовъ, 
4 Що по горахъ снігн лежать, 
5 По долинахъ рікн протікають, 

Оідііігесі Ьу ѵ^оодіе 



6 По городахъ маки процвітають. 
7 То не нави, то козаки, 
В То возака наши новобранці. 
9 Ой явь рано, до східъ сонця, 

10 Плаче кати, сидя врай вівонця, 
11 Завертае сина запорожца: 
12 „Пди, сину, до домоньку, 

13 Змию тобі головоньку". 
14 — Счеши, кати, сама собі, 

15 Сама собі, або дочці своій, 
16 Дочці своій, сестрі моій. 
17 Мені змиють дрібни дощі, 
18 А розчешуть тернові вущі, 
19 А пригладить зелена ліщпна, 
20 А пригорне молода дівчина. 
21 Пригортайся изъ вленовимъ листомъ, 

22 Прощай, матусеньво, иду зъ това- 

риствомъ. 

Б. 

1 Б=4 А, 2 Б =5 А... води стоять, 3 Б=6 А, 

4 А то — возави идутъ. 
5 Вийшла мати води брати, 
6 Свого сина познавати; 
7 А ще води не набрала, 
8 Свого сина пізнала: 

9 Б=12 А, 10 Б=13 А. 11 На що мені, мати, головочву мити. 12 Б= 
17 А, 13 А висуіцать люти морози, 14 Б—18 А... буйни вітри. 

(М. Мена, Соснидж. у.). 

Туманъ поле повривае, 
Де возавъ проізжае. 
Ой виіхавъ врай могили, 
Край могили верховини. 
— Тя, могило верховино, 
Чомъ ти рано не горілаѴ 
„Бо я кровью овіпіла. 

Ой явою—козацькою, 
Половина изъ лядьською". 
Ой идутъ ляхи на три шляхи, 
А козаки на чотири, 
А татари поле вврили. 

За татарами воги идутъ, 

За возами кінь турецький, 

На тамъ коню синь козацьвий; 

37. 

Бъ правнй ручці шаблю держитъ, 
А съ тий шаблі кровъ тече. 
Иде мати, рівне плаче, 
Своімъ життемъ проклинав, 
Свого сина не пізвае. 
Сидитъ воронъ надъ скалою, 
Похитуе головою: 

— Ой я твого сина знаю, 

Три разъ на день попасъ маю, 
Зъ лоба очи вибіраю. 
Иди, мати, до домочку, 
Возьми піску въ праву ручку, 
Посій ёго въ городечку: 

Якъ той пісовъ въ гору зійде, 
Тоді твій синъ къ тобі прийде. 

(Игъ сбор. □. ▲. Кулиша). 
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— Геб козаченьку, пане жъ міб, 

Далеко жъ наешь доникъ свій? 
„При березі, при Дунаю 
Танъ я свою хижу наю. 
Та козаки — всі юнаки,— 
Здобивають, пропиваютъ, 

Що нають. 
Гей катерко роабптая, 

Опанчиною покритая,— 

36. 

То ніб теренъ, то кій теремъ, 
Тутъ ховаю, що наю: 
Рубашку, сермяжку. 
Козакъ счастливъ хочъ не багатъ, 
Нікону ніцъ не виноватъ. 
Вінъ горюе, вінъ готуе, 

Где поіде — роздобуде, 
У боярина, татарина". 

(Изъ Рукоп. сборы. П. А. Кулиша). 

39. 

Чи на біду, чи на горе сірона вродився, 
Що въ чистімъ полі край дороги ляхамъ сподобився. 
— Чи ви пани, чи ви ляхи, а ми запорожці, 
Панятабте, вражн сини, що ми вамъ не хлопці. 
У суботу изъ вечора зъ ляхами зазнався, 
А въ неділю до східъ сонця въ неволю попався. 

У неділю до східъ сонця въ усі дзвони дзвонять, 
Та вже жъ ною сіронаху у кай данахъ водятъ. 
Що на рукахъ кабдани, на ногахъ скрипиці, 
За нимъ ишло дві дівчини, а три нолодиці — 
Визволь, брате, сіромаху зъ темноі тенннці. 

(Новицкій/. 

40. 

1 Що й у Киеві ой да на риночку 
2 Пъють цигани ой да горілочку. 
3 Одинъ циганъ не пъе, не гуляв, 
4 На циганку скоса поглядае. 

5 — Ти, циганко, ти, моя коханко, 
6 Отдай ноі ключи залотиі, 
7 Одімкнути комори новіі, 
8 Одчпняти скрині дубовиі. 

А. 

9 Ой та скриня—грошей безъ росчоту. 
10 Бери, мила, рубля золотого, 

11 Да й иди, мила, до суду нового, 
12 Да й визволи мене молодого. 

13 Що на коню сідло золотее. 

14 А стремена зъ білого желіза, 

15 А поводи зъ зеленого шовку, 

16 Самъ я, молодъ, гусарьского полку. 
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Б. 
/ 

1 Підъ білою та березою 
2 Тамъ цигани пили та гуляли. 

3 Б=3 А. Тильки..., 4 Б=4 А. 5 Бг=5 А, 6 Та не пий меду ще й вина 
багато. 7 Бтб А. Та бери ключи... 

8 Та одчиняй скрині, скрині дубовиі, 
9 Та бери казни сінъ сотъ и чотири, 

10 Та виручъ коня мого вороного. 
11 Б=12 А. Ще й цигана... 12 Сіделечко съ підъ злота самого, 13 Б= 

14 А... псъ жовтоі міді, 14 Ше й нагайку чорну, якъ галку. 15 Б=г15 А. 
И попругу... 16 И цигана зъ Киевськаго полку. 

(С. Щасновка, Козеіецв. у.). 

41. 

А. 

Чорна хмара наступав ставъ дощикъ накрапаги. 
— Благослови, отамане, наметъ напинати! 
Коториі моторниі, ті въ наметі сіли. 
А вбогиі сіромахи, ті й не посмілн. 
Взяти кварту, взяли другу, та й на дощі сіли. 
Ой и прибшовъ отаманъ изъ иншого куріня 
Та й въ порога ставъ, 
Та зъ нашого отамана сміятися ставъ. 
Ой и крикнувъ нашъ отаманъ: 
„Боли прийшовъ, вражий сину, та й по-чеськи сядь; 
Изъ нашого отамана та й не насніхайся“. 
Ой и крикнувъ нашъ отаманъ на своихъ коваківъ: 
„Озьміть ёго за чуприну — виведить на двіръ“. 
Одинъ веде за чуприну, други# дула бье. 
— Не йди туди, вражий сину, до. голота пъе. 

(Полюса, туб. Н. И. Костомаров!). 

Б. 

1 Наступила чорна хмара, ставъ дощъ иакрапати. 
2 — Благослови й атамане намітъ розбивати! 
3 Ой розбили козаченьки червоний намітъ. 

4 Усі козаки, богачи-молодці въ улани пійшли, 

5 А мужики сірмлжниві та й не схотіли, 
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6 Взяли кварту, другу, на горонці сіли. 

7 Прийшовъ же въ никъ нашъ атаманъ 
8 Та й надъ ними ставъ. 

9 Свянувъ зъ себе жупанъ синій, 

10 Та й надъ ними напъявъ. 

11 Коли бъ же нашъ панъ атаманъ 
12 По вівъ панувавъ, 

13 Що надъ нами воза вами 
14 Ой каптанъ напъявъ. 

15 Ой війшовъ панъ атаманъ, 

16 Въ конецъ стола сівъ, 

17 А увійшовъ дуванъ, війшовъ багачъ 
18 У порога ставъ, 

19 Та зъ нашого атамана 
20 Сніятися ставъ. 

21 Ой явъ вривне панъ атаманъ 
22 Та на своіхъ хлопцівъ: 

23 Ой вр, хлопці, ви, нолодці, 
24 Ви добрні люди, 

25 Візьміте дуку за чубъ, за руку 
26 Та виведіть вонъ. 

27 Одинъ идѳ, за руку взявъ. 

28 Другій дука бъе, 

29 Нехай же вінъ не сміеться, 

30 Де голота пъв! 

В. 

1 Веселая беседоньва де рідъ въ родомъ пъе, 
2 А ще лучче, а ще краще, де отаманъ е. 

3 Вінъ горілки не купув, вінъ готову пъе, 
4 Та все своімъ товарищамъ порядокъ дае. 

5 Наступила чорна хмара, ставъ дощъ накрапати, 

6 Всі багачи-дукачи—у корчму гулять. 

7 Наши хлопці, добри запорожці, та й не зрябіли, 

8 В = 6 А. 9 В = 17 Б, 10 В = 18 Б. 11 Та зъ нашей головоньки 
12 В=20 Б. 

13 За віщо та головонька 
14 Все пъе та гуля, 

15 Нема хліба, нема солі, 
16 Въ хаті клики (?) нема? 
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17 В—21 Б, 18 Та громкимъ голосомъ: 19 В=23 Б, 20 В=25 В, 
21 В=26 Б. 

22 Одинъ веде за рученьку, другий за рукавъ, 
23 Третій иде позадъ его та й той дула давъ. 

24 Пішовъ багачъ, пішовъ дукачъ и не оглядався, 
25 Десятому заказувавъ, щобъ не сміявся. 

(Новицкій). 

42. 

Ой по морю, ой но морю 
Та но тихому Дунаю 
Та плавала та білая лебедина 
Зъ маленькими лебедятами. 
Десь узявся орелъ сизокрилий, 
Ставъ лебедку бити-побивати, 
Стала лебедка икъ орлу нромовлятн: 

— Ой не бий мене, орле сизокрилий, 
Ой скажу тобі да три пригодоиькі: 
Що й у городі да й у Батурі 
Та билась орда три дні й три годині, 

1 Та на четвертому стала повертати, 

Козацького трупу та й конемъ не зъізжати. 
Ой до того трупу ставъ орелъ налітати, 

Ой зъ того трупу винісъ орелъ козацьку руку, 
Та почавъ орелъ тую руку клювати, 
Почала рука н къ орлу промовляти: 
Не клюй мене, орле сизокрилий! 
Якъ би жъ мене отецъ - мати знали, 
Вони бъ мене у військо не давали; 
Якъ би жъ мене та братіки любили, 
Вони бъ мене зъ двора не пустили; 
Якъ би жъ мене та сестриці у дорогу виряжали, 

Вони бъ мене рано оплакали. 
(Полтава). 

га кого жалкувати, 
на тебе, рідна мати, 

молодимъ не женила, 

43. 

Въ вічну службу затопила. 
Не жаль мені ні на кого, 
Якъ на батенька рідного, 
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Що вінъ справивъ вона вороного 
Та підъ мене, молодого. 
Не жалъ мені ні на кого, 
Якъ на братіка рідного, 

Що вінъ справивъ золоте сідельце, 
Запеклося мое серце. 
Не жаль мені ні на кого, 
Якъ на сестрицю рідну, 
Чорнимъ платкомъ пшю вавъязала 

И моск&чемъ вазивала. 

Не жаль мені ні на кого, 
Якъ на коня вороного, 
Занісъ мою головоньку 
У чужую сторононьку. 
Не жаль мені ні на кого, 
Якъ на даря полкового, 

Що вінъ зрубе головоньку 
Та покида до-долоньку. 

(НовицкіЯ). 

Стоіть яворъ надъ водою, 
Въ роду похилився; 
На козака прпгодонька, 
Козакъ зажурввся. 
Одна же ёму прнгодонька — 
Матуся старая; 
А другая прнгодонька — 
Кониченько приставъ; 
А третяя прнгодонька — 

Дівчиноньву втерявъ. 
На козака три прнгоді — 
Козакъ зажурився. 
Не хилися, явороньку, 

Ще ти зелененький; 

Не журися* возаченьку, 
Ще ти молоденький. 

Не радъ явіръ хилитися — 
Вода корень мне; 

1 Ой на горі да женці жнутъ, 
2 А по-підъ горою, 
3 По-підъ зеленою 
4 Козаки йдуть. 
5 По переду Дорошенко 

44. 

Не радъ козавъ журитисл, 
Дакъ серденько ние. 

Та взяли, взяли козаченька 
Забили въ кайдани; 
А забивши въ кайдани, 
Ведутъ передъ пана; 
А привівшн передъ пана, 
Кайдани опали. 
Ой тамъ ёго усі пани 
Дивомъ здивували: 
— Охъ, десь тебе, возаченьку, 
Матуся родила, 
Що тобі, молодому, 

Фортуна служила. 

Охъ п десь въ тебе, козаченьку, 
Та не рідная мати, 
А якъ станетъ на камені, 
То й підківки знати. 

(Дудари, Каневе*, у.). 

4Б. 

А. ' 

6 Веде свое війсьво, 
7 Війсьво запорожське 
8 -Хорошенько. 
9 По середині панъ хорунжий, — 

10 Підъ нимъ кониченько. 
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11 Шдъ никъ вороненышй 
12 Сильве дужий. 
13 А по-заду Сагайдачний, 
14 Що промінявъ жінку 
16 На тютюнъ та люльку, 
16 Необачний. 
17 „Ой пернися, Сагайдачвий, 

18 Вівьыи свою жінку, 
19 Оддай тютюнъ, люльку, 

20 Необачний! “ 

21 — Мені зъ жінкою не возиться, 

22 А тютюнъ та люлька 
23 Козаку въ дорозі 
24 Знадобиться. 
25 Гей, кто въ лісі, озовися! 

26 Да викрешекъ огню, 
27 Да закуримъ люльку,— 

28 Не журися! 
(Ивъ Руж. сборв. И. ▲. Кулша). 

Б. 

1 Ой по гэрі та дубина, 
2 А въ долит та ліщина, 
3 Ой такъ коя кила конопельки брала, 

4 Заблудила. 
5 Б=1 А; 6 А въ долині косарі жнутъ, 7 Б=2 А; 8 Та по-підъ крутою; 

9—13 Б=4—8 А; 14 Б=9 А. За никъ иде... 15—33 Б=10—28 А. 
(НоввцкіВ). 

46. 

А въ неділеньку да зараненько 
Загадали кені въ дороженьку, 
Въ текний лісъ на стороженьку. 
Привъяжу коня та до явора, 
А сакъ ляжу спать підъ... (?) 

Ой кажеться, йе багато спавъ, 

На третій день у-полудня вставъ. 
Ой прокинувсь я,—ажъ коня нека. 

Ой піду жъ я да гукаючи, 
Вороного коня да шукаючи. 
Не стрівъ коня, да стрівъ жида: 
«Здоровъ, жиду, сучий сину, 

Ти не бачивъ коня вороного 
И сіделечка съ-пундъ злота самого?" 

— Чи не твуий то куинь по табору 
ходить, 

Изъівъ трави на три нилі, 
Випивъ води півъ Дунаю. 

Ой стану жъ я, да подумаю, 
Що теперь кені по дононьку, 
Що пропивъ свою всю худобоньку, 
Що пропивъ я свого коня вороного, 
И сіделечко съ-пуидъ злота сакого. 

(С. Тржзиичевва, Червнговск. у.). 

47. 

Ой галочки—сизоперочки, поднимайтесь въ гору; 

Молодиі новобранці, вернітесь до доку. 

Ой радибъ ни поднлтися — туканъ налягае, 
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Ой радибі ми вертатися — гетманъ не пускав. 
Бодай гетманъ счастя не мавъ, ні кошовнй долі, 
Пішли наши новобранці не по своіб волі. 

(Игъ рукой. сбор. Куіяша). 

Ой зацвіла калиноньва въ лузі: 
Теперь моя головонька въ тѵві. 

' Ой зацвіла калиноньва въяла; 
Теперь моя головонька пьяна! 

И вітеръ не віе, и сонце не гріе... 
На впротивъ сонечка віточка завълла, 
Всімъ козаченькамъ переыіна дана. 
Ой буду я, буду, неділеньки ждати, 
Чи не прнйде мати мене одвідати. 
Неділя минае — матінки немае. 

Та шумить гуде вітеръ по діброві, 
Блудить, блудить возаченько по дорозі; 
„Ой чого тн та мій коню нудишь, 
Изъ битоі дороженьки блудишь? 

Чи я тобі, та мій коню, важовъ, 

А чи моя возацькая зброя, 
А чи здобиченьва моя? 
Нежурися, коню вороненьвий, 

Буде оброки по самиі боки, 
Буде сіна по самі коліна, 
Будешь въ станочку на сусі стоятик. 
— Ой тн мені, мій пане, не важовъ, 
А ні твоя возацькая зброя, 

48. 

Ой не такъ же пьяна, якъ похмелна— 
Усімъ возаченькамъ переміна дана, 
Мені молодому — служите самому: 
Мені переміна — служба непремінна. 

(Н. И. Костомаровъ). 

Б. 

„Треба мені, мати, переміну датн, — 
Коня вороного, брата молодого. 
На коня сідельце, братіву весельце, 
На коня попругу—солдатську услугу. 
Дівчвно Уляно, збуди мене рано, 
Такъ рано, щобъ ще й не світало. 

(Изъ Рук. сборв. П. А. Куднша). 

49. 

А. 4 

А ні здобиченьва твоя? 

А те мені, пане, важко, 
Що зъ-боківъ та сторожають, 
А зъ-переду та зустрічають, 

А зъ-ваду погонь біжить. 
„Гей, не журися, мій коню вороненьвий^ 

Ми сторожу та обминемо, 

А одъ погоні утечемо, 
А зъ устрічею та побъемося. 
Ой низомъ, вороненьвий, низомъ, 
Завидани дороженьки хлизомъ; 

А ти, мій кінь вороненьвий, 
Перескавуй сей хмиэъ зелененький". 

(Ноітавок. туб. Н. И. Костомаровъ). 
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Ой підъ гаемъ, да підъ Лебединомъ, 
Тамъ припала доріхенька пиломъ. 
Тамъ козакъ сивимъ конемъ нудить, 
Изъ битоі доріженьки блудить. 

,06 чого жъ ти, мій коню, нудишь, 
Изъ битоі доріженьки блудишь? 
Чн л тобі, мій коню, важкий, 
А чн моя коэацькая вброя, 
А чи моя тихая розмова?" 

— Ой ти мені, мій пане, не важкий, 
А ні твоя коз&цьк&я зброя, 

Б. 

А ні твоя тихая розмова. 
Тількн мені, мій пане, важно, 
Що тн будешь у шинкарки нити, 

А я буду^ сиру землю бити; 
Що тн будешь на ліжку лежатн, 
А я буду на Аворі стоятн. 
„Не журися, мій добрий коню, 
Буде тобі конюшня новая, 
Буде сіна по самі удила, 
Буде овса по самі перса, 
Буде води по самі поводи". 

(Но*м**іі)~ 

61 
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60. 

Якъ иоіхавъ Лебеденко у млинъ за мукою; 
Изостріли Лебеденка та три гайдамаки. 
— Здоровъ, здоровъ, Лебеденку, здоровъ, вражий силу; 
Оддаб, оддай, вражий сину, гнідѵю кобнлу! — 
„Не дамъ, не дамъ, вражі діти, хочъ самъ тутъ загину!” 
— Оддай, оддай, Лебеденку, коня вороного! — 

„Не дамъ, не дамъ, вражі діти, хочъ васъ тутъ и много!” 
Якъ підняли Лебеденка на три списи къ-горі, 
Опустили Лебеденка на жовтімъ піеочку. 
Знялп-знялн зъ Лебеденка каптанъ н сорочку. 

— Ми зъ тобою, Лебеденку, пили та гуляли, 
Ми зъ тобою, Лебедепку, одну добичъ малн — 
Отсежъ тобі, Лебеденку, за усе росплата; 
Вуде тобі, Лебеденку, хорошая жіпка!— 

Якъ повезли Лебеденка ліеомъ гущиною, 
Та пдарпли Лебеденка объ пень головою. 
Нрилетіла зозуленька къ старій Лебедисі, 
Та й упала зозуленька на хаті ка стрисі, 
Та й почала зозуленька жалібно коватв. 

Якъ зачула Лебедиха. та й впйшла изъ хати. 
Та й піш.іа Лебедиха сусідн питати: 
„Сусідочки-голубочки! який мені сон% еннвея: 

Либонь мій синъ Лебеденко сю нічъ оженився”. 
(Воронежем. губ. Н. В. Костомаровъ) 

51. 

ІІовернувся я зъ Сібпрѵ — нема мені долі, 
А здарться не въ кайданахъ — еднакъ же въ неволі. 
Глідять мене въ день и въ ночи, по всяку годину: 
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Ніде мені подітнся — а одъ журби гину. 
Маю жінку, маю діти, хочъ а іхъ не бачу; 

Якъ згадаю про іхъ муку, то гірько заплачу. 
Зібравъ собі жвавихъ хлопцівъ и що жъ мені зъ того? 

Заіедаю при дорові, жду подорожного. 
Чи хто иде, чи хто ідѳ — часто дурно ждати: 
А такъ треба въ лісі жпти, бо не маю хати. 
Часомъ возьму въ багатого. убогому даю, 
А такъ гроши поділившп. я гріха не маю. 
Зовутъ мене розбобникомъ, кажуть розбиваю; 

Я жъ нікого не вабивъ, бо самъ душу маю. 
Ассесори, исправники — гсі мене ганають: 
Більпгь вони людей забили, ніжъ я грошей маю. 

Пішовъ би а въ місто, въ село — всюди мене знаютъ; 
Аби тільки показавсл, то заразъ пійыають. 

А такъ треба стерегтисл, треба въ лісі жити; 
Хочъ здаеться світъ великий — нігде ся подіти! 

(Волнам. губ. Н. И. Костомаровъ). 

52. 

А. 

1 Ой горе жъ мені. горе, несчастная доля! 
2 Виорала вдовонька мисленъками поле, 
3 Чорнимп оченьками заволочила, 

4 Дрібними слізоньками все поле змочила. 
5 Наіхали козакп до Марусі въ гості: 
6 „Марусенько нані, чи е твіб панъ дома? 

7 Кош жъ нема пана, вийди до насъ сама". 
8 Марусенька не познала, въ черевичкахъ вишла. 

9 — Не есть ви козаки, есть ви гайдамаки! 
10 „Марусенько нані, почимъ ти пізнала, 

11 Ночимъ ти пізнала, правдоньку сказала?" 

12 — Що я свого пана коника пізнала. 
13 „Марусенько нані, неправдоньку жъ ти кажешъ, 
14 Ми того коника въ твого пана купили, 
15 Въ зеленоі діброві гроши полічилв; 
16 Зъ холодноі криниці могоричъ запили, 

17 Шдъ гнилу колоду пана підкотили". 

(Изъ і увов. Сбора. Кулеша/. 
6Г 
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Б. 

1 Ой по горахъ, горахъ тпениченькя ярі, 
2 А яо-шдъ горахн шовковш трави, 
3 А по тихъ по травахъ чухаченьки йпии, 
4 Чухаченьки йпии, до Марусі аайпии. 

, 5 Марусенька пиона въ черевичкахъ вилла, 

6 На порогъ ступила, грізно говорила: 
7 Б=9 А... чухаки... 8 Що ви кого пана на віки убили, 9 Б=15 А... 

воли нсплатили, 10 Б—16 А, Въ великій корчхі... 11 У яру, у кахишъ 6го 
схоронили. 12 Б—13 А... наша, есть неправда ваша, 

13 Ми твого пана, ии бго не били, 
14 Тілько твого пана воли нсплатили, 

15 Б=15 А, На гнилей колоді..., 16 Б—16 А, Въ глибовій... 

17 Ерай шлягу-дороги ёго схоронили11. 
(Ип русой, обор. Кулпа). 

В. 

I В=1 Б. Ой горе, горе...; 2 А тамъ при долині чухачепькн пъяни, 3 
В=5 Б, Гандвюненька..., 4 В=6 А, 6 Неха мого пана, но я собі сама, 6 
В=9 А; 7 В=12 А, Во... три коні... 

8 Іденъ коникъ буланий, а другий чорнявнй, 

9 А третій той санъ, що ходить подъ вами. 

10 В=14 А, Гандзюненько паю, ни коней..., 11 В=15 А, Підъ білою 
березою... 12 В=16 А, У бистрий... 

(Равоіуп). 

Г. 

1 Ой у полю крннидя безъ води блищнться. 
2 Ой говорятъ люди (бурлакъ) ледащ идя, 

3 Бурлакъ ледащиця — нехоче робитн, 
4 Розміняе корбованця, нде до коршхи нити. 
5 Ой по горі, по горі ярая шпениця, 
6 А по долині зеленая травиця. 
7 Тамъ чумаки ходятъ, 
8 Въ рукахъ воли водятъ, 
9 Траву спасаютъ, 

10 Пшеницю збавляють. 

II Г=6 А? 12 Г—7 А, А якъ неха въ доха... 13 Г—5 Б... за ворота... 
14 На камінь ступав, коники пізнае. 15 Г=7 Б; 16 За пана внавте, пана 
питаете. 17 Г=10 А... насъ... 18 Г=11 А... щось насъ такъ назвала? 
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19 — По ковшахъ лувавихъ, (?) еіделкахъ ч ер во нихъ. 
20 „Ми коні купили, а пана не вбили. 

21 Г=15 А, На... кураві... 22 Г--16 А, Зъ жадноі... 
(Новицкій). 

53. 

Ой бувъ Сава, да івъ сало да все паляннці; 
Не кохавъ Сава нолодихъ дівчатъ, да все нолодиці. 
Не кохавъ Сава да ко8аківъ, да все кателикн,— 
Загубивъ Сава, протесавъ Сава свою віру натки 
Ой бувъ Сава въ Нѳмирові въ лаховъ на обіди; 
И не знав, не відае о своеі біді. 
Ой пъе Сава и гуляе, ляхоиъ вирубае, 

А до ёго, що до Сави, гонецъ прнізжае. 
— А що ти тутъ, калий хлопку! чи все гаразъ дома?— 
„Протоптана, пане, стежка до вашого двора. 

Да все гараздъ, да все гаравдъ, усе хорошенько: 
Виглядають гайдамаки зъ-за гори частенько!" 
— Отъ-то лихо, виглядають! я жъ іхъ не боюся! 
Хиба жъ нема въ мене війська? я не эабарюся. 
Сідлай, хлопку, сідлай, малий, коня вороного; 
Поідемо ми до-дому, хоча насъ немного. 
Іде Сава зъ Немирова на ворованъ коню... 
А дриіхавпш, гадай да про свою долю. 

— Ой ти-жъ, доле — каже Сава — щербатая доле! — 
Питаетъся челядоньки: чи все гараздъ дома? 

„Гараздъ, гараздъ, пане Саво, ще лучче зъ тобою, 
Якъ тебе ми нобачили на воронімъ кото". 
Ой сівъ Сава въ кінці стола, да листонькя нише; 

А Савиха на лежоньку дитину колише. 

Сидитъ Сава, листи нише, Сава думку дбав; 
Отъ вже Сава, да панъ Сава, гадку замишляв: 
— Піди, дівко, у пивницю уточи горілки, 
Ой нехай-же я напъюся за эдоровъе жінки. 
Пійди, дівко, у пивницю да принеси пива, 
Ой нехай-же я напъюся да за свого сила. 

Піди, дівко, у пивницю внеси мені меду: 
Чого-сь мені трудно, нуАно — головки не введу. 
Сидитъ Сава въ кінци стола, все листи читав; 
А Савиха молодая все дума й гадае. 
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Сидеть Сава въ кінці стола, хлоиця визявае, 

Л Саішха холодая плаче да ридае. 
Ой не вспіла челядонька зъ стіни ключи зняти, 
Ставъ Йгнатъ Голий зъ Кравчиною ворота ламати. 
Якъ відсуне да панъ Сава віконде одъ ринку; 

А вже тіи, Гайдамаки блукають по сінкѵ. 
Тільки-жъ тая челядонька на порігъ ступае, 
Ажъ Микитка папу Саві чоломъ од да пае: 

— Здоровъ, здоровъ, пане Саво, якъ ся собі маешъ? 
Добрихъ гостей собі маешь: чімъ ихъ прнвитаешъ? 
Ой чи медомъ, ой чя пивомъ, ой чи горілкою? 
Попрощайся »ъ своимъ сииомъ я зъ своею жінкою! 

„Ой давъ-бя вамъ меду й пива, не хочете иитн; 
Ой ви жъ мене молодого хочете згубити. 
Ой чімъ мені васъ, иапове, чімъ васъ прнвітатя? 
Даровавъ мені Господь сина, буду въ кумв брати“. 
— Ой не того прийш.іи до тебе, да щобъ кумовати, 

А ми зъ того прийшли до тебе, да щобъ розсчитатв! 
Ой веди жъ насъ, пане Саво. у нову комору, 

Да оддавай, пане Саво, козацькую зброю. 
А де-жъ твоі, пане Саво, сукні, едамашки, 
Що ти наживъ, вражій сину, зъ козадькоі ласки? 
Да не того прийшли до тебе, да щобъ кумовати; 
А ми въ того прнйшлн до тебе, щобъ головку зняти. 
Ой було-бъ тобі, пане Саво, гардъ не руйновати, 
Коли хотівъ запорожзцівъ въ куми собі брати. 
Ой кинется да панъ Сава до ясного меча... 
Его веяли на три списи изъ правого плеча. 

Ой кинется да панъ Сава да ясной зброі... 
Его взялн да підняли на три списи къ-горі. 
— Оце-жъ тобі, пане Саво, сукні, едамашки, *) 
Що ти наживъ, вражий сину, зъ козацькоі ласки) 
Ой не вспівъ-же да панъ Сава на коника власти: 

У кайдани заковали, стали на візъ власти. 

„Ой, Панове запорозці, хиба-жъ то вамъ слава, 
Що въ кайдани да вабитий лежить у васъ Сава? 

Якъ-би ёго ви на волю зъ кайданівъ пустили, 
Славу-бъ собі найбілыпую оцвмъ залучили. 

*) вкамашка — Дамасская матерія. 
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Якъ-би ёгоі ви на волю межъ себе приняли, 
Славу-бъ собі найбілыпую одимъ даровали11. 
А Савиха молодая вікномъ утівала, 
На иолоду челядоньку спвльна поглядала. 

— Хапай, хапай, челядонько, малую дитину: 
Будетъ жити, пановати, воли я не згину! 

Не боіться возаченько ні грому, ні тучі: 
Хорошенько въ кобзу грае, до Савихи йдучи. 

64. 

Ой поіхавъ Романъ Жамбенво у Беревивъ за довгами, 
Спіймали превражи жидки, назадъ рученьки звъязали. 
Біли рученьки назадъ звъязали, ніжви завували. 
Нриіхавъ Романа Жамбенва судъ судити. 
— Не судіте Романа Жамбенва, судіть ёго матіръ. 
Що послала рано въ неділеньвѵ у Беревивъ за довгами. 
„Здоровъ, здоровъ, Романъ Жамбенво, наіхавъ гостювати. 
Ой есть у менё медъ, горілка, та не будете нити. 
Либонь же ви того наіхали, що хчете мене вбити1-. 
Лети, лети, лебедонько сивий, високо зъ орлами; 
Не вганяйтесь, славив запорожці, въ Польщу за ляхами. 
Ой повели Романа Жамбенва на Савіръ могилу. 
— Тутъ я стану, подивлюся, де марне загину. 

(Новаций). 

55. 
— Ой ви, возаченьви, ой ви, молоденьви, 

' А де ваши описи? 
„Наши сниси въ батюшки въ зависі, 
Ми сами у лісі“. 
— Ой ви, возаченьви, ой ви, молоденьви, 

Ой де ваши коні? 
„Наши коні въ батюшки въ припоні, 
Ми сами въ неволі11. 

(Новицкій). 
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66. 
Наступав чорна шара, а другая синя. 
Та породила удівовька хорошого сива. 
А де вона (го породила? У зеленій діброві, 
Та ие дала ёму, молодому, ні с частя, ні долі, 
А дала ёиу біле лично ще 8 чорниі брови. 
„Та було бъ тобі, моя мати, сіхъ брівъ ве давати, 
Та було бъ тобі, моя мати, счастя-долю датв; 
Бо теперь мене, моя мати, записали въ салдати. 
Не плачъ, мати, не журися, бо ва те я вродввсл; 
Не плачъ, матн, не плачъ, бо ва те я вдався, 
А тоді, мати, заплачвшъ, явь на муштрі побачишъ". 
— Та не розвивайся, сухий дубе, завтра морозъ буде, 
Не женнся, вдовинъ свну, въ осеві наборъ буде. 
„Я морозу не боюся, рано розівъюся; 
Я набору не боюся, заразъ оженюся, 
Я якъ прийде пора-времъя, то я 8 уберуся*. 
Та об гай, мати, ой гай, матн, ой гай зелененький, 
Та помандрувавъ зъ села козакъ молоденький. 
Я мандрувавъ шапочку знявъ, низенько вклонився: 
„ Прощайте, сусідоньки, може съ кімъ сварився; 
Та хочъ сварився, не сварився, абн попростився“. 

Ой якъ ввйшовь на битнй шляхъ та й сліэоньками вмнвся. 
„Не жаль мені доріженьви, що закурілася, 
А жаль мені моій неньки, що зажурилася; 
Не жаль мені доріженьви, що пиломъ приняла, 
А жаль мені дівчиноньки, що съ козакомъ спала. 

Ой поливайте суху доріженьку, щобъ не курілася, 

08 ровважайте мою неньку, щобъ не жтрилася. 
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Не спомвнайте худимъ словомъ, щобъ а не журнвся, 
А споминайте добрамъ словомъ, щобъ я веселился". 

(НовѵцѵіД). 

1 Добре було, добре було, 
2 Добре було чути, 
3 Якъ не брали, не писали 
4 Хлошцвъ у некрути. 
5 А въ пъятницю пописали, 

6 Въ суботу забрали, 

7 А въ неділю на розсвіті 
8 Ще й до міри стали. 
9 Завели іхъ въ славне місто, 

10 Славне місто, щеславніщі замві; 
11 Сидя, лежа, иеврутиви 
12 Въ вованихъ кай данахъ. 

13 Надлетіли орленята, 
14 Круту гору вкрили, 
15 Молоденьки некрутики 
16 Жалю наробили. 
17 Ви, чорниі орленята, 
18 Та В знесіться въ гору, 
19 А ви, хлоиці новобранці, 
20 Верніться до дому. 
21 Ради жъ ми ся въ гору знеств,— 
22 Туманъ полагав, 

57. 

А. 

23 Ради жъ ми ся вернути, 
24 Насъ царь не пускав. 
25 Ой чему жъ вінъ не пускав? 

26 Во вінъ росвішъ мае, 
27 Сидитъ собі на прнстолі, 
28 На скрипочку грае; 
29 А скрипочка оріхова, 

30 А смичокъ изъ рути, 
31 Якъ заграс „московщини",— 
32 На всю Польщу чути. 

33 Якъ заграе московщинн 
34 Всімъ козакамъ дивно,— 
35 Пішли, пішли некрутики 
36 Лишь шапочки видно. 
37 Не підъ еднимъ некрутикомъ 
38 Воронъ-коникъ грае, 
39 Не за еднимъ некрутикомъ 
40 Матінка вмлівае; 
4 Г Не підъ еднимъ некрутикомъ 
42 Воронъ коникъ скаче, 
43 Не за еднимъ некрутикомъ 
44 Мати рідна плаче. 

(Ушвцкій уѣздъ). 

В. 

1 Закурилася бита дороженька, на всі трахти идучи, 
2 Ой заплакали хлопці новобранці, у Московщину йдучи. 

3 Ой не такъ тиі, тиі великиі, ой якъ тиі маленькиі, 
4 Пудъ ними коні, пудъ ними воні все сиві та вороненьвиі 

5 Б=13 А... галки чорноперки. 6 Б—14 А. Намъ все поле у... 7 Ой ви 
хлопці, хлопці новобранці, 8 Б—16 А. Намъ... 9 Б==17 А. Ой... галки чор¬ 
ноперки; 10 Б=18 А... пудбийтеся у... 11 Б=19 А. 12 В=20 А. 13 Б=^21 
А... ради... лудбитиса; 14 В=22 А. Но... не пускав. 15 Б=23 А... ради до 
дому... 16 Б=24 А... государъ:.. 

I 
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17 Не тагъ государъ, не та въ государь, якъ ёго мати. 

18 Вінъ іоче нами, нами молодями всю Польщу воёвати. 

1» Б -25 А. Государъ. . 20 Б 26 А... волі не мае. 21 Б- -27 А. Вінъ... 
підъ білимъ наметомъ. 22 Б—28 А. Й у свриионьви... 23 Б=29 А. А... 
зъ білоі липоньки. 24 Б -30 А. А струнн... 25 Б—31 А. Ой... підъ білимъ 
наметомъ 26 Б 12 А. 

27 Ой пришовъ сннъ до своеі матері девятого року; 
28 А мати не пузнала свого сина, що шабелька при боку. 
29 „Ой, чи-жъ ти волишъ, стара хозяюшка, вечеру готувати? 

30 Ой чіі-жъ ти волишъ, стара хозяюшка, дороженьку окааати?" 

51 — Об волю-сь я тобі, жовнірику, дороженьку вкаватв, 

32 Нвжсли тобі, молодъ жовнірику, вечеру готувати. 
33 Ой вивела мати свого сина ой у чистое поле. 

34 Ой питав синъ своеі матері: „чн добре здоровье?" 
35 Ой покотилася стара хозяюшка по рулнеявному нолю: 
36 — Ой ес.іи-жъ ти синъ муй рудненьквй, то верннся до дому.— 

37 „Ой. тяжко було, моя матусепько, вечери готувати, 

38 А ще тяжчій. моя матусенько, сина зъ вуйска вертати". 
(М. Кон'*, Бѣлье*, у. Сѣдіецк. губ.). 

58. 

Що въ салдата за подоба, 
За плечима вся худоба: 

И торбннка зъ сухарями, 
И мувиця зъ патронами, 
И манерка зъ водою — 

Солдатъ служить зъ бідою. 
іУшицвій уѣздъ). 

Щось на мене люде ворогують, 
Кайдаиочки та й готують. 
Кайданочкн та й на ніжки, 
Дрібне путо та й на руки. 
Та либонь меиі тутъ не бути, 
Либонь мені ити въ некрутн. 

59. 

Ой смутенъ же я, смутенъ, тяжко зажурнвся, 
Кінь вороний, самъ молодий, та й ще не женився. 

„Продай, батьку, коня вороного; 

Ожени мя, хлопця молодого!" 
— На що, сину, коника теряти, 
Ііишуть чорнимъ по біломѵ—въ некрути дата. 

„Нехай пишутъ, я не боюся: 

Кінь вороний, самъ молодий, дасть Богъ, одслужуся*. 
Уюицків уѣздъ). 
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60. 
Ой у полі два дубки 
Схилилися до-купки, 

Меже вики бідна вдова 
Породила сина Василя. 
„Об силу міб, Василю, 
Якъ л тебе родила, 

Цілу лічку сходила. 
Ой спну мій, Василю, 
Якъ тебе году вала 
Не едну нічку не спала. 
Ой силу кій, Василю, 

Якъ я тебе оженю, 

Свое серцо звеселю; 
Якъ тебе въ армію дамъ, 
Свому серию жалю зав дамъ. 

Дадутъ тобі три труби, 
Та й всі три мідяни: 

Въ нершу трубу заграешъ 
Якъ лице умивавшъ; 
Въ другу трубу заграешъ, 
Якъ сукенки вбераешъ; 

Въ третю трубу заграешъ. 
Якъ на коня сідаешъ, 

Та въ армію ступа іпъ“. 
Ушнцкі* уѣздъ). 

61. 

А. 

1 Ой, матн моя, не жалуй мене, 
2 Бо возьмутъ мене, 
3 Бо возьмутъ мене у некрутушки. 
4 Росчешуть мені чорни кудрюшки, 
5 Чорни кудрюшки у три рядушки, 
6 А въ четвертий рядъ — 
7 Но плечамъ лежатъ, 

8 По плечамъ лежать, молодця бра¬ 

нятъ, 
3 Жениться велятъ: 

10 „Женись, молодецъ, бери удову, 
11 Салдатцьку жену, 

12 Сал іатцька жена—холодна вода, 
13 Холодна вода. Дівка молода, 

14 Парня любила, на нічъ пустила, 

15 Рано збудила: 
16 Уставай, милий, бо вже світъ білий, 
17 Всі рота, полки у походъ пішли, 
18 Тилько одна ротушка приостаетьсл, 

19 Тебе, молодця, дожидаетъея. 
20 Ідеть охвицеръ воронимъ конемъ, 

21 Держитъ бумагу у правий руці. 
22 То пишетъ пиромъ 
23 Маіоръ молодий: 
24 „Чи живъ, чи здоровъ, 

25 Паренъ молодий?" 
26 — И живъ и здоровъ; 

27 Болитъ голова 
28 И на серденъку одради нема. 

(Ушвцкій уѣздъ). 

В. 

1 В=1 А... гей та... 2 В—2 и 3 А... віддадуть... 4 В=^7 А. Та... гей, 
гей, гей, въ рекруточви. 3 В—4 А. Та обріжуть... гей, гей на плечахъ ле¬ 

жатъ. 5 Б -9 А. Та мені. молодому, гей, гей... 
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6 Та велятъ же мені, гей та маёрську дочку, 
7 Да маёрська дочка съ бариномъ жила 

8 В=14 и 15 А. Да зъ бариномъ жила, рано... 9 Б=16 А... гей, гей 
10 Б—16 А... день біленькій. 11 Вже твое війско гей еобіравтьея 12 Б= 
20 А. Та тебе, милого, гей, гей... 13 Та пршхавъ маёръ гей, та на ротний 
дворъ 14 Б=25 А. Отавъ книги читати, гей, гей: чн живъ, чн вдоровъ? 
15 Б=^26 и 27 А. Ні... ні... гей та... 

16 Та болитъ голова, потиравъ коня, 
17 Гей, гей ще й сіделечко, 
18 Та черезъ тебе, моя сердечко. 

(Ушжцкі# уѣа.). 

В. 

1 В=1 А. Да... 2 Да не жалуй мене, ожени мене. 3 В=3 А. 4 В= 
4 А. Да й обреять... 5 В=5 А. Да й у мене... 6 В=6 и 7 А. 7 В=^-8 и 
9 А. Да все мене... 8 В=11 А. Да велятъ меиі брать... 9 В^12 А. Да... 

нарня любила. 10 Н---14 А... водила. 11 В=15 А. Да на нічъ водила... 

12 В—16 А. Да въ... 13 Дай уже світъ-зора, проспаться пора 14 В=17 А. 
Да й уже... й изъ села... 15 В—^—18 А. Да... й одинъ полкъ. 16 В—20 А. Да... 

(Улцыі у**.) 

Г. 

I Г = 1 Б. 2 Г = 2 Б. Гей... завдадуть мене. 3 Г = 4 А. Вибриють... 
гей... 4 Г —4 В. 5 Г —5 Б. Мені... 6 Г = 6 Б... 7 Г — 7 Б. Маёрська... 
8 Г—8 В. Зъ... гей біло ходила. 

9 Біло ходила, гей рано будила 
10 Вставай, рекрутъ, гей барабани бьютъ. 

II Г=11 Б... твоі полки... 12 Г—20 А. На... 13 Г=13 В и 25 А... 
14 Г—15 Б... 15 Г=16 Б... 16 Г=17 Б. Потерявъ коня, гей и... 17 Г= 

18 Б. Безъ тебе, любезная, гей... 
18 Потерявъ коня, гей ще й подушечки, 
19 Безъ тебе любезная, гей моя душечка. 

(УгарИ уѣа). 

А. 
1 Д=-~ 1 А. Моя матінко... 2 Д = 2 В... гей отдадутъ мене. 3 Теперь 

въ солдатахъ велятъ сл женить. 4 Д=6 Б; 5 Д=7 Б. 6 Д—15 А. Гей 
вірно любила... 7 Д—10 Б. 
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8 Гей, вже день біленький 
9 А всі солдатн на ученію, 

10 Лншъ тебе нету, гей та колодего, 
11 Ще й коня твого вороного. 

12 Д = 16 Г. Стратнвъ я... тай ворового 13 Д = 17 Г. Ой черезъ... 
бариня, небого. 14 Д=18 Г. Отративъ.-. 15 Д—19 Г. Ой черезъ... моя душячко. 

62. 
Закувала зозуленьва на червоній калнні; 
На що, кати, світъ въязатн чужий дитині. 
Ой, кій синочку, правду казала, 
Сама матв свого сина въ війско отдала. 
„Иди жъ, мій синочку, ноклонися да найстаршикъ браттямъ, 

Дадутъ тобі, мій синочку, государское шмаття*. 
— Волнвъ би я білъ вамінь излунатн, 
Ніжъ я маю государське шмаття вбратн. 
Ой я білъ камінь излупаю, нзлупаю, стану відпочвну, 

Государське шмаття вберу — навіки загину. 
Ой заплачетъ, якъ мене, молоденького, въ війску забачншъ, 

Ой заплачешь дрібнимн слёзамн, 
Якъ я буду приеягатн передъ образами. 

(Кажевецв. уіз.). 

63. 

А. 

1 Говорятъ пони, ще й багатні люде — 

2 Забрать, забратн тихъ біднихъ сиротъ, 
3 Во зъ нихъ добра не буде. 
4 Приіхавъ козакъ до свого двора, ставъ коника сідлатн. 
5 Поіхавъ козакъ въ эеленнй пбжаль, ставъ коня попосатн. 

6 Зъ НПМЪ СОЦЬКІЙ ЗЪ ВИборНИМЪ, ХОТЯТЪ у НеВОЛЮ В8ЯТИ. 

7 „На тобі, соцькій зъ вяборнимъ, біленьке нлаття, 
8 Тилько не бери въ неволючку мое рідне браття. 

9 На жъ тобі, соцькій зъ виборнимъ, коня вороного, 
10 Тилько не беря въ неволючку ковака молодого*. 
11 Тамъ на горі на камъяни орелъ воду носить, 
12 Тамъ мое рідне браття губернатора просить: 
13 „Пусти жъ мене, губернаторъ, съ полку до дому — 
14 Нічку не спала и 8ъ лнченька спала моя мила за мною*.' 

(И» Ру*, собр. П. А. Куяма). 
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Б. 

1 Б-— ІА. Завзя іись..., 8а взялись лишки, та... 2 Б 2 А. Забрать 
бурлакъ-промахъ... 

3 А у вдовушки синъ молоднй осідлавъ кона, 

4 Втекавъ изъ двора, та на коню похнливсл, 
б А за нннъ, а за нимъ невька старенька—не ідь, снну, верннся! 
6 ,Ой не вернуся—некрутъ боюся, пойду у дорогу; 

7 И кінь вороний, и самъ молодей—ще я не загнну. 
8 Б - 5 А. Ой, іхавъ поле, іхавъ друге, 9 Б— 6 А. А..., за нимъ.-, 

н десяцькі у некрутн брати. 10 Б - о А. Ой, нате вамъ, милі братці... 
11 Та неберіте у некрутн парня молодого. 

12 — На що намъ коникъ вороненысій, 
13 Якъ ти самъ у некрутн годисся, парень молоденькій. 
14' Золота грива перси покрила коню вороному, 

15 Біле личко, чорні брови козака молодого. 
(М. Ж&богквъ, Черкасо. у.). 

64. 

А въ Камъянці на рнночку внсока могила — 

Виряжала мати въ вісько свого рідного снна. 
„ИдіУ, синку, та за рідни браття. 
Та получишь, мій синочку, государське плаття*. 
— Водивъ би я, моя мати. 
Гору круту лупати, 

Ніжъ би я, моя мати, государське плаття брати. 
Гору круту лупаючн, стану відпочину; 

Государське плаття взявши, на віки загнну. 
Ой, загнну, моя мати, вагину, 
Вже свою родиночку навіки локину. 
Ой, загнну, моя мати, загнну, 
Вже своі сіри бички навіки покину. 

Ой, загнну, моя мати, загину, 

Вже свою дівчиноньку навіки покину. 
(УшіЦКІІ У&8.І. 

66. 

Ой, пъе чумакъ, пъе, до й почавъ гулять. 

Да оглянеться кругомъ себе, вороги стоять, 
Вороги стоять да й раду радять, 
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Да хотятъ жене, молодого, въ*салдатв отдать. 

— Море не стоіть, бистра'фнля бъе, 
Охъ, да е жъ у мене рідний батько — выкупить мене. 

Охъ батько иде. грошей не несе. 

— Да здоровъ, ыій синочку, ,ггрко буть тобі. 
Охъ пъе чумакъ, пъе, да й начавъ гуляти, 

Да оглянеться кругомъ себе вороги стоять. 

Вороги стоять, та й раду радять, 

Та хотять мене, молодого, въ салдати отдать. 
— Море не стоіть, бистра фнля бъе, 
Охъ, да е жъ у мепе рідная мати, 

Викупитъ мене. 
Ой мати иде, грошей не несе: 
— Здоровъ, здоровъ, мій спночку, гірко буть тобі. 

(Ушицкій уѣя.1. 

66. 

Съ-нідъ Кіева города, тамъ протекала' бистра речушка; 
Речка бистра, вода чиста, тамъ плавало три суденечка, 
А четвертая красна лотушка, та красна преукрашепная, 
Пушками, ружжями приукрашенная, молодцами прсобсажеішал. 
Но переду ахвицеръ молодой — на конику вихиляеться. 

Шабелькою обучаетця, въ шстъ бумаги видивляеться. 

Написано, намалёвано — изъ. трёхъ братівъ наименовано. 

А найстарший братъ ховаеться, середульший викупляеться, 
А найменьший убіраѳться, зъ отцемъ, пенькою прощаеться: 

„Прощай, прощай, ти матуся моя: чи я въ тебе не дптина була, . 
Що ти мене въ вічню службу дала?" 
— Ой, сину мій, ти одинчику, масшъ перстень на мизинчику. 
„Маю перстень золотенькій, бо я некрутъ молоденький. 
Та й той маю барабаньщику дать, щобъ покраще въ барабанъ вибивавъ. 

ІЦобъ пораньше ѵсіхъ некрутівъ ззивавъ—отцю, непьці жалю завдававъ. 

Вибігае найменьша сестра: „вернись, братіку, до домоньку, 
Змие матіпка хоть головоньку". 
— Нехай змяе сама собі ~ не мені. 
Змиютъ еі дрібни дощі, 
А росчешуть густі терна. 

А розвіють буйни вітра. 
(УяацаіА уѣздъ). 

% 
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87. 

Чорна хмара наступав — Коли будешь въ-гості до насъ; 
Батько снна прогоняв: Коли ждать тебе до дому?" 
а Идя, сннку, прічь ОДЪ МвНв, — Иди, сестро, на дорогу. 
Черевъ тебе сварка въ мене*. Возьми, сестро, піску въ жменю, 
— Я три сестрн въ себе маю, ПосіВ, сестро, на каменю, 
Всіма трома розмипыяю: Вставай, сестро, ранесенько, 
08 що старше коня веде, Поливай песокъ частесенько. 
А пудстарша сідло несе, „Да нема тому песку сходу — 
Сама меньша платокъ несе, Нема брата изъ походу, 
Платокъ несе та 8 ннтае: Нема тому песку вміни — 
пОй, тн, брате нашъ, единъ ти въ насъ, Нема брата въ перемни". 

(М. Олями, Коѳ&іецк. ,.). 

88. 

А. 

1 Жила, жила та удівонька 18 — Непрнбуду,мояматн,нінапівчасж, 

2 Та на цраВ села, 14 За твоі, моя матн, гіркн словеса, 

3 Та иряжила удівонька 15 Що тн мене, моя матн, 

4 Сина сокола. 16 Въ неволю отдала. 

5 08 не знала удівонька, 17 Що чужні та діточкн 
6 Якъ у світі жить, 18 По волі ходятъ, 

7 Та отдала свого снна 19 А мене, матн, молодого, 
8 У віВско служить. 20 Въ кандалахъ водятъ; 

9 „Служи, служи, міВ сяночку, 21 Що чужні та діточкн 
10 Сіі три года, 22 Пьютъ та гуляютъ, 
11 Та прибудь, прибудь у-гостонькн 23 Мене жъ, мата,'молодого, 
12 Хоть на три часа". 24 Сл&н обмивають. 

(УшжцкіІ уіаді). 

В. 

1 Калнноньва, малинонька, чомъ не рано вацііла? 

2 У ту нору-времъячко мати снна родила 
3 Б—5 А Да... жатусенька и де снна діть, подіть; 4 08 де снна діть, 

подіть; б Б— 6 и 7 А Записала... до государині.. 
6 Да справила своему сину н легеньке суденичко, 

7 Легеньке суденечко, срібне веселечко, 

8 Да 8 пустила свого снна 8 на річеньку на биструю, 

• 
* 
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1 

2 

3 

4 

5 
6 

7 

8 
9 

10 

11 

12 

13 
14 
15 
16 
17 

18 
19 
20 

9 Сана сіла мятусенька і у крутону бережку. (2) 

10 Якъ крикнула, якъ гукнула, своінъ гронкинъ голоскомъ: (2) 
11 „Ой, сипу мій, дитйночко, ой вернися тн назадъ!" (2) 

12 — Що нашиі да охвнцері да вернуться не велять, (2) 
13 А нашпі командирі безъ причиноньки бранятъ. 

А зъ вечора, у ночі 
Сход и лися багачі, 
Стали раду радити — 
Кого въ некрути взяти: 
„С въ удові два сини, 

То виддаймо въ осени. 

Взяли-би сь но багача, 

То не буде орача; 
А озьніно бідного, 
Буде плачу немного. 
Якъ віддамо спру ту, 
То збудемосъ клопоту". 
Пришла сестра, дае знатн, 
Що би хутко утікати. 
А братъ сестри не слухавъ.. 

Такъ ще б ся не взувавъ, 
Прпшовъ соцкій, пришовъ війтъ, 

Заставъ мене безъ чобітъ. 
Тікавъ же я въ корчму, 
Біжить содькій за мною. 

(Ушнд'ій уѣздъ). 

69. 

А. 

21 Тікавъ же я по-підъ стріхъ, 
22 Впавъ на мені житній сніпъ; 
23 Пришовъ соцькій, пришовъ війтъ, 
24 Зияли зъ мене житній сніпъ, 
25 Сталл мене въязати, 
26 Стала мати вмлівати. 
27 Тілько мене звъязали, 

28 Та б підводу загнали. 
29 Везутъ иене въ Камълнець, 
30 Бо я гожій молодецъ, 
31 Якъ привезли підъ браму: 
32 „Чевай, соцькій, най стану, 

33 Най шапку издібму, 
34 Родпні ся видклоню". 
35 А соцький-ся здогадавъ, 

36 ІПтирі хлопці варти давъ. 

37 Везутъ мене въ Камълнець, 
38 Бо я гожій молодецъ, 
39 Хочъ я міри не діставъ, 
40 Таки жъ я ся тамъ зоставъ. 

А 

(Уишцйй уѣздъ). 

Б. 

1 Б 1 А Ой въ неділю а въ... 2 Б—2 А; 3 Б=^3 А; 4 Б —4 А; 5 Б- 
7 А. 6 Буде пану докуча. 7 Б—9 А; 8 Б=10 А; 9 Б 1! А; 10 Б~12 А; 

11 Бо сирота самая; 14 „Ой, сестро, не журисл, 
12 Ино сестрнця едная, 15 Головп си не суши. 
13 И та ходить, журиться. 16 Тоді, сестро, заплачешь, 

62 
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17 Якъ мя въ полку забачешъ 
18 На снввмъ конику, 

1 Ой спишу я журбу 
2 На калиновімъ листу. 

Эй, эй, охъ-охъ-охъ, 
На калиновимъ листу. 

3 Та пущу я журбу 
4 Но крутому бережку. 

Эй, эй, охъ-охъ-охъ, 

По крутому бережку *). 

5 Ой п.іиви тн, журбо, 
6 Отъ крутого бережка, 
7 Отъ крутого бережка 
8 До вдовиного садка. 
9 А въ вдовинімъ дворі 

10 Стоять столи тисові 
11 Позастелювани. 
12 А за тіми столами 

19 Ще й шабелька при боку, 
20 Въ савпмъ ковлаку. 

(Камвнецк. у.) 

В. 

13 Сидять пани рядами; 
14 Сидять пани рядами, 
15 Частуються медами. 
16 Пьють-же вони и ідять 
17 Ще й радоньку радять: 

18 В=4 А... въ військо... 
19 В=7 А; 
20 Багачъ вику питься. 

21 Якъ оддамо удівця, 

22 На насъ люде вплачуться 
23 В=11 А; 24 В=12 А; 

25 А й удові іденъ синь, 
26 То й той тшовъ підъ аршинъ. 

27 Ще й аршина не дійшовъ, 
28 А вже въ військо нішоііъ. 

'Каменск, уѣздъ). 

Г. 

1 Зажури, іася гора, 7 Тамъ бариня ходила, 

2 Що не вродила трава. 8 Дрібни листа писала, 
3 Эй, эй, охъ-охъ-охъ, 9 По губерняхъ розе ил ала- 
4 Що не вродила трава, 10 Эй, эй, охъ-охъ-охъ, 
5 Але вродивъ вишневнй садъ, 11 Дрібни листа писала. 

6 А въ тамъ саду виноградъ. 

12 Г—3 А; 13 Г—4 А; 14 Г^7 А; 15 Г—8 А; 16 Г=9 А; 17 Г^- 
10 А; 18 Г—11 А; 19 Г=12 А; 20 Г^=11 Б; 21 Г-^із Б; 22 Г- Н Б; 
23 Г~15 Б; 24 Г=16 Б; 25 Г—17 Б; 26 Забачншъ мя въ полку. 27 Г 
18 Б; 28 Г—19 Б; 29 Г ~20 Б... въ червонимъ... 

(Ушацжіі уѣздъ). 

д. 
1 Д=17 А; 2 Д=3 А; 3 Д-4 А; 4 Д=4 А. Гей... 5 Д=7 А. 6 Багачъ 

у насъ викупиться. 7 Д==9 А. 

*) Припѣвъ повторяете* послѣ каждаго двустіиі*. 
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8 Бідннй у насъ випроеиться. 
9 Вівьмемо нн того молодца, 

10 Що ні неньки, ні отца. 
11 Д—12 Б; 12 Д=13 Б; 
12 Сестра тев учула 
13 Та й до брата махнула: 
14 „Тікай ти, ній рідняй брать, 

15 Хотятъ тебе въ військо взять". 
16 Д=15 А... утікавъ по-підъ плітъ, 

17 Та сховавса въ жятній снінъ, 

18 Гей, та сховавса въ житній снінъ! 
19 Ніжки, ручки ввязали, 
20 До приёму повезли. 
21 Д—20 Д. Гей... 
22 Повезли ёго въ Гайсинъ — 

23 Се пъяниця, сукинъ-синъ. 
24 Д=23 Д. Гей... 

25 Повезли ёго въ Камъянець, 
26 Славний хлопецъ, молодецъ, 
27 Д=26 Д. Гей... 

(Ушнцкій уѣздъ). 

Ё. 

1 Е=1 Г; 2 Е=2 Г; 3 Е=5 Г; 4 Е=6 Г; 

5 По тамъ саду ходило, 
6 Два лебедѣ блудило, 
7 Сударині просили: 
8 я Сударина, наша матъ, 

9 Позволь погулять". 

10 Е=11 Г... пописать. 11 Е=9 Г... ровсилать. 12 Е—4 А. 13 Е—7 А; 
14 Е—8 А; 15 Е=9 А; 15 Е=10 А; 16 Е=11 А; 17 Е=12 А; 18 Ёо си¬ 
рота, сирота молодца. 19 Е=10 Д; 20 Е=12 Б; 21 Е=13 Б; 22 За братіка 
боіться. 23 Е=14 Б; 24 Е=15 Б; 25 Е=16 Б; 26 Е=17 Б; 27 Е=29 Г; 

28 Е=18 Б; 29 Е=19 Б. 
(Уапцкіі уѣздъ). 

Ж. 

1 Летівъ, летівъ голубовьво черезъ темнні ліса, 
2 Ждала дівчинонька молодца; 
3 Ждала вона, не дождалась, 
4 Ложилась сама спать 
5 На тисовую кровать; 
6 Стала думать и гадать, 

7 Ж—4 А; 8Ж=9 Д,9Ж -10 Д; 10Ж=12 Б; 11 Ж— 13 Б; 12Ж =14 Б; 
13 Ж 16 Б; 14 Ж 17 Б... въ полку... 15 Ж- 19 Б... мені... 

16 И шженька въ стремені, 
17 И>коничокъ у рукахъ, 

18 И люлечка у зубахъ. 
(Угодий уѣздъ). 
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Білп шжкн позаковувалн, 

Нагадь руки позавъязували, 

Чорни кудрі позачісованп, 

Чорнн очи позаолавувани, 

А за ниии отець-мати иде: 

„Об сину жъ иій, ти, дитино ноя, 

Скажи мені, котра дружина твоя". 

— Ой у полі високая могила, 

То то моя вірненькая дружина. 
(Упшцый уѣздъ). 

9°. 

Об зацвіла калинонька гиллямъ у долину; 

Породила стара матн хорошего снна, 

Породила стара ненька теуненькоі ночи, 

Дала ёму біле личво ще й чорниі очи. 

„Було мені, моя матн, чорнихъ не давати, 

Хотятъ мене, молодого, въ рекрути віддати11. 

Об гай, мамцго, ой гай зелененький, 

Виізжае зъ села хдопець молоденький; 

Об виіхавъ та за село низенько склонивсл: 

„Зачекайте, добри люде, може зъ кимъ сварився! 

Чи сварився и не сварився, 

Може зъ кімъ бранився“. 

Ой ;виіхавъ на битий шляхъ слізоньками вмився, 

— Ой ви, коники вороні, а знесіться въ гору. 

Ой ви, хлопці, ви, нолодці, вернітця до дому. 

яРади бъ ми изнестися туманъ полягае; 

Ради жъ би вернутися насъ царъ не пускав, 

А не такъ царъ, якъ царсысая матн, 

Хоче нами, неврутами, турка звоювати“. 

(Ушицкій уѣядъ). 

91. 

Тиха вода, тиха вода 
Береги заносить, 

Молодая ревруточва 

Капитана просить: 

„Капитане, любив пане, 

Вчини мою волю, 

Пусти мого чоловіка 

Изъ війсьва до дому*. 

— Не можу я одпустити, 

Во друга захоче, 
03* 
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Возьми води кирничноі, 
Ироний чорни очі. 
„Не казала нені мати 
Цеі води брати, 
Якъ забачать вороженьки, 
Будутъ чарувати. 
Очаруютъ ручки й ніжкн, 

Ще й чорнні очі, 
Щобъ не ходивъ до дівчини 
Темненъвоі ночі. 
Очаруютъ ручки й ніжкн 
Ще й чорнні брови, 
Щобъ не ходивъ до дівчини 
Черезъ три городи*. 

(Іетпею. у. Подольск, губ.). 

92. 

А. 

1 Летіли ворони черезъ сине море; 

2 Заплакали хлопці-молодці, сидячи въ неволі. 
3 Не такъ ваплавали, ой якъ затужили: 
4 Отожъ ни ся въ свого пана вірне дослужили, 
5 Що на наши біли ручки й ніжки кайдани злом или. 
6 Ой якъ виславъ насъ панонько бвтини шляхами, 
7 А за нами вартввнички а всі зъ паличвани; 
8 Ой везли насъ, везли та въ новую браму, 
9 Ставили насъ до приёму а все въ ідну лаву. 

10 Ой якъ поставили до купи плечина, 
11 Днвлячися на салдата чорнвми очима. 

12 — Ви стари салдати, що въ васъ біли руки, 

13 Не бийте насъ, не лайте насъ, навчіть насъ науки, 
14 Бо мн въ свого пана того не робили, 
15 Но сіяли та й орали, за плугомъ ходили. 

(Уакцкій у.). 

Б. 

1 Летіли орли въ високоі горн, 2 Б=2 А; 8 Б=3 А; 4 Б==4 А; 5 Взяли 
и повели хлопщ молодиі, 6 Б=8 А... въ камъянецьку... 7 Б=10 А; 8 До¬ 
купи плечина, 9 Заплачете чорннми очима. 

(УмицвіІ уѣздъ). 

В. 

1 Гей крикнувъ отаманъ: „давай, соцьвій, пошту—кош ворониі, 
2 Та повезли до приёму хлопці молодиі*. 

3 — Чекай, чекай, содький, нехай станемъ, 
л Нехай станокъ, подивимся, всёму миру поклонимся. 
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5 В=6 Б; 6 В—9 А; 7 В=1 В; 8 В—2 А; 9 В=3 А; 
10 — У кого жъ мн ся, рі.іни брата, сёго дослужили, 
1) Чи въ Господа Бога, чи въ своій громади, 
12 Що насъ, такихъ молоденькихъ, въ некрути забрали. 
13 Якъ въ Господа Бога, до помоги, Боге, 
14 Якъ въ нашоі лнхоі громади, скарай іі, Боже! 
15 Скарай іі Боже на душі, на тілі, 
16 Що ми сидимо въ неволі, хлопці молодиі. 

(Уииціій уѣздъ). 

98. 

У пріёму славний двіръ, 
Тамъ намъ буде поребіръ. 

Приёмщику, батьку нашъ, 

Пожалій-же теперь насъ, 

Нехай тіі въ війеько ідуть, 
Що но коршмахъ скупаютъ. 

(Уинціій уѣздъ). 

94. 

А. 

1 А въ неділю пораненьку всі дзво- 
ни задввонили, 

2 Вже некрутівъ половили, 

3 Назадъ руки повъязали, 
4 До приёму потаскали; 

5 До приёму лишь привезли, 
6 Заразъ головку обстригли: 

7 „Вставай, некрутъ, не всипляйся, 

8 На учения собірайсл! 

9 — Бідна моя головонька, 

10 Що чужая сторононька: 
11 До кого я ирвгорнуся, 

12 Що ні отця, иі матусі? 
13 Прпгорнуся до Ізуса — 

14 То мені отецъ и матусл. 

(Каневсв. ;.). 

Затуманився туманъ 
Край доріженьки припавъ — 

Ніхто ёго не піймавъ. 

Ой піймали, піймали, 

Назадъ руки звъязали, 

До приёму одвезля. 

1 Гей, некрута полапали, 
2 Б=3 А; 
3 Біли ноги покували, 
4 Штири хлопці варта дали, 

5 И підводу аагадали. 
6 „Ідьте, пане, въ передочокъ, 
7 Ідьте, хлощі, поганяйте, 

Б. 

8 На некрути поглядайте. 

9 Въ Камълнецькій городочокъ 
10 Бъ Камъянецькій приёмочокъ“. ■ 
11 Лобъ-толовку об го лили, 

12 По базарі проводили, 

13 Медомъ, виномъ накормили. 
14 „Гей, спи, некрутъ, пробуждайся 
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15 Б--8 А; 

16 Скоро некрутъ пробудився. 

17 За головку ухватнвся: 
18 Г» - 9 А; 

19 Будутъ бита, хатувати, 
20 Нікону са жаловатн. 

21 Б—12 А; 22 Б =20 Б. 

(Ушшцкій уѣадъ). 

95. 
А. 

1 Чогось хвиля (вода) колотиться (колохутна), бо еі хвиля збила, 
2 Чось дівчина смутна, ее весела,—видай еі натн била. 

3 — Ой нене кати зъ роду не вбивала, 
4 Лишь сами слези ллються, 

5 Що видъ милого старістъ нема, 
6 Відъ нелюба шлються. 
7 Ой въ нелюба гірка губа, 
8 Ще й гірша поляночку, 

9 Забъе тільце, звъялить серце, 
10 Ще й зсушить головочку. 

11 Зашуміли та й густи лози, 
12 Та й ще ся не розвили; 
13 Заплакали хлопці новобранці, 
14 Що ся не женили. 
15 Якъ забрали, зараэъ повъязали, 
16 Що и матя не знала. 
17 Ой якъ погнали въ вражий Камъянець, 

18 Такъ якъ чорниі хмари. 
19 Ой знати, знати рибку-щибку меже судаками, 
20 Ой знати, знати хозяйского сина меже бурлаками: 
21 Хозяйский синь плаче и ридае 
22 И за дімъ думку мае, 
23 А бурлаченько пъе, гуляе, 
24 Въ сопілочву грае, шо за дімъ не думав. 

(Ушацкій уѣздъ). 

Б. 

1 Чорні ковочки, сиви голубочки та крутую гору, вкрилн, 
2 А зъ-за другоі, ще въ-ва крутоі та й некрутики наступили. 
3 „Чорні ковочки, сиви голубочки, здіймитися въ-гору“. 

4 — Ей ради жъ ми ся у-гору здіймати, туманъ иоле налягае, 
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5 Ради жъ ми ся до дому вернути, насъ едноралъ не пускав. 
6 Ей, не такъ едноралъ, якъ едноральская мати. 
7 Ей рада жъ вона нами, неврутами, а всей світъ звоюватн. 

8 Б—19 А; 9 Б —20 А... отецького... 10 Б—23 и 24 А. 
11 А отецьшй синъ ходить въ місті, по рнночку, зъ жалю умірае. 

(Ушнцкін уѣздъ). 

В. 

1 В=11 п 12 Б; 2 В=13 и 14 А, 3 Ой пришла карта одъ государа, 
що вже хлопці брести будутъ. 4 В—16 и 17 А; 5 В=17 и 18 А; 6 В— 
19 А... окунями... 7 В -20 А; 8 Ой сидятъ бурлави та кінець стола та въ 
с ніі.тку грають, 9 В—21 А... стоіть воло порога, серце зъ жалю умлівае. 

10 Лучче бъ було, моя натп, мене въ купелі залити, 
И Шжъ мене, такого молодого, въ неволю забрати. 
12 Лучче бъ було мене, моя мати, підъ серцемъ задушити, 
13 Шжъ би мавъ я, такий молоденькій, такъ тяжко тужити. 
14 Ой померъ батько, померла мати, зостаемся сиротою, 
15 Побила сироту лихая година, та й ще дві, неедна. 
16 Ой служивъ би я въ свого пана, та въ неврути візьмуть. 
17 Ой пішовъ би я въ чужу сторону, такъ коновоемъ приведутъ*. 

18 Ой якъ привели бідну сироту та въ Каменецъ городокъ, 
19 Гей чешутъ, чешутъ та чорниі вудрі на новий гребенець. 
20 Гей чешутъ, чешутъ чорниі кучері, та волосокъ не впаде, 
21 Гей тішилися злиі вороженьки, що сирота въ рекруте пде. 

(Ушацвій уѣздъ). 

г. 
1 и 2 Г--3 В... бумаги... 

3 Набрали хлопцівъ молоденькихъ, 
4 Нагнали повннй Бамъянець, 
5 Якъ вороникъ чорненькихъ 

6 Г—19 А; 7 Г--=20 А; 8 Г=9 В... ходить, якъ паиочокъ... 9 Г-=23 

и 24 А; 
10 А въ нашего царя-государа да все добре служнти: 
11 бетъ що істи й пита, хороше, хороше ходите, 

12 Та иічімъ ся журите. 
(Ушжцкій уѣздъ). 

д. 

1 Д—11 и 12 А; 2 Д =13 и 14 А; 
3 Не женились, охъ да не женились—й женитесь не будемъ. 
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4 Либонь же нн пану—государу новобранцами будемъ. 
5 Д=1б н 16 А; 6 Д=17 н 18 А; 7 Д= 19 А; 8 Д^20 А; 9 Д=23 

и 24 А; 10 Д=21 А... сиднть юнецъ стола, слёзамн умивае. 
11 Гирко плане и рндае, бо надъ тамъ царь волю мае. 
12 Сидитъ собі на аолотімъ креслі, та на скрипочку грае. 
13 Воловий смнчокъ, а скрипочка изъ руги — 
14 Якъ заграе, охъ да якъ з&грае, то на всю Польщу чути. 

(Могыевск. у., Подольск, губ.). 

96. 

Охъ пъяна-жъ я, пъяна, та до дому не войду, 
Почула я соловея а въ вишневому саду. 

Соловей щебече, зозуленька нуе — 
Ой Богъ знае, Богъ відае, де мій мидий ночуе. 

Ночуе мій миленькій въ чистимъ полі при дорозі. 
Загадавъ вінъ загадочки старіб непьці-небозі. 
— Що мені загадочна, а въ вишневимъ садочку 
Вшпий, стара йене, чорнимъ шовкомъ сорочку. 
„Нащо жъ тобі, мій синочку, вишиваноі сорочки, 
Стоіть, вісить а въ Варшаві чорний мундіръ на водочку". 

— Бодай тая Варшава вона ся пропала, 
Не іднону молодцёві вучериви обтяла. 
Въ чистимъ полі попадали ковки, гнізда повили... - 
Не жаль мені на ковоньку, якъ на тую ворону: 
Занесла мя въ чужую сторону. 
На чужий стрроні називатимуть мене заволокою, 
Скажутъ мені річку плвсти широку, глибову. 
А ні переплисти, а ні втонути, 
Прнйдеться молодому на чужипі загинути. 

(Упшдкій уѣздъ). 

97. 

Ой стану я подумаю, що я хлопецъ молоденькій, 
Та я роду не маю. 
Ой е въ иене родина далеко відъ мене, 
Чую я черезъ люде — цураеться мене. 
Не пурайся роде,—я тебе не буду; 
Прибудь тп до мене, я то<й радъ буду. 
Щибва-рибка въ морі гул» доволі, 
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Вдовинъ синь въ війську, та иена ёму волі. 
Осідлав воронъ-коня, гуляв доволі, гуляв, 
Свою натіръ споиинае. 
Об лети гь воронъ 
Съ чужихъ сторонъ, 
Мати ся питав: 
„Ой, сивий воронъ, 

Високо літаешъ, 
Ой чи часто ти въ иоіиъ синомъ въ вібсьву буваешъ?" 
— Твій синъ при долині коня попасав, 
Ой, ёму сива зозуленька голову иськав. 

(Ушвщій уѣздъ). 

Ѳ8. 

А. 

1 Зажурився сивий соколонько: 
2 „Ой бідна жъ ти, моя головоньво, 
3 Ой що тамъ гори въ-разъ за снігами, 
4 А річви протікають долинами. 
5 Річви протікають, а шляшками мачви процвітають. 
6 Ой то не маки процвітають, 

7 Об салдати, а все новобранці, 
8 Що забрали въ неділоньву въ ранці, 
9 Що забрали та ще до східъ сонця". 

10 Завертае мати сина запорожца: 
11 „Ой верннся, сину, до домоньву, 
12 Змию я тобі головоньку!" 

13 — Ой 8мий же ти мати, собі, або своій дочці, 
14 Своій дочці шинварочці. 
15 Ой бо мені змие дрібненьвиб допщкъ, 

16 А росчете терновий хощивъ, 
17 А пригладить зелена ліщина, 
18 Приголубить мене молода дівчина. 

(УашдкіА уѣвдъ1. 

Б. 

1 Ой за міжами сніги валежаля, 
2 Молоді неврути у походъ ступали. 

3 Ой вибшла мати, стала на порозі. 
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4 
Г. Б—11 А; 6 

7 
8 
9 

Познала сина въ девъятімъ обозі 
Б—12 А; 

„Ой есть у полі а чорная хмара, 

И зъ тиеі хмарп дрібний дощивъ хвоще, 
Ой вінъ же мпі головку сполоще". 

(Ил Руво*. Собр. &униа). 

ѲѲ. 

„Чого жъ ти, воа иатн, рано не збудила, 
Л къ тая компанія зъ села виходила?" 

— Того я тебе, доню, рано не збудила, 
Полюбила некрутика, щоби сь не тужила. 
Ой у полі дві тополі, третя нивка проса, 
Туда бігла дівчиионька боса. 
„Шпикарочко, голубочко, вчини ною волю, 
Причаруй некрутика навіви зо мною". 
Шинкарочка, голубочка, волю учинила, 
Якъ утяла коню гриви, дівча накурила, 
Щоби піро дівчиноньку вся челядь любила. 
„Купи мені, ыати, за золотий годку, 
За штирі золотиі червоного шовву". 

Шовконъ шила, шоввомъ шила, 

Золотомъ гаптовала 
Та для того некрутика. що ёго вірне кохала. 

(Ушвцюй уѣядъ). 

100. 
— Ой, море, море, та й ти, Дунаю, 
Ой, орле, орле, та й ти, брате мій! 

Чи не бувъ ти, орле, въ моій стороні, 
Ой, чи не чувъ ти явоі новина? 
Ой, чи не тужить мила по мені? 

„Охъ тужить, тужить, ще й тяжко лежитъ, 

Праву рученьку на серці держитъ, 
Та на своі .слуги, а слуги кричитъ: 

Ой, слуги моі найвірніщі, 
Світіть свічки найясніщі, 
Нехай горятъ якъ у день, такъ въ ночі, 
Най я ся придивлю милому въ очі; 

і 

Оідііігесі Ьу Соо^Іс 



—1003 - 

Ой чи вмарнівъ, чи ні, шлакомъ ходячи, 
Шлакомъ ходачи, горівву пъючн". 

— Змарнівъ, змарнівъ, змарвіла жъ бо й ти, 
Черезъ тебе, мила,.впавъ а въ сухоти. 

(К&менецк. у., Подольск, губ.). 

Бзали, взяли козака въ иекрути, 
Завъязали назадъ біли руки, 
Звъязали руки сирицею, 

Та повели по-підъ улицею; 
Ой повели по всему базару, 

Та задали дівчиноньці жалю; 
Та повели до приёму — 

Задріжали ніжки, ручки ёму. 

Пішла дівчина до броду по воду, 

Надивитьса на кояацьку вроду. 
Ой ще дівчина води не набрала, 
Козаківъ сподобала. 

По тімъ боці три возаки стоить, 
Вони собі стиха говорятъ: 
Одинъ каже: „сине море грае", 
Другий каже: „дівка потопав", 

Третій каже: „що буде, то буде, 

У моему саду пташки щебетали, 
Мого милого .на войну погнали. 

Миленького вбили, коня приводили, 
Мені, молоденькій, жалю наробили. 
Вийду за ворота—заплакани очі. 
„На журнся, мила, 
Не теряй ти очі; 
6 въ насъ премного, 

Приведемъ другого*. 
— Нехай васъ такъ буде, 

Якъ на небі хмари,— 

101. 
А я буду дівку ратовати*. 
— Ой ратуй, козаченьку, ратуй, 
Будетъ мати отъ батька заплату. 

„Ой не хочу платоньки я брати, 
Я тебе хочу за дружину взяти". 

— Лучче въ морі потопити 
Ні жъ тобі за дружину стати. 

„Ой ти, дівчино, сірая й утко, 
Сідай въ чолоночку хутко*. 
Тилько дівчина на човникъ ступила, 
Де взялася превелика хвила, 
Та й дівчину изъ човника збила. 
„Ой нодай, брате, острую тичину, 
Пристромити превражу дівчину; 
Ой подай, брате, остренькиі ості 
Викидать изъ мора проклятиі кості!“ 

(И» Ру коп. Сбора. П. А. Кулиша). 

102. 
Нема и не буде, 

Якъ муий другъ прекраснпй. 
Нехай васъ такъ буде, 
Якъ на воді ряски, 
Нема и не буде, 

Якъ муий другъ прркрасний. 
Хоть нехай васъ буде, 

Якъ у саду вишш, 
Нема и не буде, 
Щобъ пудъ хоі мнслі. 

(М. Олешевка, Козелец к. у). 
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103. 
Ой зъ-за гори чорнн хмари въ закуті, 
Ой щоби ся не женили, коби не рекрути; 
Ой щоби ся нс женили, щобъ ся не гадали, 

Щоби ми, молоденьЕИ, ^віта не' въязали, 
Ой кобн насъ, молоденькихъ, въ некрути не браіи. 
На що мені жевитися, на що мені доля, 
Коли въ мене въ Камъянці карабинъ на столі. 
Ой карабинъ на стилочку, карабинъ на клинку, 
Повідае губернаторъ: „ шкода тебе, сннку". 
— Ой чи шкода, чи не шкода, коли мене взяли, 

А вже жъ моі кучерики ножичками стяли, 
Ножичками стяли, бритвою підголили, 
А вже жъ бо васъ, дівчинонько, съ собою розлучили; 
Розлучнвъ насъ отецъ, мати, вся наша родина, 

Щобъ не була меже нами чужая дитина. 

104. 
Ой били, били въ бараб&ни, 
Били, співали — 

Ой взяли, В8ялн вдовиного сина, 
Въ солдата отдали. 

Славенъ, славенъ, славенъ вдовинъ 
синь 

На воронімъ коні, 
Ще славнійший, й ще вдовннъ синъ 
Бъ голубінъ жупані. 
„Сини жъ моі соколята, 
Де васъ шукати?" 

— Бъ степу при долнні. 
Наша рідна мята. 
Ой тамъ будутъ нашою кровью 
Моря доповюята, 
Ой тамъ будутъ нашимъ білнмъ тіломъ 
Орли годовати, 
Ой тамъ будутъ нашими костями 
Землю управллта — 
Прощай вже наввки, 
Наша рідна мата! 

(Ивъ Рукой. Собр. Кулнта). 

106. 
Ой, у саду, саду береза стояла, 

Шдъ товю березою дівчина стояла; 
Гуляла, гуляла, білу ностіль стлала, 

Дружка дожидала. 
Наіхали мосзалики все новими саньми: 

яСідай, дівко, сідай, красна, поідемо гь нами! 
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Поідемо зъ нами, зъ нами, москалями*. 
Іхали поле, іхали другее, 

На третёму полі ставъ кінь спотикаться. 
На третёму полі, якъ стали да стояли, 
Підъ гаемъ зеленямъ, підъ садомъ вишневимъ, 

Ой у саду, въ саду зозуля ковала; 
Зозуля ковала, правди не сказала. 
Соловейко свище, правдоньки не звще. 

То не соловейко и не зозуленька, 
То отець-мати своему дитяті. 
— Сину жъ мій, сину, я тебе родила, 
Собі на славу, царю на підставу. 

(Изъ Ру коп. Сбор. П. А. Кулиша). 

ІОв. 

— Шкода, синку, коня, 
Шкода продавати, 
Пишутъ чорне по білому — 

Хотятъ тебе взяти. 
„Нехай вони пишутъ, 
Я іхъ не боюся: 
Кінь вороний, самъ молодий, 

€ще внслужуся*. 
(Ровно). 

„Ой, Боже же мій, Боже, 
Який я вродився! 
Кінь вороний, самъ молодей, 

бще не женився. 
Продай, тату, коня, 

. Продай вороного, 
Ой ожени, ой одружи, 

Мене молодого*. 
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107. 
А. 

1 Ой у лузі калина весь лугъ взкрасила, 

2 Породила стара мати жовніронька сина, 

3 Породила въ вона ёго въ теиненькій ночи, 
4 Дала ёму біле личко и чорниі очи. 

5 — Було въ иені біленького личка не давати, 

6 Було иені, моя кати, счастя й долю дата. 

7 Плаче жовніръ, плаче чорнинн очина: 

8 Вечеронька на столі, а смерть 8а плечима! 

9 Ой не дай же, не дай, Боже, въ поході умірата, 

10 Тамъ нікому доглянути жовнірсвоі смерти. 

11 Воронъ прилітае, въ очи ваглядае, 

12 Въ очн заглядае, тіло объідае. 

13 Охъ, объівъ вінъ біле тіло, кості покпдае. 
(Ивъ Ру коп. сбор. Кулиша). 

Б. 

1 Б=1 А, 2 Б—-2 А... бідна вдова, 3 Б=^ 3 А... бідна вдова въ велений 
діброві, 4 Б—4 А...' станъ хороший... 5 В=5 А... моя мать, ціхъ брівъ.... 

6 Б~_6 А. 

7 Було бъ мені, моя мати, личка не білити, 

8 Було бъ мені, моя мати, счастя уділити. 

9 Ой габ, мати, гай зелененький, 

10 Помандрувавъ изъ Жаботина козакъ молоденький. 
(С. Жаботииъ). 

108. 
Загадали козаченьни въ походъ о*півночи, 

Заплакала Петрупенька своі чорни очі. 
— Не плачъ, не плачъ, Петруненька, візьмемъ тя съ собою. 
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Переведемъ за тихпй Дунай, назвемъ тя сестрою, 
Назвемъ тя сестрою, а послі жоною. 

Виряжала мати сина въ чужую сторону: 
„Иди, мій свночку, да й не обавллйся, 
За рікъ, за два до дому вертайся* 
— Богъ знае, Богъ відае, чи я повернуся. 
Идутъ ляхи на три шляхи, 
А ноева лі на чотири, 
А улани зъ гусарами все поле й укрили, 
Въ славниыъ городи Варшаві карауля зияли, 
Саме війсьво французскее на штивн подняли. 

(Кавевск. у.). 

109. 
Ой хто, братця, не 'бувъ за Дунаемъ. 
Той горя не знае; 

А мн, братця, булп за Дунаемъ, 

То все горе знаемъ. 
Ой Дунай річка, братця, невелпчка. 
Переходу ніту, 
Ой тілько, братця, переходу 

Годі, братця, намъ журитись, 

Перестаньмо тоскувать, 
Начнімъ піееньви співать. 

Засиіваемъ иіені штацьвоі, 
По своімъ горі солдатськімъ. 

За границею стояли, 
Много горя принімали, 

У дванадцятимъ часочку 
Впходили на горочку, 
Становились въ шеревочку. 
По-мижъ нами, нолодцями, 
Самъ царевпчъ нроізжаиъ:. 
,,Бийте, братця, не робійте, 

Впростало древо. 
Ой тожъ не древо, братця, не зелене. 
Білая береза, 

Що на тий то білий березі 
Седнть птиця пава; 
Ой кричитъ пава, братця: запропала 
Салдатская слава... 

(Новяцкііі) 

110. 

И пороху не жалійте!..." 
Стали бить, зъ пухъ палитъ, 

Ставъ городомъ димъ валить: 
А въ нашого царевича 
Съ плечъ голивонька летитъ. 
Покотилась головочка, 
Такъ якъ маківочка; 

Вилетіла душа съ тіла, 
Такъ якъ ластівочка; 
Розлилася кровъ гаряча, 
Такъ якъ туманъ по воді; 
Розсипалисъ чорни кудрі, 
Такъ якъ роса по траві. 

(Нолтаікх,. 
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Оі поле, поле, 
Поле чпстее, 
Ти роздолле кое, 

Ти широкее! 
Но-середъ поля 
Кущъ рокитовий, 
А підъ тамъ же кущомъ 
Салдатъ молоднй, 
Сержантъ полковий; 

Ой лежитъ вінъ, лежитъ 
Не на смерть убитъ, 
Крепко зранений. 
У ёго въ головахъ 
Шабля гострая, 
А въ ёго у рукахъ 

Ой біда, братці, біда, 
Не холодная вода; 
Що холодная вода 
Всі лугн залила, 
Тільки одпнъ лужокъ 
Зелений зостаеться. 
Ой у сёму лужку 
Три салдатики въ лужку. 
Ви, салдатики моі, 
Ви, товариші моі, 
08 ви пойдіте одъ мене 
У сторонку мою, 
Передайте поклонъ 

111. 
Куля бистрая, 

А въ ёго у ногахъ 
Ёго вірний ківь. 
Ой ти жъ кінъ иій, кінь, 
Кінь — товарищъ мій! 
Умираю жъ я, та й приказую: 
Біжи, коню, до нового двору, 
Ой заржи голосненько, 
Вийде до тебе стара венька; 
Ти не кажи, коню, 
Що я вбитъ лежу, 

А скажи, коню, 
Що я оженпвся, • 
Та понявъ собі ианяночку — 
Въ чистимъ полі могилочку. 

(Новицкій). 

112. 
Моій матусці рідній. 
Нехай мене не ждетъ 
По холодній зімі, 
Нехай мене ждетъ 
По зеленій весні. 
— Що зеленая весна 
Все цвітами заросла, 
Мого сина привела. 
— Не плачъ, иати, не журись, 
Повилъ вийдемо за гай, 
Да вдаримо въ барабанъ, 

Прочитаемо указъ 
Не про себе, а про васъ. 

• (Изъ Рукоп. Сбор. Кудиив). 

ИЗ. 

Калина-малина, чомъ нерано зацвіла? 

На ту пору-времъячко мати сина зродила, 

Не добрала розуму, та въ салдати отдала. 
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в Купи мені, матушка, легкое сіделечко, золоте веселечко, 
Сама піди, матушка, по кругахъ бережечкахъ". 

— Вернись, вернись, синочку, попрѳщаемось съ тобою, 
в Не вернусь, матушка, теперъ неволя моя, 
Теперь воля-воленька, воля государськая. 
Я до тебе, матушка, сёмого году прибуду, 
Я до тебе, матушка, салдатиківъ наведу. 
Сяду піду, матушка, у зеленому саду, 
Своіми сухотами весь садочокъ висушу, 

Дрібнимп слізонькаии всі ріки наповню". 
(Жаботннъ). 

Зелена дібровонька въ три ряди по¬ 

сажена 
И доріжка показана. 
На доріжці салдатъ лежить, 
Въ правій ручці саблю держить, 

У ліву воду бере, на серденько по¬ 
ливав. 

— Серце мое щирящее, 
Тіло мое трудящее! 
Доведеться помірати, 

Роскотись гора по тій стороні, 
По тій стороні улиці — пісні. 
Туди йшло два полки салдатъ, 
Молодихъ ребъятъ. 
Попереду йдуть все охотнички, 

А по заду йдуть все неволнички; 

Що не лугъ' шумить, 
Все дібровушка; 

Що болить животъ 
И головушка. 

114. 

Та нікоиу поховати. 
Поховають добрі люди, 
Якъ у мене за що буде. 
Поховае и ледащо, 
Якъ у мене буде за що. 
Закуйте, зозуленьки, 
Защебечить, соловейки, 

Во въ мене нема неньки; 
Закуйте мені тоненько, 
То буде жалібненько. 

(Жаботннъ, Черкасов, у). 

116. 

Попереду йдуть, все пісні ноють, 
А позаду йдуть—плач} ть, ридають, 
Плачутъ, ридають, все проклинаютъ: 
— Жизнь наша, жизнь розпроклятая! 

Мать наша, мать, пора помірать! 

(Жаботннъ, Черкаск. у.). 

116. 
Ой ні по чомъ дівка не журиться, 

Ні по батюшкі, ні по матушкі, 
Що по тай дупл, 
По Иванюші. 

64 
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Дівка лёнъ брала, Та півні співають, 

На постіль стлала, Въ барабани бъють— 

Дружка споткала: Всі козаченьки у походъ вдуть, 

„Що ложись, нилий, А тебе, мій другъ, 

У постіль білу, У мертвихъ пишутъ. 

Л сама лажу та на рученьку. Що твого вона у рукахъ ведутъ, 

И сана не сплю, А твою збрую на возахъ везутъ, 

И тебе вбужу: А твою красоту на рукахъ несутъ: 
Уставай, нилий, Красото жъ ыоа молодецьвая — охвн- 
Бо вже світъ білий, 
Що у насъ на дворі 

церськая*. 

(Новаций'. 

117. 

Дорожка твои Невольники йдуть — 

Ой розложистаа, Плачутъ, ридають, 
Роскотисаі Ой жизть нроклинають: 
Ой роскотися — Ой жизть наша, 
По крутий горі, Жизть проклятая! 
Ой по сій стороні. Ой мать наша, нать, 
Що туди ніхто Ой породила насъ (2) 
Не проіхавъ, не пройшовъ. Ой у безсчастнвй часъ. 
Тільво йшли, пройшли Ой вже намъ, братца, 
Три полки салдатъ, Ой та й не вертаться, 
Все веселихъ ребъатъ. Охъ та й не прощаться. 
Попереду йдуть Хіба вернімось, 
Ой все охотники, Ой та й попрощаймось: 
А поэаду йдуть Прощайте, отецъ, 
Невольники. Ой ще й крута гора (•>) 
Охотники йдуть — Ой натц рідная, 
IIросту пісню поють, Ой жінка вірная. 

(Дудари, Каневе», у.). 

118. 

Ой летать, летать три соколоньки врадъ, 
Да й ударатьса крилечками въ виноградъ. 
Діловалиса ни съ тобою, серденько, одинъ рагъ, 

Да й не знали жъ ни, що то въ світі за любовь. 
Одъ врасавиці до бездільнпці пойшовъ, 
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А въ красаввці худой славушви дойшовъ, 

Черезъ славушку да въ салдатушки пойшовъ, 
А въ салдатушкахъ худо жити, тяжело, 
А робити нічого! 
По три денежки въ день жалования йде, 
По сто палочокъ у спинушку кладе. 

(М. Оішповка, Козелец*. у.). 

119. 

Надівайте біле плаття, мундиръ на себе, 

Заряжайте ясне ружжо чоршшъ порошкомъ, 

Забігайте ви за туркомъ темненькимъ лужкомъ. 
Коли бъ же намъ до города довалитися, 

Ой часъ тону атаману поклонитися. 

. Ой можемъ ми, пане гетьнане, Бендерю достать. 
— Розсукини сини — пани волі не дали, 

Тілько иоімъ ребъятамъ жалю завдали. 

120 *). 

У полі пуидъ вербиною хижина стояла, 
Шо у тунй же хижині солдатськая жона живе. 
Пришло до тіеі жонушки да два... 
„Любезная хозяюшка, пускай на хватеру". 
— Передъ Богомъ признаю, и всю правду скажу, 

Іще істи не варила. 
„Не нужно нічого съ походу, 
Желаемъ оддихнуть". 
Они немедленно въ хату входятъ 
И садились по иістамъ: 
Большиі братці на лавці,, меньшиі насупротивно. 

Хозяюшка хату затопила, слёзки облилась. 
„Любезная хозяюшка, чого ти напрасно грустишь?" 

— Якъ мені не плакать, не грустить, 

Лишилася я мужа и сина своёго. 
„Любезная хозяюшка, глянь на насъ на всіхъ". 

64* 
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121. 
Ой жили ми на морі 
Та гуляли ми по волі, 
Теперичка въ сухімъ-долі— . 
Нема бурлаченькамъ волі. 
Ой якъ отаманъ та соцкий — 
То вони сини розбісоцькі, 
Що вінъ суду не разсудить, 
По пъять рублівъ зъ бурлакъ лупить. 
А писарь маленький, 
На одно око сліпенький, 
То вінъ нише, перепише, 
По четвертні зъ бурлакъ звище (?) 

Бо усе безбилетні. 
А въ Полтаві на риночку, 
Та пъе бурлакъ горілочку; 
Пропявъ воли, пропивъ вози, 
Пропивъ ярма и занози — 

Все свое добро! 
А на другий день у-ранці 
Та й кинувся по карманці: 
Вчора було грошей много, 

Теперичка нітъ нічого 

Похмелитися! 
Треба бъ було похмелиться, 
По худобі пожуриться. 
Скинувъ шубу, скинувъ шапку: 
— Сипъ, жидівко, хочъ изъ кварту 
Похмелитися! 
Якъ піду я до жидівки, 
То повірь въ-наборъ горілки. 
Жидівочка къ элидню дметься, 
Изъ бурлаченька сміеться 
За ёго добро. 
Ой тшовъ би я до дому, 

Та богося поговору; 
Будутъ лаять, будутъ бити, 
Ще заставлять щось робити, 

А я нездоровий. 
Якъ зійду я на могилу, 
Та погляну на Вкраіну; 
На Вкраіні добре житн, 

Що ділечка не робити, 

Горілочку пити! 

(Н. И. Костомаровъ). 

122. 
Було жъ насъ три брати, 
Охъ та всі не вкупі: 
Одинъ въ Самарі отаманомъ, 

Другий въ Петенбурсі есауломъ, 
А я, молоденький, на Вкраіні, 
Наповаю' коня ивъ бистрого Дніпра, 
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Називаю Дніпра рідншгь братомъ. 
— Ой ти, Дніпро-брате, скажи мені правду, 
Охъ скільки у тебе річокъ упало? 

„Ой упало у мене річокъ сорокъ штири“. 
Одна річва-копірочка (?), 
Та й та въ Днілро упала, 
Ой воки же мені всю правду сказала: 
Називають мене бурлакою, 

А мого товарища розбишакою, 
Свого кониченъка пропилакою. 

(Ивъ Рувоп. сборн. И. А. Кулиша). 

123. 
Ой у корчмі на риночку 
Та пъе чумакъ горілочку; 
Одну кварту випив&е, 

Та другую наливав. 
Коло ёго все въ жупанахъ 
Братомъ називають, 
Вони зъ ёго хліба наідлтся, 
Горілки напъються, 
Зъ корчми идутъ зглядаются, 

Зъ бурлаки сміються: 

— Ти бурлако-волоцюго, 

Великий ледащо! 
Пропивъ свою худобоньку, 
Самъ не знавшъ. на що! — 
„Пропивъ воли, пропивъ вози, 
Пропивъ арма и занози. 

Завтра въ-ранці похмілюсл, 
Шинкарді не покорюса. 

Скину съ себе ище свиту 
Та наберу горілки... “ 

(Воронежск. губ. Н. И. Костомаровъ). 

124. 

Ой наступила чорна корова, 
Та бурлаченьку на ногу... 
Оставайтесь, игри та забави, 
Я піду на Волгу! 

— Отамане, батьку нашъ! 
Якъ ти поражаетъ — 

Чи тутъ будемъ селнтисл, 
Чи втікать до дому? 

Щебетали ластівочви, 
Черезъ море літаючи; 
Ходятъ наши бурлаченьки 
По табору разновлаючи: 
Глнбокві колодлзі — ніде води напитися; 

Оідііігесі Ьу ѵ^оооіе 



— 1014 — 

Нема нашихъ синівъ зъ нами—ні на еого подивитися! 

Чорвонаа калинонька не нагнеться, не схилиться; 
Моли Бога, чорнобрива, щобъ на Волзі не загинути. 
— Хочъ вагину, не загину—пришлю коня вороного'. 
„А що нет по конику вороненькому, 
Безъ тебе, нилий друге, безъ тебе, молоденького". 
А я на Волзі собі ніста не обібравъ, 
Та § вернувся до свого пана господина. 
— Ой десь ти бувъ, мій хлопецъ, де ти мандрувавъ? 
Що покидаешь отця й неньку и лону молоденьку? — 
„Ой я ходивъ, та мій пане милий, 
Ой ходивъ я на Волгу. 
А я тамъ пробувавъ 
И грошей зароблявъ, 
И принісъ три шалі и пару волівъ, 
На чімъ у дорогу ходивъ. 
Буду теперь хазяіновати, 
Буду до кінця віка батька годувати". 

А мій панъ сёго въ резонтъ не принявъ, 

Хоче мене бита, що я пролежавъ, мало зароблявъ. 
Та велівъ зготувляти прутівъ пуки — мене проучати, 
Зъ мене шкуру эняти, 

Щобъ я не кидавъ свого отця хлібомъ годувати. 
„Боже жъ мий милий! на що ти такъ привівъ, 
Що я въ свого пана служивъ, 

И заслуги не получивъ!" 
(Н. И. Костомаровъ). 

126. 

А. 

10 „Не палила, не варила, 
11 Та й нема що вечеряти. (2) 

Гей, гей. 
12 Лягай, бурлакъ, и такъ спати". 

1В Ой ще бурлакъ не здрімався, 
14 Вже господарь переспався. 

Гей, гей. 

15 „Вставай, бурлакъ, годіспатн, 
16 Часъ зъ волами номонджати. 

Гей, гей.: . . . 

1 Нема въ світі гіршъ нівому, 
2 Якъ бурлаці молодому, 
3 „Де жъ ти, бурлакъ, забарився, 
4 На вечерю припізнився?" 
5 — Ой не бувъ я на охоті, 
6 Ино бувъ я на роботі, 
7 Гей, гей, ино бувъ я на роботі! 
8 Ишовъ робити, доробляти, 
9 Щоби дала вечеряти. 

Гей, гей, щоби дала вечеряти! 
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17 Ой вставъ бурлакъ, не вмивався, 

18 Глядівъ платка — не втирався, 
19 Глядівъ чобіть — не взувався, 

20 Глядівъ свити — не вдягався, 
21 За волами такъ пігвався. 
22 За воламп поспішае. 

23 Трошкп снігомъ притрясае, 

1 Б=1 А... такъ..., 2 Б^=2 А. 
3 Пішовъ бурлакъ на роботу, 
4 А хозяінъ на охоту; 
5 А хозяйка нарікав, 
в Вечеряти не ставляе: 
7 „Лягай, дурню, иди спати. 
8 Лягай, бурлакъ, спочивати 
9 До порога головами, 

10 Вставай рано за волами. 
11 Б=17 А, 

12 Б=20 А. Нема..., 

24 Бурлакъ въ полі примерзав, 
25 Отца, матку споминае: 
26 „Ой ти, мати, порадлива, 

27 На що ти мене вродила?" 

28 — Ой вродила-мъ тя на муку, 
29 Господару на услугу. 

(Новнцгій). 

Б. 

13 Б=19 А. Нема..., 
14 Б=21 А... поспішався. 
15 Ярами, долинами за волами, 

16 Манівцями, ярівцями за вівцяии. 
17 Дрібний сніжокъ нролітае, 
18 Бурлакъ ноги підкошае, 
19 Свою мати проклинав: 
20 Що ти мене породила, 

21 Б=28 А. Въ господара..., 
22 Б-29 А. Въ госнодара... 

I В=1 А. 2 В—2 А. 
3 Бурлакъ робить, ажъ пітъ очн заливав, 
4 Прийде до дому, а хозяйка ёго лав. 

5 В—3 А... волочився, 6 Що вечерять опізнився? 7 В=12 А, 8 Бонічого 
вечеряти, 9 В—9 Б; 10 В=10 Б. 11 В=17 А, 12 Не вмивався, невбувався, 

13 В=14 Б. 
14 Ишовъ яромъ за товаромъ, 

15 А горами за волами. 
(Ж&ботивъ). 

— Ой фортуно израдлива, 
Чомъ ти въ світі неправдива, 
Ой чокъ ти мені не служишь? 

Служила въ козацстві, 
Служила въ бурлацстві, 
Послужи теперь въ несчасті! 

126. 
Ой услужи теперь, доле, 
Услужи теперь хоць мало, 

Щобъ мое серденько — 

Та ні трохи не Въяло. 
Ишовъ козакъ дорогою, 
За козакомъ біда въеться, 

Оідііігесі Ьу ѵ^.оооіе 



1016- 

Та підъ калиною, 
Та підъ чорвоною 
Вона спатоньви кладеться. 
— Ой лажъ, бідо, спати, 

Лажъ, бідо, спочивати, 
Ой а піду, молодъ, 

На ту Украшу 
Счаста, доленьки жуватн. 
Ой зійду я на гіроньку 
Та гляну я по світоньку. 
Ой світе мій ясний, 

Світе мій нрекраснвй, 

Зійшло сонце підъ віконце, 
По-надъ горою, 
По-надъ тею бурлацькою, 
По-надъ головою. 
Стало прпгрівать, 
Стали жъ моі снві воли 
Въ степу приставать, 
Стали мене товаршці 
Моі покидать. 
„Не кидайте, товариші, 
Чужа сторона — 
Сеть у мене отець, мати, 
Ще й мила моя. 

А ще жъ бо я отцю й неньці 
Отплату не давъ; 

А ще жъ бо я своій милій 
Не наказувавъ: 
Нехай вона худобоньки 
Не роспродае, 
Нехай вона малихъ дітей 
Не розганяе*. 
Зійшла хмара невелика 
Та й ставъ дощъ ити; 
Просять хлопці отамана 
Наметъ напъясти. 

А таланъ мій безчастний! 
Ой зійду я на гіроньку 
Та загляну у провалля: 
Що у сімъ же людямъ 
Хороше живеться, 
Тілько мое безталання! 
Ой зійду я на гіроньку 
Та гляну по поділлю; 
Що у сімъ людямъ 
Хороше живеться, 
Тілько я, молодъ, бездільний! 

(Ромена. у.)_ 

127. 
Зійшли зъ гори та въ долину 
Та й на нічъ стали, 
Съ червоного аксамиту 
Наметъ напъяли. 
Коториі багатиі • 

Підъ наметъ сіли, 
Коториі убогиі, 
Ті не посьміли; 

Взяли собі гарнецъ меду 
Та й на дощі сіли. 
Прпйшовъ до іхъ отаманъ іхъ. 

Стало йму жаль, 
Скинувъ зъ себе зеленъ жупанъ 
Та й наметъ напъявъ. 
Прийшовъ до іхъ багачівъ синь,. 

Насміхаеться: 
— За що цяя голотонька 
Напиваеться? 
Іденъ бере шклянку меду 
Та до ёго пъе, 
Другій бере за чупрнну, 
Третій въ шию бъе: 

„Не йди туди, біеивъ сину. 
Де голота пъе“. 

(С. Старое, Міропоіьск, у.)_ 
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„Ой Петре, Петруню, 

У волн ною волю: 
Охъ якъ ніб панъ поіде, 
Буду жити съ тобою". 

А вельможная пані, 
А Иетруня кохала; 

Об по штири рази 
Слуги посилала, 
А за пъятимъ разомъ 
Та сама жъ поіхала. 
„Охъ кидай же, Петруню, 
Жито молотити, 

Та поідемъ зо мною 
Та горілки питн“. 

— Охъ, вельможна, не можна, 
Бо ти въ аксамиті, 
А я въ сіріб свпті. 
„Охъ кидай, Петруню, 
Жита молотити, 

Поізжаб зо мною 
Меду, вина ппти". 

Ой не вспівъ Петрунё 
Въ покоі вступити, 
Охъ вельможного пана слуги 
Да вікна обступили. 
Вельможная наш 
Слуги загаждала, — 
Важному слугині 
По золотому дала: 
„Ой слуги жъ моі, слуги, 
Нате жъ вамъ по золотому, 
Ой не кажіть вельможному, 

Що Петрунь изо мною". 
Ой вельможного слуги 
Віри не добмали, 
Ой вельможному пану 
У сю правдоньку сказали. 

128. 
Якъ догнали вельможного 
На калиновімъ мості: 
„Ой верніться, вельможний, 
Бо в въ ёго-мосці гості". 
— Ой слуги жъ моі, слуги. 

Ой не може цёму статься, 
Ой що бъ моя и-мосця 
Та зъ мужикомъ зналась. 
„Охъ и пане вельможний, 

Якъ нема цёму правди, 
Ой дамо да палашомъ 
Съ плечъ головку зняти". 

— Ой ступай же, конику, 

Тихою ступою, 
А чи не застанешь 
А Петруня у покою. 
Охъ и ставъ же вельможний 
Та пзъ коника (злізати), 
Охъ и ставъ же Петрунё 
Та важенько поздихати. 
Стали на Петруня 
Изъ пістолівъ стріляти, 
Ой ставъ же Петрунё 
Та вікномъ утікати. 
Охъ узяли Петруня 
Та підъ біли боки, 
Охъ укинули Петруня 
Охъ у Дунай глибокий. 
Вельможная пані 
На кганку стояла, 
Та Дунайсььимъ рибалкамъ 
По червонцю давала: 
„Ой нате вамъ, рибалки, 
Хочъ по золотому, 
Витягніть Петруня 
А хочъ неживого". 
Охъ и пішла вельможна 
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Та темними лугами, 
Охъ и зострілась вельможна 
Изъ Петровою матіръю: 
„А що, вельможная нані, 
Що ти наробпла^ 
Що ти мого сива 

Та зъ світа згубила". 

— Охь не винна, мати, 
Ей Богу, не винна! 
Охъ и на що ти, мати, 
Хорошего породила... 

129. 

А. 

1 Бозаченько безъ счастя, безъ долі вродився, 
2 Бзяли его въ неволеньку, сильно зажурився. 
3 Взяли ёго въ неволеньку, забили въ кайдани, 
4 А забивши въ кайдани, ведутъ передъ пана. 

5 А привели передъ пана, кайдани зияли, 
6 А вдарилнся ляхи-пани объ поли руками: 
7 — Ба чите, вражи сини, що не въ ночі взяли. 
8 Та десь тобі, козаченьку, отець, мати живі, 
9 А що тобі, молодому, фортуна служила. 

10 Десь въ тебе, козаченьку, есть рідная мати, 
11 А якъ станетъ на каміню, то підковки знати. 
12 Десь въ тебе, козаченьку, сестрица рідненька, 

13 Що въ тебе, козаченьку, сорочка біленька. 
14 Да стоіть явіръ надъ водою, у воду схилився, 
15 Сидитъ козакъ въ неволі, сильно зажурився. 
16 Не хилися, явороньку, ще жъ ти зелененький, 
17 Не журнся, козаченьку, ще жъ ти молоденький. 

18 Не радъ явіръ хнлитися, — вода корень мне, 

19 Не радъ козакъ журитися, такъ серденько ние. 

(Новяциб). 

Б. 

1 А=14 А, 2 Б=15 А... парень... 3 Б=18 А, 4 Б=19 А... парень... 

5 Ой на воді два лебеді протівъ води дмуться. 

6 На козака молодого кайдани куються. 

7 В—4 А. Закували..., 8 Б=5 А. 9 Б=10 А, 10 Б=11 А. 11 Б “12 А, 

12 Б=13 А... що неділи... 13 Б=12 А... отець, ненька тужить, 14 Б“9 

А... та... 
(Жаботияі). 
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130. 

Охъ пійду я, сяду въ зеленімъ саду, 

Охъ чи не прийде доля нені на пораду. 
Отъ и садъ процвітае, доленьки немав, 

Либонь же доля покинуть думав. 

Хоть доля покине, то хортуна служить! 
Піду я, сяду въ зеленому житі, 
И жито красуе, доленьки немае, 
Та либонь мене доля покинуть думав. 
Хоть доля покине, то хортуна служить; 
А таки сіромаха въ світі не загине! 
Хиба піду сяду въ червоному просі, 
Чи не прийде доля до мене по просьбі. 
Просо простигло, доленьки немае, 
Та либонь мене доля покинуть думав. 

Хоть доля покине, то хортуна служить, 
А таки сіромаха въ світі не загине! 

131. 

А. 

1 Несчастливий козаченько 15 
2 Безъ доли вродився, 16 

3 Бо въ неділю, до східъ сонця 17 
4 Горілки напився. 18 
5 Ідну чарку наливав, 19 
6 Другу випивав, 20 
7 Якъ хто прийде у жупані — 21 
8 Братомъ узивав. 22 
9 Да брати жъ- моі, братнин, 23 

10 Горілки напъються, 24 

11 Ой якъ прийдуть жиди грабить— 25 
12 До зъ ёго сміються. 26 

13 Та берутъ жиди, грабують, 27 

14 Цінують ні за що, 28 

Б. 

Кажуть люди и говорятъ: 

„Сучий синъ, ледащо". 
Та піитовъ козахъ по-надъ моремъ, 

Сине море грае; 
Ой, радъ козакъ утопиться — 

Море не приймае. 
„Та прийни жъ мене, сине море, 
Жить у світі горе, 
Горе жити на чужині 
Бідній сиротині. 
Да гори изъ горами, 
Береги зъ берегами, 

Горе жити на чужині 
Помежъ ворогами". 

(С. Боярка, Кіевск. у.). 

1 — Ти, козаче, ти, бурлаче, 
2 Не хороше робишъ, 

Оідііігесі Ьу ѵ^оооіе 



— 1020 - 

3 Що зарання пьешь, гуляешь, 
4 Бенкети заводишь. 

5 Б=б А... випиваешъ, 6 Б=гб А... наливаешь; 7 Б—7 А. Кого стрі- 
нешъ... 8 Б=8 А... називаешъ. 9 Вінъ у тебе хліба наісьться, 10 Б—Ю А..- 
напъеться; 

11 А явь вийде за ворота, 
12 Съ тебе насміеться. 

13 Ой пійду 'я до синёго моря; 
14 Е=18 А; 15 Б=19 А... би жъ я... 16 Б=20 А; 17 Б=21 А; 18 Б= 

22 А. Бо й танъ мені... 
19 Горе жъ моій головоньді 
20 Въ чужнй сторононьці... 

132. 
— Ой, гаю мій, гаю, 
Зелений розиаю, 
Ой, дай неві, Боже, 
Куди я думаю. 
Винесь мене, Боже, 
Да изъ сеі хати, 
Нехай перестанутъ 
Вороги брехати. 

Ой, дай мені, Боже, 

Здоровъячко зъ неба, 
Не дай мені, Боже, 

Служащего (?) хліба. 

Служащий хлібъ добрий, 
Да тільки внмовниГі, 
По кусочку крае, 
Що дня вимовляе. 
Крае жъ вона, крае, 
Срібними ножами, 
Облилась сирота 
Дрібними сліз&ми. 
Крае жъ войа, крае, 

На дрібниі ласти, 

Питае сироти: 
„Ой, чи будешь істи?“ 

(Ровно, Вошнск. губ.). 

133. 
Ой у полі, въ полі вилітали два орли, 
Сами межъ собою говорили: „горе намъ, братьдя, горе, 
Горе намъ, братьця, високо літати, 

бетъ у полі дві стежкі та доріжки, 
Треба намъ, братьця, розлучиться. 
Одна доріжка до синёго моря, 
Друга стежка н доріжка до широкого лиману. 
Ой плавлю я, плавлю по широкіиъ лимані, 
Посмотрю я на обидва боки, 

Та й не знаю води поки. 
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Бъ полі криниця — вода не тониться, (?) 
Съ хорошею нічку ночувати, то й ніченьва не змигнеться, 

Въ полі криниця, вода нрибувае, 
Съ поганою нічку ночуватп — дванадцять разъ світае“. (?) 

(Новицкій). 

134. 

А. 

1 „Ой сину мій та Негруенко, 
2 Не пий горілочки рано въ неділеньку, 
3 Та не грай конемъ улицею, 
4 Не ростручай малвхъ дітей, 
5 Та не зневажай старихъ людей. 
6 Не гуляй же, сину, изъ панами, 
7 Та зъ великими персонами: 
8 Шо вони съ тобою пъготь, гуляютъ, 

9 Шо вони зъ тебе ума вибірають". 
10 — Ой, якъ мені, мати, не пити, не гуляти, 
11 Що у мене двори коштовниі; 
12 Що у мене двори коштовниі, 
13 Що у мене вікна аркушовві; 
14 Що у мене сребро несчитанее, 
15 Що у мене злото неваженее. 
16 Що й въ неділеньку рано въ д>анці, 
17 Взяли Негруенка извъязали, 
13 Та извъязали руки серицею, 
19 Та й повели улицею 
20 Та позъ ёго двори коштовниі, 
21 Та ёго вікна аркушовиі, 
22 Та й укинули ёго.въ темницю, 
23 Та й въ глибокую пресподницю. 
24 Седить вінъ літечко, седить и друге, 
25 А на трете літо стало повертати, 
26 Ажъ иде ёго старенькая мати. 
27 Ой стала жъ ёму говорити: 
28 „Чи жъ я тобі, синку, та й не говорила, 
29 Чи жъ я тобі, сину, и не казала — 

30 Не пий горілочки рано у неділеньку! 

31 Ой по чимъ жи ти, сину, та літечко знаетъ, 
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32 Ой, щ<? та ніволи світа не вндаешъ?* 

33 — Ой, по тимъ я, мата, ставъ літо знати, 
34 Що на святий день, та на Великъ-день 
35 Всіхъ невольничківъ та повипускали... 
36 Взяли Негруенка росчетвертовали. 

(Изъ Сборе. П. А. Буши). 

В. 

1 У неділю пораненьку 
2 Мата снна научала: 

3 Б=1 А; 4 Б=2 А; 5 Б=10 А... не пить рано, 
6 Що й у мене грошей много, 12 У тежницю. 

7 Срібла, злота неміряно, 13 Б=23 А... літо и другее, 

8 Стадо воней нелічено; 14 На третее повергав. 

9 У неділю пораненьку 15 Прийшла въ бму стара натн, 
10 Приіхали изъ станиці, 16 Стала Негруенка та й цитата: 
11 Взяли Негруенка 

17 Б=31 А. — Ой, силу жъ мій, Негруенку... 
18 Що въ темниді не бувае? 22 Та вирвала цвіту квіту, 
19 „Потімъ, мама, літо знаю, 23 Та вкинула у тежницю; 

20 Що шпла дівка улицею 24 Дала води напиться, 
21 Съ холодною водицею, 25 На рожевий цвітъ подивиться8. 

(Ивъ Сборн. П. А. Буши). 

135. 
Ще й та, товарищу! 
Дай горілки, вражий жиду, 

Во й тебе не лишу. 
Вари яйця, неси дудель 
И до того калачі, 
Во побачишъ, вражий снну, 

Що внсплюся на печі. 
(С. Старей Ммропмь). 

136. 
А. 

1 Ой служивъ я у вдови, 4 „Оплатися, вдово, 

2 Охъ служивъ я въ небоги 5 Оплатися та, небого, 
3 Та сорокъ літъ и чотирі. 6 За сорокъ літъ за чотирі". 

Котився місяць въ хмарі, 
И засвітивъ въ чагарахъ. 
Біда тому козакові, 
Що вродився на степахъ. 

Уродився, охрестився, 
Зроду пана вінъ не знавъ. 
— Здоровъ, здоровъ, пане брате, 
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7 Ой вигнала вдова, 

8 08 вигнала небога 
9 Стадо коней воронихъ. 
Ю На нихъ узди золотиі. 
11 „ІІодивіться ви, миряне, 
12 Псдивіться ви, паиове, 

13 Чи за мое стане, 
14 За сорокъ літъ за чотирі “ ? 

15 Ой вигнала вдова, 

16 Ой вигнала небога, 

17 Сімъ сотъ волівъ половихъ,— 
18 А въ нихъ роги золотиі. 

19 „Подивітеся, миряне, 

20 Розсудіте, Панове, 

21 Чи де за мое стане, 
22 За сорокъ літъ за чотирі? “ 

23 Ой вивела вдова, 
24 Вивела небога 
25 Дочку паняночку 
26 За білую ручку. 
27 „Подивиться, миряне, 

28 Розсудіте, Панове, 

29 Ажъ теперь за мое стане, 
30 За сорокъ літъ за чотирі". 

(Новицкій). 

Б. 

1 Ой, нетяго, нетяго, 
2 Нетяженько моя, 
3 Де заслужила твоя. 

4 Б=1 А; 5 Б=2 А; 6 В=3 А. Ажъ сімъ годъ... 

7 „Ой прийшлося до того, 
8 Що платися, ти, вдово, 
9 Бо я въ тебе служивъ довгоѴ 

10 Б—23 А; 11 Б=24 А; 12 Б=17... паръ... ще й чотири. 

13 „Ой дивітеся, люди, 
14 И судіте, громада, 
15 А чи сходно воно буде?“ 
16 — Ой не сходно, удово, 
17 Не сходно, небого, 

і 18 Бо я въ тебе служивъ довго. 
(Изъ Сборе. П. А. Кулиша). 

1 Забіліли сніги, забілили, 

2 Та й заболіло тіло, заболіло 
3 Та бурлацьке біле, 
4 Ще й головонька. 
5 Та ніхто й не заплаче 
6 По білому тілу, 

137. 

А. 

7 По бурладькому — 
8 Та ні отецъ, мати, 

• 9 Ні братъ, ні сестра, 
10 Ні жінка ёго; 
11 Та тілько й заплаче, 
12 Тілько заридае 
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13 Товарищъ ёго. 

14 — Та товарищу вірннй, 
15 Ти жъ ній брате рідний, 
16 Та лебонь же я виру; 
17 Та зроби жъ мені, брате, 
18 Вірннй товарищу, 
19 Кедрову труну; 

20 Та сховай мене, брате, 
21 Вірний товарищу, 
22 Въ впшневіиъ саду; 

23 Та въ вншневімъ садочку, 

24 На пісочку. підъ грабиною. 
25 Грабина висока, 
26 Та листомъ широка, 

27 Кучерявая, 

28 Та спустила гилля 
29 Низько до долочку, 
30 Землю покривае. - 
31 Та покрий мое тіло 
32 Бурлацькее біле, 

33 Ще й головочку; 
34 Ой, щобъ мое тіло,. 

35 Ой, щобъ мое біле 
36 Та не горіло, 
37 Та одъ ясного сонечка, 

38 Та одъ буйного вітру 
39 Щобъ не чорніло; 
40 Щобъ не чорніло, 
41 Ой, щобъ не горіло, 

42 Ой, щобъ не коптіло. 

(Евъ Рук. Сборн. Куінша). 

Б. 

1 Забіліли сніги, заболіло тіло 
2 Б=4 А; 3 Бггб А; 4 Б=6 А; 5 Б=7 А. Дай... 6 Б=8 А; 7 Б=9 А.. 

сестридя, 8 Б—10 А... жона... 9 Б=11 А; 10 Б—6 А; 11 Б—13 А. 
12 — Прощай мені, брате, 

13 Вірннй товарищу. 
14 Бггіб А... може... 15 Б=17 А; 16 Б=18 А; 17 Б=19 А. Съ клинъ 

дерева... 18 Б=г20 А; 19 Б=21 А; 20 Бг=22 А. 
(С. Доноры, Ковотопск. у.). 

— Ой теперь, милі братьдя, 
Да по за Дономъ лихо, 

Що у городі у Черкаськімъ 
Да по кабакамъ тихо. 

138. 

Ой, десь же ми, да милі братьдя, 

Да Бога прогнівили, 
Що въ неділеньку, до східъ сойдя 
Горілочку пили. 

(Ивъ Рук. Сборн. П. А. Куінша'. 

139. 

Зелений дубочокъ на яръ похялився; 

Молодий козаче, чого зажурився? 
Зайшовъ до корчомки горілки напився, 
Вийшовъ съ корчомки на плотъ похилився, 
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А люди говорятъ: „безъ долі вродився!" 
Ой пойду я въ поле, въ зеленпй лужочокъ, 
Шукать своій долі по надъ бережочокъ. 
Ой не знайшовъ долі, знайшовъ риболовцівъ: 

— Хлопці риболовці, завдалі молодці, 
Ой закиньте сітку черезъ бистру ріку. 

Та шукайте долі мені, молодому. 
Не споймали долі, та споймали щуку. 

Щука-риба грае, на дно поринае, 
Та й та собі пару мае, 
А я, молоденький, пароныш не маю! 
Тілько жъ мені пари, що оченьки кари; 
Тілько до любови, що чорниі брови; 

Тілько товариства, що коникъ вороний. 

Ви лужечки, крути бережечки. 
.мою бідну головочку 
Печаль, журба обняла. 
Ой я тую превелику журбу 
На кленовий лис;окъ нг.пишу, 

Написавши, прочитавши, 
На тихий Дунай спущу. 
Плпви, пливи, превелика журба, 
И къ крутому бережку, 
Зги дай, згадай превелику журбу 
Мойму милому дружку. 
Колись булп яри шпениченьки, 

Нікому я такъ не дивуюсь, 
Охъ якъ самъ собі, — 
Пройшли моі літа 
Охъ да марне зъ світа, 
Якъ листъ по воді! 

А вже жъ моі стежки, 
Стежки, доріжки позаростали; 

А вже моі коні, 
Коні ворониі позаізжали; 

140. 

Теперь стали облоги, 
Колись були вірни товарищі, 
Теперь .стали вороги.' 
— Не дивуйтеся, вражи вороги, 
Та життечку моему, 

Жпття жъ мое, життя бурлацкое,. 
Такъ якъ ранняя роса: 

Що сонечко зійде, а вітеръ повіе, 
Роса на землю впаде, 
Життя жъ мое, житя бурлацкое 
И такъ марно пропаде. 

(С. Щасповка. Козехецк. у.). 

141. 
) 

А вже мое сіделечко 
Ой да й золотев 
Поламалося; 
Уже моя родинонька 
Одцуралася. 
Ой вийду, я гляну, 
Що я у чужпі і; 
Ой стану я подумаю, 
Ой горе мені на чужині! 

(Тараща). 
65 
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142. 

Та погнавъ наймитъ воли на нічъ, 
Пригонитъ у-ранці, 
А ховяечка за сокиру: „иди дровъ ру- 

бата“. 
Та нарубавъ же найметъ дровъ, 
вносить у хату, 

Хозярчка зъ усіхъ мисокъ ёму поз- 

ливала: 
„Оде жъ тобі, бісивъ сину, 
Вечера зъ обідомъ". 
Ой да прийшли бідну бурлачину 
У некрути брата; 
Сидитъ бурлакъ, зажурився, 
Слізоньки втирав. 

Такъ якъ узяли ёго въ некрути 
Бідну сиротину, 

— Голубъ-голубочокъ, 
Сивий буркуночокъ, 
Зачимъ, сивий голубъ, 
Изъ степу та не літаешъ, 
Зъ степу не літаешъ, 
Травки не колишешъ? 
„Ой радъ би я літати, 

Травку колихати, — 
Буйний вітеръ віе, 
Крильця заламае; 
ДрпСень дощикъ иде, 
Очи заливав". 

Молодого козаченька 
У-гості немав. 
Нема ёго дома, 

Седить та й у неволі. 
У якій неволі? 

Ніхто за імъ, сиротою, 
Ніхто не э&плаче. 
— Та не хилвся, вільхо, 
Бо й такъ мені гірко; 
Та не хилвся сосно, 
Бо й такъ мені тошно; 

Та не хилися явіръ, 
Бо й такъ серце въяне. 

— Ой якъ мені не хилиться — 
Еорень вода мне, 

Ой якъ мені не журиться, 
Зостався я несчатснвй, 

Якъ билина въ полі. 
А на тую билиноньку 
Стиха вітеръ віе. 

(Боярка, Віевсв. у.). 

143. 

— У Киеві та й въ острогі. 
А въ Киеві острогъ 
Та безъ віконъ, безъ дверей,. 
Тілько въ одно оконечко 
Вітеръ повівае. 
Вітеръ повівае, 

Димокъ пошибае, 
А помежъ тамъ димочкомъ 
Ластівка літае. 
Ніхто жъ козаченька 
Ніхто не одвідае — 
Ш отець, ні мата, 
Ні братъ, ні сестрипя, 
Хиба одвидае прекрасна діннця; 
Прекрасна дівидя — 

Ёго полюбовница. 

іЩасновка, Ковеяецк. у.). 

ІІ 
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Явъ піитовъ же Травинъ 
У степъ косить самъ одинъ. 

Біда, горе Травину 
На чужині одному *) 

Косить день, косить два 
Та й на табунъ погляда. 

Якъ загнавъ же Травинъ 
Стадо коней самъ одинъ, 

Явъ погнавъ же Травинъ 
Стадо воней самъ одинъ, 
Якъ пригнавъ же Травинъ 

144. 

Въ Ротмистровку самъ одинъ, 

Якъ продавъ же Травинъ 
. Стадо воней самъ одинъ, 
Явъ узявъ же Травинъ 
Сорокъ тысячъ самъ одинъ. 
Десь узялися пани 
Та Травина завъязали, 
Та въ кайдани закупи, 

Та въ Черкасси завели, 
Та въ салдати оддали. 

(Городище, Черкасов, у.). 

*) Припѣвъ повторяется послѣ двухъ стиховъ. 
65* 
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Задумали чумаки въ дорогу. 

Покупали собі вози нові, 
Поробили арка кленові, 
Поробили занози дубові, 

' Покупали воли половиі. 
Покупавши, да й попаровали, 

Чумакъ иде у дорогу, 
Зостаеться жінка дома 
Хорошая, черноброва. 
„Ой тп, жінко черноброва, 

Рубай дрова до порога “. 
— Да боюся повернута, 

146. 

Попировавши, да й повиізджали. 

Приіхали да й до перевозу, 

До Марусі шинкарки. 
Одинъ каже: „Марусю-шинкарко, 

Сипъ кварту горілки". 
А Маруся каже: „нема тобі мірки" 

(Ивъ Рук. Сборн. Куіжша). 

14в. 

Щобъ ніженьки не врубнутн... 
Сусідочки-голу бочки, 
Научайте своі дочки, 
Щобъ по ночамъ не ходили, 
Щобъ чумака не любили. 

(Ивъ Рукоп. Сбор. Куіжша). 

147. 

Молодий чумаченько воли запрягав, 

Передъ нимъ чорнявая у ногахъ упадав. 
„Хоть упадай, дівчинонько, мій невінчаний друже, 

Бо якъ пійду у Бримъ по сіль, забаруся дуже. 
Сподівайся, дівчинонько, мене и къ Покрові, 
Не буду къ Покрові, буду къ Миколі, 
Не буду на Миколи, то не буду ніколи". 
Вишенька-черешенька съ корня гладенька; 

Кажутъ люди, що чумакъ буде, а дівчина раденька. 
Вишенька-черешенька висихать стала; 

Ждала дівка чумаченька да й плаката стала. 
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— Туди, лози, хилітеся, відкиль вітеръ віе; 
Туди, очи дивітеся, відкілъ ыилий іде. 
Хилилися густі лози да вже перестали, 

Дивилися карі очи да & плакати стали. 
(Ивъ Рукоп. Сбор. Л. А. Кулиша). 

Весна красна наступав, 
Изъ стріхъ вода капле, 
Уле нашимъ чукаченькамъ 
Шляхъ-дорожка пахне. 
Насіяли, наорали, 
Та нікому жати — 

Шшли наши чумаченьки 
По возахъ лежати. 
„Вчора була суботонька, 
Сегодня неділя — 
Чомъ у тебе, чумаченьку, 
Сорочка не біла?“ 

— Якъ би въ мене, дівчинонько, 
Матуся рідненька; 

То бъ у мене що неділі 
Сорочка біленька. 
„Поідь, поідь, моя мати, 

Ти въ Суми до торгу, 
Купи, купи, моя мати, 

За три копи голку, 
За другого золотого 
Червоного шовку, 
За третёго рублёвика 

148. 

Малёвани пъяльця, 

Я вишию, вималюю 
Чумаку рукавця“. 
Шовкомъ шила, шовномъ шила, 
Золотомъ рубила 
За для того чумаченька, 
Що вірне любила. 
„Ой чому ти, моя мати, 
Рано не збудила, 
Ой якъ тая чумачина 
Зъ села виіздила?“ 
— Тимъ я тебе, моя дочко, 
Рано не збудила — 
Попереду твій миленький, 
Щобъ ти не тужила. 
„Ти думаетъ, моя мати, 
Що я не заплачу? 

За дрібними слёзами 
Я світа не бачу. 
Ти думаетъ, моя мати, 

Що я не журуся? 
Якъ внйду я за ворота, 
Одъ вітру валюся*. 

(Ивъ Рукоп. Сбор. Кулиша и Новицкій). 

148. 

Въ огороді буркунъ-зилля по тичині въеться; 
Молодая чумачиха за чумакомъ бъеться. 
Дрібний дощикъ накрапав, туманъ наляі'ае; 

Дощикъ кракле, чумаченькамъ дороженька пахне. 
Ой галочкп та чорненькиі круту гору вкрнли; 

Шшли наші чумаченьки — жалю наробили. 
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— Ой галочки *га чорненькиі, підніііітесь втору; 

Молоді чумаченьки, вертайтесь до-дому. 
„Ой раді бъ ми піднятися — туманъ налагав, 

Ой раді бъ ми вернутися — хозяінъ не пускав*. 

(Полисе, губ. Н. И. Костомаровъ). 

150. 
А. 

20 Ще Й дві ночувати: 
21 Въ мене хура строковая, 

22 Треба й доставляти*. 
23 Чорненькиі та галочки 
24 Круту гору вкрили; 
25 Молодиі чумаченьки 
26 Жалю наробили. 
27 — Чорненькиі та галочки, 
28 Підіймітьея въ гору; 
29 Молодиі чумаченьки, 

30 Верніться до дому. 
31 „Ой ради бъ ми піднятися, 
32 Туманъ налагав; 

33 Ой ради бъ ми вернутися, 

34 Гетьманъ не пускав. 
35 Не такъ гетьманъ, на такъ гетьманъ, 
36 Гетьманова мати: 
37 Посіяла пшениченьки 
38 Треба іі жати*. 

(Ивъ Рувоп. Сбора. Кулиша). 

Б. 

1 Зозуленька сивесенька, 
2 Закуй жалібненько! 

3 Дівчинонько молоденька, 

4 Б=6 А. Вздихаешъ.. 5 Б=7 А, 6 Б=8 А. 7 Ой чого ти, доню моя, 
8 Вздихаешъ важенько. 9 Б=11 А, 10 Б=12 А. Важко... 11 В=13 А... 
сімъ паръ волівъ, 12 Б—14 А. 13 Чумаченьку, мій голубе, 14 Б—=16 А, 
15 Б=17 А... мое серце, 16 Б=18 А. Хочъ... 17—20 Б=19—22 А... 
поспішати. 21 Чорнесенькі галенята, 22—28 Б=28—34 А. Рядчикъ... 

1 Ти, соловей, соловейко, 
2 Щебечешъ раненько, 

3 А сивая зозуленька 
4 Еуе жалібненько. 

5 Молодая дівчинонька 
6 Здихае тяженько. 
7 Вийшла мати води брати, 
8 Та й стала питати: 
9 „Чого, доню молодая, 

10 Тяженько здихаетъ?* 
11 — Ой якъ мені, моя мати, 
12 Тяжко не здихати, 
13 Пригнавъ чумакъ сіри воли, 
14 Та й ставъ запрягати. 

15 Ти, чумаче, чумаченьку, 
16 Вволи ною волю: 
17 Переночуй, чумаченьку, 
18 Сю нічку за мною. 
19 „Ой радъ би я, дівчинонько, 
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29 Ой щобъ рядчикъ счастя не мавъ, 

30 А атаманъ — долі! 
31 Пішди наші чумаченькн 
32 Въ великій неволі. 
33 Чорнесенькі галенята, 

34 Б-=24 А. Чорну..., 35 и 36 Б=25 и 26 А. 

37 Не такъ жалю, не такъ жалю, 

38 Та якъ поговору — 

39 Все за тую молоду дівчину, 

40 Що чорнні брови. 
(Новицкій;. 

151. 

Сидитъ чумакъ иіжъ возами, та й на візъ похилився, 

Ой правою рученькою за серденько ухоцився: 

яОй чумаченьки, ой ви, молоденькі, зробіть мою волю, 

Приведіте попа, приведите, поговорить зо мною. 

Ви чумаченькн, вп, молоденьш, ви гожі й пригожі, 
Зробіть спату-чумаченькові домовину зъ рогожі. 
Ви, чумаченьки, ви, молоденькі, учнніть тую славу, 

Викопайте сему чумакові глибокую яму. 

Воли моі сиві, половиі, а тонкі у васъ роги, 

Сходили ви съ чумаченькомъ усі крпмьскі дороги8. 

(Новицкій). 

152. 

Зажурилися вражі вороженьки, 

Що нашъ чумакъ у дорозі, 
Чумакъ у дорозі въ малёванімъ вові 
Да въ корчомці пъе да гуляв. 

Гей, не журіться, вражі вороженькн, 

Нехай же вамъ безголовъя, 

Що чумакъ заробить, пропъе, прогуляв, 

То за свое здоровье. 

Гей одъ Копу да й до Перекопу 
Гей да малёвани верстви; 

Гей да заслабъ чумакъ въ далекій дорозі — 

Сподіваеться смерті. 
Гей якъ привезли попа молодого 
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Да на смерть сповідати, 

Чумакъ зажурився, на право схилився, 
Нікімъ жінці н&наэати. 

Гей, есть у мене въ славнімъ калавурі 
Два чумаченькн гожихъ, 
Ой вони накажутъ, вони наговорятъ 
Моій жінді небозі. 
Чумакова жінка — молода удова — 
За чумакомъ затужила, 
А зібрала собі челядь молодую, 
Ажъ корчомку заглушила. 
Чумакова жінка за чумакомъ розбпваеться. 
Да нанняла собі да троісті музики, 
Ажъ корчомка розлягаеться. 
Чумакова жінка—молода удова— 

За чумакомъ зажурилася, 

А набрала меду, набрала горілки, 
Козаками обсадилася. 

(С. Старей Мнтрополь). 

Ой въ городі два яворка, 
Третій зелененький. 
Та занедужавъ у дорозі 
Чумаченько молоденький, 
Та прийшлось помірати: 

„Прошу, брати, я всіхъ покорно, 
Та дайте моій неныц знати, 
Та .нехай иде на Вкраіну 
А свого сина ховатн". 
Та ёго ненька якъ зачула, 
Сю минуту прилинула, 

Сю минуту прилинула, 
Тяжко-важенько здихнула: 
— Та й сину мій, одинчику, 

Та гарне твое життя! 
Та не слухавъ отця, неньки, 

Та таке въ тобі пуття. 
„Не ховай мене, моя ненько, 

153. 

Н? съ попами, ни съ дякамиг 
Та сховай мене, моя ненько, 
Зъ молодими чумаками. 
Ой що попи, ой що дяки 
Вони грошей наберуться, 
А молоді чумаченькн 
Хочъ горілки напъються. 

Та викопай, моя ненько, 
Глнбокую яму, 
Та сховай мене, моя ненько. 
Та якъ рибоньку въялу; 
Та висипъ ти, моя ненько. 
Та високу могилу 
Та посади, моя ненько, 
А червону калину, 
Та й щобъ видно чумаченька 
Та й на всю Украшу11. 

(Изъ Рукоп. собр. П. А. Кулиша) 
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Черезъ греблю вода рине, 
Тамъ дівчина йумиваеться; 
Ой тамъ чумакъ молоденький 
У дорогу вибіраеться. 
Иде чумакъ дорогою, 

На пужално упіравться; 

За нимъ, за нимъ дівчннонька 
Слізоньками й умиваеться. 
„Ой перестань, чумаченьку, 
На пужално й опіратися, 

Нехай же я перестану 
Слізоньками умиватися*. 
— Ой якъ мені, дівчинонько, 

На пужално не впіратися? 
Пошли волн, пошли й вози, 
Треба жъ мені гіоспішатися! 

Ой вишенька, черешенька 
Зъ-підъ коріння похилилася; 

Дурна дівка, луховата (?) 
За чумакомъ зажурилася. 

Изъ-підъ гори, зъ-підъ Лиману 
Тихий вітеръ повівае; 
Журба-печаль зъ нігъ валяв, 
А я зъ тоски та зъ; печалі, 
Піду въ корчму загуляю, 
Шинкарочки одвідаю. 
Шинкарочка молодая, 
Вона мене здавну знав, 
Медъ-горілку повіряв. 
А я здавну чумакую, 

На гору йду, не бичую, 

А зъ гори йду, не гальмую. 
— Шинкарочко молода, 

154. 

Ой вишенька, черешенька 
Съ-підъ корня ще й гладесенька 
Кажуть люди: „чумакъ иде,“ 
А дівчина вже й радесенька: 

Потоптала черевички, 

На дорогу вибігаючи; 
Виплакала карі очи, 

Чумаченька виглядаючи. 
— А чи тобі листи слати, 

Чи тобі да й наказати, 
А чи коника сідлати, 
Самому да й поіхати? 
„Ой дамъ тобі, чумаченьку, 
На рукава полотенечка, 
Ой не пиши, не наказуй, 
Да не суши мого сердечка! 

Ой вийду я на гіроньку, 
Да гляну я въ долиноньку, 

Тамъ мій мнлнй воли пасе, 
Да й заболівъ на голівоньку!11 

(НовпцкіВ). 

155. 

Усипъ меду и вина, 

Усипъ меду и горілки — 

Теперь въ мене нема жінкп. 
Въ кого жінка, въ кого діти, 
Тому й дома добре житп, ‘ 
Хліба въ мішку не носити; 
А я сооі бурлакую. 
Ой тимъ же я чумакую; 
Ой такъ мені лучче жити, 
На паныцину не ходити, 

Подушного не платитв. 
Ні за плугомъ, ні за раломъ — 
Називають мене паномъ. 
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Ой я зъ роду чумакую; 
Йду на гору, не бичую, (2) 
А изъ гори не гальмую, 
По рівлому поганяю, 

До шинкарки завертаю. 

Шинкарочка молодая, 

Вона мене давно знав, 
На сто рублівъ повіряе; 
На сто рублівъ павіряе, 

1 — Ой чумаче, чумаче, 
2 Въ тебе личко козаче! 

3 Чомъ не рано зъ Приму йдешъ, 
4 Не всіхъ чумаківъ ведешь? 
5 „Ой рано я зъ Приму йду 
6 И всіхъ чумаківъ веду, 

7 Тільки нема одного, 

8 Мого брата рідного: 

9 Шукавъ, шукавъ—не найшовъ, 
10 Запрігъ воли, та й шйшовъ". 

11 — Отамане, батьку нашъ, 
12 Порадь же ти теперь насъ, 
13 Що будемо робити? 

1—4 Б=1—4 А. Чомъ... не...? 
яемае..., 7 Б=8 А. 

8 Та зостався на Дону, 
9 Продав соль на вагу. 

10 Сталась ёму причина — 
11 Соль волика прибила. 

12 Вивопали дві ями, 
13 Тамъ чумака сковали, 

156. 

А на двісті пршцптае, 

Сіри воли залигав, 
Пьяницею називае: 

„Тн пъяниця, ти ледащо, 

Пропивъ воли не знать за що! 
Пропивъ ярма и ванози, 

А самъ блука по дорозі, 
Та проливав гірки слези". 

(Новицкій). 

157. 

А. 

14 Нічимъ волнвъ корнити. 
15 „А ще, хлопці, не біда, 

16 Сеть у полі лобода! 
17 Носіть, хлопці, лободу, 
18 Забувайте всю біду; 
19 Посіть, хлопці, шпеницю, 
20 Въ чистімъ полі метлицю; 
21 Посігь, хлопці, отаву, 
22 Пасіть воли на славу; 
23 Посіть, хлэпці, очеретъ — 
24 Наворимо вечерять, 
25 Укннемо чабака, 
26 Да помъянемъ чумака". 

(Изъ Рувоп. сбори. П. А. Кулиша). 

Б. 

> А я веду да не всіхъ, 6 Б=7 А. Лишь 

14 Притрусили камінёмъ, 
15 Поминали.(?) 
16 Якъ зацвіте буръянець, 
17 Якъ заплаче мій отець, 
18 Що синова голова 
19 Въ чужімъ краю полягла. 
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20 Якъ зацвіте иаківка, 
21 Якъ заплаче матінка, 
22 Що синова голова 
23 Въ чужіиъ краю полагла. 
24 Явъ зацвітуть будячки, 

25 Явъ заплачутъ братічвн, 

26 Що братова голова 
27 Въ чужіиъ краю лолягла. 
28 Явъ зацвітуть суниці, 
29 Якъ заплачутъ сестриці, 

30 Що братова голова 
31 Въ чужіиъ краю полагла. 
32 Явъ зацвіте синенька, 
33 Явъ заплаче ипленъва, 
34 Що у милого голова 
35 Въ чужіиъ краю полагла. 
36 Явъ зацвіте увесь цвітъ, 
37 Якъ заплаче увесь рідъ, 

38 Що родичева голова 
39 Въ чужіиъ краю полегла. 

(Изъ Ру коп. сборн. П. А. Кукиша). 

1—6 В=1—6 А. 

7 Лешъ одного не мае. 
8 Десъ остався на валу, 

9 Та вбила сіль голову 
10 Вдовиченку Ивану; 

11 Поламались терези, 
12 Сль важучи, на вози. 

13 Ой у полі на роздоллі 
14 Стоіть аблуня, 

15 На яблуні яблочко... 
16 Якъ заплаче батечко, 
17 По синовій 'голові, 
18 Що свнова голова 
19 Та у Крииу. полагла! 

20 Ой у полі на долпні 

В. 

21 Стоіть навівка... 

22 Якъ эаплаче матінка 
23 По синовій голові, 
24 Що синова голова 
25 Та у Крииу полягла. 
26 А ви, хлопці молодці, 
27 Гоніть волівъ до ставу, 
28 Косіть, хлопці, отаву, 
29 Та годуйте воликівъ на славу. 

■30 Косіть, хлопці, лободу, 

31 Забувайте сю біду, 
32 Косить, хлопці, осоку — 

33 Наварило кулішу, 

34 Та вкинеио чабака, 
35 Та помъянемъ чумака. 

(ХарьковсБ. губ. Н. И. Костомаровъ). 

Г. 

1—6 Г=1—6 А. 12 Що ні зіпъепгь, пі зъіси, 

7 Мого брата рідного; 13 Ш старцеві не даси. 

8 Вере сіль на валу, ' 14 Поховали бго черниці, 
9 Та на свою голову. 15 Заплавали сестриці; 

10 Ой чумаче, чумаче! 16 Поховали ёго попи й дяви — 

11 Життя твое собаче, 17 Заплавали чумаки. 

(Полтавой губ. Н. И. Костомаровъ). 
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1 Об изъ-за гори, изъ-за вручи 
2 Та ревутъ воли, бдучи; 

3 ІІопереду чумаченько 
4 Иде, вистрибуючи. 
5 — Ой хочъ вистрибуб, хочъ не 

вистрвбуй, 
6 Та приі'одоньва буде; 

7 Буде тобі пригодонька 
8 Въ неділеньку въ ранді. 
9 Об виіхавъ міб чумаченько 

10 На Савроньсьве поле 
11 И висшіавъ на рогожи 
12 Чотирі махі солі. 
13 Ой вийіпли дівки по агідЕН, 

14 Ягідочокъ рвати; 
15 Заклика іхъ чумаченько 
10 Солі куповати. 
17 Якъ прнбшла до ёго та дівчи- 

нонька 
18 Солі куповати, 
19 Не такъ солі куповати, 

1 и 2 Б=1 и 2 А. Риплягь вози, 
4 Курить люльку, бдучи. 

5 Вози риплать, арма брязхать, 
6 Воли ренизають, 

7 За ними бде дівчинонька, 

8 Все плаче б ридае. 
9 „'Не плачъ, не плачъ, дівчинонько, 

10 Така твоя доля: 

11 Полюбила чумаченьва, 
12 По місяцю стоя". 
13 — Купи мені, моя мати, 

14 За три копи годку, 
15 За чотирі зодотиі 

158. 

А. 

20 Якъ жалю завдавати. 
21 „Об годі тобі, козаченьку, 

22 Підъ возомъ лежати, 
23 Бери косу та бди въ росу 
24 Травиченьки жати“. 
25 — Ой бодай же ти, та дівчинонько, 
26 Того не взрівада, 
27 Щобъ рученька смоляная 
28 Травиченьву жала. 
29 „Вчора була суботоньва, 

30 Сёгодні жъ неділя; 
31 Чомъ же въ тебе, чумаченьву, 

32 Сорочка не біла? 
33 Лебонь въ тебе, чумаченьву, 
34 Господи немае, 
35 Нема тоі, що ппльнуе 
36 И вірне кохае?“ 
37 — А що жъ мені про це дбати, 
38 Тільки серце нуде... 
39 Яка жъ випре оці штани, 
40 То та моя буде. 

Б. 

.., 3 Б=3 А, 
16 Червоного шовву, 
17 Об вишню, вигантую 
18 Чумаку сорочку. 

19 Шовкомъ шила, шоввомъ шила, 

20 Золотомъ рубила, 
21 Все для того чумаченьва, 
22 Що вірно любила. 
23 Перебреду дві річеньви, 
24 Стану на пісочку, 
25 Та виперу чумавові 
26 Штани и сорочку. 

(Изъ Рукоп. Сбор. П. А. Кулиша). 
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В. 

1 Вози риплять, ярка скриплять, 
2 В—6 Б, 3 В=3 А, 4 На свистілку грае. 5 В=7 Б... чорнявая, 6 В—8 

Б. Сильненько... 7 В—9 Б... чорнявая, 8—10 В=10—12 Б. Противъ 11 В— 
21 А. 12 Въ сошлочку грати. 13 й 14 В=23 и 24 Б... тяти, 15 В=25 А.., 
да чорнявая, 16 В—26 А... не дождала, 17 В=27 А... моя біла рученька, 
18 В=28 А... тяла. 

19 Годі жъ тобі, да чорнявая, 
20 Сильненько ридати, 

21 В=23 А... серпокъ... въ степокъ, 22 В—24 А. Пшениченьку... 
23 Ой щобъ же ти, чумаченьку, 
24 Сёго не дождався, 

25 Щобъ моя біла рученька 
26 ІІшениченьку жала. 

27 На дяковому облоаі, 
28 Да на новімъ полі 
29 Перекинувъ чумаченько. 

30 и 31 В=12 и 17 А... да чорнявая, 32—34 В=18—20 А, 

35 Нема жъ лого миленького, 
36 Нема мого пана, 

- 37 Уже жъ моя да постілонька 
38 Пилочкомъ припала. 

(Остерскій у. и Дудари, Ковевск. у.). 

Г. 

Изъ-за гори, изъ-за кручі риплять вози, йдучи; 

Попереду чумаченько курить люльку, йдучи. 
Риплять вози, брязчать ярма, волн ремигають... 
Изъіхали чумаченьки на Волженьске поле; 
Наважили чумаченьки та три*вози солі. 
Ой и стали чумаченьки, волівъ наповати; 
Ой и прийшла чорнявая солі куповати. 
А въ насъ не сіль, а въ насъ не сіль, а въ насъ озерниця; - 

Полюбила чорнявая чумаченька Гридя! 
Вона солі не купила, жалю наробила: 

— Чому въ тебе, чумаченьку, сорочка не біла? 
„Не випере сестра моя, не випере мати; 
А далеко одъ дівчини, щобъ сорочку прати*. 

— Перебреду дві річеньки, половину ставу, 
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Та й виперу чумавові сорочку на славу. 

Сидитъ Грвць на важниці, тяженько вздихае, 

А до его чорняваа лесттю унадае. 

„Хочъ упадай — не упадай, несужений друже! 

Якъ піду я у Брннъ по сіль, будетъ плавать дуже! 

Не такъ у Бримъ, не такъ у Бримъ, якъ 8а тую Десну... 

Рости-рости, дівчинонько, на другую весну*. 

Росла, росла дівчинонька, та й на порі стала; 

Ждала, ждала чумаченька та й плаката стала! 

Хиллися густі лози, відкіль вітеръ віе; 

Дпвилися карі очи, чи чумакъ не іде. 

Хилилися густі лози, та вже перестали; 

Дивилпся карі очи, та й плаката стали! 
(ПоітавсЕ. губ. Н. И. Костомаров*). 

159. 
A. 

Ніжъ по дорогахъ ходите. 

Ой у полі криниченьва 
Водидя блищиться; 

Лежитъ чумакъ підъ возами, 

Ш до кого прихилкться. 

Ой добре жъ було чумаковата, 

Якъ не було нігде впину, 

А тепера черезъ тиі білета 
Та не можно ходити. 

Въ темнінъ лузі червона калина 
Исхилила віта: 

Не одинъ чумакъ кида свою жінку 
И маленькиі діта. 

Ой поглядае бідна чумачка, 

На биту дорогу... 

B. 
Ой спить чумакъ та у доріженьці — 

Та підъ боки травиця, 

А у головкахъ, замість подушечокъ, 

Безталанниі важниці. 
— Чому, волі, не пасетеся, 

Не хочете пита? 

Ой воторий чумакъ по дорогамъ хо¬ 

дить, 

Той на доріженьці кладеться; 

А которий та хозяінуе, 

Прийде вечіръ — вечеря готова 
И постілька біленька. 

Ой нема слави, ой нема поваги, 

И третёі худоби. 

Ой шкода мені літъ утрачати 
И козацькоі вроди. 

Ой хто дома та хазяінуе — 

На білому спать лягае, 

А хто ходить та по тихъ дорогахъ — 

Велику нужду приймае. 

Ой не стеле чумакъ собі постіленьку, 
А зелену травицю, 

А у головки, замість подушечки, 

Бленьчасту важницю. 

— Чому, воли, не пасетеся, 

Не хочете пита? 

— Лучше було бъ хозяінувата, 
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— Лучче бъ було хоаяінувати, 
Ніасъ по дорогахъ ходите. 

Ой у полі та крішиченыса, 
Та водвдд блищиться; 

Та лежитъ чумакъ поміжъ волами, 

Ні до кого прихилитьсл. ' 
Ой у лузі та валинонька, 
Похплилися вітв; 

Ой покинувъ чумакъ свою жінку 
Ще й маленькиі діти. 

(Изъ Рукоп. Сбор. Кулиша). 

160. 
Ой пішлп чумаки въ дорогу, 

Дойшли вони до перевозу. 

Одинъ каже: річенька мала, 
Другій каже: худа переправа, 
Третій каже: ся річенька бистра, * 

Якъ би жъ до насъ Катерина вийшла. 
Катерина по табору ходить, 
Кониченька за поводи водить, 
Въ правій руці соколонька носить. 

— Соколоньку, скажи всю правдоньку; 
Катерино, та ти жъ наша пані. 
„Я жъ тобі скажу всю правду й неправду, 
Всі чумацькі злості: 
Програвъ чумакъ вози и воли въ кості, 
Воли и вози, дорогі жупани, 
Дрюки и важниці и зъ дігтемъ магнищ, 

Лишъ осталась крамная сорочка, — 
Вншивала отецькая дочка 
Темноі ночи, сидючи при свічі; 
Ясного сонця, сидючи у віконця. 

(Н. И. Костомаровъ). 

1 Иде чумакъ дорогою, 
2 У скрипочку грае; 

3 Другой сидить межъ волами, 
4 Медъ, вино кружае; 

5 Ой коли гляне назадъ себе, 
6 Ажъ волівъ немае. 
7 „Сідлай, хлопку, сідлай, малой, 

161. 
А. 

8 Коня вороного, 
9 Та біжи, хлопку, біжи, малий, 

10 У Китай-городочокъ; 

11 Та давай, хлопку, давай, малий, 
12 Усімъ панамъ знати, 

13 Щобъ позволили громадою 
14 Волівъ пошукати. 
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15 — Що у городі Катеринославі 
16 У всі дзвони дзвонять; 

17 Та не журися, чумаченьку, 

18 Бо усіхъ волівъ гонять. 
19 Воли ревутъ, води не пьютъ, 
20 А травицю толочать, 
21 За ними Идутъ чумаченьви, 
22 Батіжки волочатъ. 
23 Вози риплятъ, ярма брязчать, 
24 А воли ремезають, 

25 А за ними Идутъ чумаченыш, 
26 Батіжкамв мАають. 

27 Гонять воли, гонять воли 
28 Не круторогі, 
29 А за ними идутъ чумаченьви 
30 Не чорноброві. 
31 Гонятъ води, гонять воли 
32 Не половні, 
33 За ними идутъ чумаченьви 
34 Усе молодиі. 

(Новицкій). 

Б. 

1 Б=1 А, Та вшовъ..., 2 Б=2 А, Въ сопілочву,..; 3 Б=3 А, ДругиІ 
сидитъ..., 4 Б—4 А, Горілку... 5 Та оглянеться, та чумакъ Назарій, 6 Б=6 А. 

7 Теперь же ми, милі братця, 
8 Навіви пропали, 

9 Що въ Еримъ ишди та зъ возами, 
10 Зъ Бриму зъ батогами. 

11—13 Б=7—9 А; 14 По-надъ слободою, 15—17 Б— 11 — 13 А... тому 
чумакові, 18 и 19 Р=14 и 15 А... у Ростові, 20 Б=16 А. 21 Та оглянеться 
чумакъ Назаръ, 22 Б=18 А, Ажъ волики... 23 Та женуть воли, та половиі. 
24—26 Б=г20—22 А, 27 Та женуть воли, та дорогою, 28 Б=32 А, Усе..., 

29 и 2 О Б=33 и 34 А, 31 Та женуть воли, та дорогою, 32 Б=28 А, Та 
все..., 33 и 34 Б=29 и 30 А. 

В. 

1 Чумакъ иде та попереду, 2—5 В=2—5 А... Озірнетьця..., 6—9 В= 
6, 7.9 и 14 А. 

10 По-підъ кручиною. 
11 Зажуриться чумаченько 
12 По-ыежъ чужиною. 

13 В—15 А... у Варшаві, 14 Вггіб А. 15 Не журиться чумаченько, 16 

В—18 А, 17 В=23 Б... та женуть сиві, 18 Та до водопою. 19—31 В= 
#19—31 А, 32 Зъ росою пасуться, 33 В=33 А, 34 Ажъ кудри трясуться. 

(Щасновка, Козелецк. у.). 

Ой пъе чумакъ, пъе, 

Чумакові Богъ дае; 

Чумакова стара ненька 

162. 
Дрібни слези лле. 

я Ой не пий ти та горілоньки, 

Бо зійдешъ зъ ума". 
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— Горілоньки ся напъю, — Ой не можу я етатн. 
И ума ся наберу, Съ тобою розновляти: 
И зъ своею дружиною Зінна роса, а я боса 
Въ світі прожпю. . Въ ноженьки змерзну. 
Ой есть въ полі верба; „Ой маю я опанчу 
Коло тоі вербн Та й ніженьки заверчу, 
Тамъ дівчина воду брала, А якъ мені Богъ поможе, 
Сама молода. То чоботки куплю". 
Чумакъ до води, — Не купуй ти мені, 
Дівча відъ води: А купи самъ собі; 
„Ой зачекай, дівчино, • Ой есть въ мене отецъ, мати, 
Розмовся зо мною". То кунлять мені. 

(Новицкій). 

163. 

По горі, горі тпениченьки ярі, Не хоче робнтн, 
А по долиноньці зелениі трави; Випрягае сіри воли, 
Тамъ чумакп ходятъ, Иде до корчми ппти. 
Въ.рукахъ воли Водятъ, Прпйшовъ до корчми, 

Стихенька говорятъ Та скидае свиту: 
И шпнкарочкп просятъ: „ Шпнкарочко-серце, 

„Шпнкарочко - серце, Дай горілкп кварту". 
Скажи де кирниця?" Скидае й другую, 

— Въ полю кирниця, Иропииае й тую. 
Тамъ де вода блищиться! Пропивъ волн, проппвъ вози. 
И говорятъ люди, Пропивъ ярма и занози, 

Що чумакъ ледащиця. Пропивъ свое все добро. • 
Чумакъ ледащиця, 

(Новицкій). 

* 
164. 

Горе мені на чужині, Ні зъ чимъ появиться! 

Безъ батенька живши; Що пропали вози й воли, 

А ще гірше козакові. Все прогайновали, 

Що не мае жінки... То зъ носами, то зъ дявами, 

То козакъ душа правдивая, Великими господарями; 

Сорочки не мае... . Бувъ же я іѵъ кумомъ, 

Дійшовъ козакъ до термину — И великимъ побратимомъ; 
Узявъ свою натуропьку. Теперъ мене ненавидятъ, 
Пійти бъ мені къ отдю й неныд Въ шию вибивають: 

- 
86 
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— Шди, голякъ, підн, лахмай, 
Піди, сполощнся! 
Пропали твоі воли, 

Пропали и вози — 
Ні зъ чинъ до отця, до неньви, 

Ні зъ чинъ появиться. 
Хиба підешъ розбойннчать, 
Гроши заробляти; 

Не хотівъ ти, вражий сппу, 
Батька шанувати. 

(Воронеж, губ. Н. 11. Костомаровъ». 

165. 

Чуначе-бурлаче, 

Кобъ ти такъ не блукайся, 
Та ш'шовъ би ти на* Донъ, 
Та на Дону бъ ти наннявся. 
Ой пшовъ чумакъ зъ Дону, 
Та изъ Дону до дому, 

Та й сівъ надъ водою, 
Проклинав долю. 

Обізвалась доля 
По-край синя моря: 

— Чумаче-бурлаче, 
Дурний розумъ маешъ. 
Долю проклинаешь: 
Невинная доля — 

Винна твоя воля. 
Що въ день загорюешь. 

Въ ночі прогайнуешъ; 
Що цігіомъ намахаешь. 

То музики наймаешъ. 

("ореиевъ, По '. о.и іт 

166. 

Катилося ясне сонце по-надъ горою; 
По-надъ тею чумацькою. та й дорогою! \ 
Стали вози чумацькиі, стали прнставати, 
Стали его товарищі, стали покидати. 
„Не видайте, товірнщі, въ далекому краю, 
Въ далекому краю въ чужій стороні, 
Що я отцю, неньці поклону не оддавъ, 
Що я своій дівчиноньці ще й не приказавъ, 
Щобъ вона та безъ мене заміжъ не йшла, 
Щобъ моя худібонька марне не пішла”. 

(Полтавок, губ. Н. И. Костомарова). 

167. 

Ой по горахъ, по долинахъ високихъ, 
Да ту ди ншло два возаки молодихъ. (2) 
Вели жъ воин пару коней воронихъ 
Та за чорниі шовкові поводи, 

Та до рубленоі криниченьки пить води. 
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Ой кінь ирже, води не пъе, думав, 

Въ далекую дороженьку ступав. 
Далекая дороженька до дому. 

Ой не знаемъ, чи вернемся до дому; 
Далекая дороженька до солі, 
Та наплачеться дівчинонька доволі; 
Далекая дороженька до Крвну, 

Ма й буть я тебе, молода дівчино, покину. 

168. ' 
У неділю въ-ранці, рано-пораненьку 
Виходпла матп чумаківъ питати: 
„Ой вн, чумаченьки, ой вн, новобравьці, 
Чи не ма<? мого сина а у ваіпій вальці?" 
— Ой е, стара мати, въ полі разного цвіту, 
Ой е нагаого брата а по всё му світу. 

Ой заплакала мати, идучи до хати, 
Що не можно за сина й опита взяти. 
„Ой коли бъ я багата, або прежня сила, 
То бъ я за свого сина обідъ постановила". 

(Изъ рукоп. Сбор. Кулиша). 

— Ой воли жъ моі, сиві голубки, 

Ой які жъ бо вп добрі, — 
Ой стоіте въ возахъ та въ ярмахъ 
По три дні голбдні. 
„Ой стоімо по три дні въ возахъ, въ 

ярмахъ, 
Ажъ пзъ очей слези! 

Ой пусти жъ насъ, пане отамане, 
Хоть у ті густі лози, 

169. 

Нехай же ми трохи попасемся 
В водиці напъемся, 

Тоді насъ запряжешь, 
А самъ спати ляжешь. 
Ми зъ дороги не зобъвмся, 
Насъ не треба поганяти, 
Ми тебе доставимъ ажъ до того міста, 

,Где#ти маешъ хвуру брати". 

(Изъ рувоп. Сбор. Кулиша). 

170. 

А. 

1 Ой у полі та криниченька — 

2 Вода щшбувае; 
3 Ой тамъ чумакъ, чумакъ молоденький 

вб* 
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к 
4 Снві воли наповае: 
5 Воли ревуть, а води не пъють, — 

6 Въ Кринъ дорогу чують. 
7 Въ Крнмъ дорога дуже далекая, 

8 А ще хура страховая. 

9 — Воли жъ ноі сизі, половиі, 
10 Чомъ води не пъете? 
11 Тілько жъ нені, парию молодому, 
12 Серцю жалю завдаете! 
13 Одъ Кармелю та до Перекопу 
14 Малёвани хрести, 
15 Заслабъ чумакъ, заслабъ молоденький,- 
16 Да лебонь хоче вмерти. 
17 Умеръ чумакъ, умеръ молоденький 
18 У Крину наринку; 
19 Везутъ ёго, парня молодого, 
20 Такъ якъ въялую рибку. 
21 — Ой отамане, ой ти, батьку рідний, 
22 Вчини жъ мою волю! 
23 Одвези жъ мене спвими волами 
24 Ажъ до мого гробу! 

25 Ой нехай заревутъ, ой нехай загудуть 
26 Коло мого гробу, 
27 Ой нех^й зачуе моя - миленькая, 
28 Якъ йтиме по воду. 

29 Миленькая зачула, тяженько здихнула, 
30 Ще й іірко заплакала: 

31 — Гей десь мого, мого миленького 
32 Да й на світі немае. 

33 Коли бъ же я сизая зазуля, 
34 До бъ я крилля мала, 

35 То бъ я тую нревражу Вкраіну 
36 Кругомъ облітала, 

37 То бъ я свого, свого миленького 
38 Да по волахъ пізнала; 
39 Воли жъ моі сизі, половиі, 
40 У васъ карі очи, 

41 То бъ я пізнала свого миленького 
42 Хочъ и посередъ ночи. 
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1—3 Б—1—3 А... вола пасе, 4 
дороженьку..., 

7 Ой коли бъ ви, сірі воли, 

8 Да й у Кринъ не сходили, 

9 Що вн ною головоньку 
10 Да навіки втопили. 

11 Номеръ, померъ чумаченько... 
12 Поховали чумаченька 
13 А въ зеленому байраці. 
14 Товаришу, пане-брате, 
15 Бволи якъ мою волю; 
16 Веди коня у наряді 
17 Да за тіломъ за мною. 
18 Нехай зарже кінь вороний, 

19 Да стоячи надо мною, 
20 Хай зачуе отець, мати, 
21 Да стоя у комнаті. 
22 — Ой десь мого сина-орла 
23 Да на світі немае, 

В. 

Б—4 А, Да.'. 5 и 6 Б—5 и 6 А, Бо 

24 Ой що его кінь вороний 
25 Да голосъ подавав. 
26 Коли бъ же я зозуленька, 
27 Я бъ до бго нолетіла, 

28 То бъ я свого снна-одинчика 
29 Въ чужімъ краю розвідала. 
30 Сіла бъ, пала бъ на могилі, 
31 Та й сказала бъ — куку, 
32 Подай, подай, синку-одиночку, 

33 Да подай праву руку. 
34 — Ой радъ же бъ я, моя мати, 
35 Ще й обидві подати, — 

36 Насппано снроі землі, 
37 Да не могу піднятп; 
38 Склинплпся карі очі, 
39 Да пе могу я глянуть. 

(Изъ Рук. Сбора. П. А. Кулиша). 

В. 

1 Ой у полі криниченька — 
2 Холодная водиченька 

3 ВггЗ А... во.іівъ наповае, 4 В=5 А, 5 В—6 Б. 6 В~7 Б, Бодай 
же..., 7 В=8 Б, Ажъ до Криму... 8 Якъ вп мене, молодого, 9 Навікъ за- 

смутили. 10—12 В—11—13 В. 
14 Насипали чумаченьку 
15 Високу могплу, 

16 Посадили на могилі 
17 Червону калину. 

18 Прилетіла зозуленька, ^ 

19 и 20 В=31 и 32 Б... сину, подай, орле, 21 В=33 Б, хоть... 22 п 
23 В=34 и 35 Б, 24 Да налягла сира земля, 25 В=37 Б, Не ножна... 

(Изъ Рук. Сборн. ІІ. А. Кулиша). 

171. 
Зажурился та нашъ чумакъ Макаръ, Вінъ своею правою рукою 
На передокъ схялився, За серденько вхопився, 
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Кареньвими оченьваыи 
Та на воліеівъ поднвнвся. 

Ой волн моі сірі, половиі! 
Хто жъ вамъ паномъ буде, 
Ой якъ мене, чумака Мавара, 
На білімъ світі не буде? 
Померъ, померъ та нашъ чумакъ Ма¬ 

каръ, 

Сидючи на возі; 
По довали чумака Макара 

Въ клинку при дорозі; 
Насипали надъ чумакомъ Макаромъ 
Та високу могилу, 
Та посадила надъ чумакомъ Макаромъ 
Та чорвону валину. 
Стоять воли сіри, половиі, 
Стоять ремигають; 
Вони жъ того чумака Макара 
Усе дожидаютъ. 

172. 

А. 

1 Ой вотилося та яснее сонце • 

2 Та по-надъ колодками; 
3 Ой да вже жъ мені не чумаковати 
4 А межъ сіми чумаками. 
5 Об злетівъ пугачъ да й на когилоньву, 

6 Да якъ пугу, давъ нугу — 
7 Ой вистигайте, молоді чумаки, 
8 А на зімовлю до Лугу. ' 
9 — Ой ради бъ ми поспішатися, — 

|0 Одинъ чумакъ занедужавъ. 
11 Ой занедужавъ молодий чумакъ нашъ, 
12 Да на драбину схилився, 

13 Об да своею правою рукою 
14 За серденько ухопився: 
15 — Ой воли жъ моі да сіренькіі, 
16 Хто жъ надъ вами паномъ буде, 
17 Ой да якъ мене, молодого чумака, 

18 Да на світі не буде? 
#19 — Ой хто насъ буде поганяти, 

20 Той надъ нами пановати. 
21 Ой злетівъ швень да б на ворітечка, 

22 Да б сказавъ — вукуріку! 
23 Ой не сподівабсь, отецъ и матуся, 
24 И свого сина до-віку. 
.25 — Ой коли бъ же я зозуленьва, 

26 Я бъ врилечва мала, 
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27 Я бъ до ёго полеті.іа, 
28 Ой то бъ я свого сина 
29 Бъ чужімъ краю розвідада. - 
30 Ой вн, чумавп, да во, чумаченьки, 
31 Да ви, чумаченьки гожі, 
32 Ой избу дуйте свому чумак ові 
33 А труну, хочъ изъ рогожі. 

(Ивъ Рукоо. Сбор. Кулиша). 

Б. 

1 Ой сівъ... пугачъ на жогилі, 2 и 3 Б—6 и 7 А, Подгоняйте..., 4 Б= ' 

8 А, Зімовати... а в 6 Б—10 и 11 А, Да на віі.., 7 и 8 Б=12 и 13 А. 

9 Да своіми карими очима 
10 Да на воли подивився. 

11 Б=15 А... голубиі, 12—14 Б- -16 —1* А. 

15 Ой ви, чумаченьки, 
16 Би, товарищи гожі, 
17 Ой нзробіте мені 
18 А домовину, хочъ изъ рогожі, 
19 Висипте високу могилу 
20 Посадіте въ головахъ 
21 Червону валину, 
22 Ой щобъ було виднесенько 
23 На всю Украіну. 
24 А вже валиночка, 

25 А вже малиночва — 
26 Схилилися віти. 
27 Заплакали сёго чумаченька 
28 Да маленькні діти. 
29 А вже калияочка, 
30 А вже малиночва — 
31 Схилилася гилька, 
32 Заилакала чумаченька 
33 Молодая жінка. 

(Изъ Рукоп. Сбор. Кулиша). 

В. 

1 Ой сівъ пугачъ да на ворітечка, 2 В—6 А. 3 Да поспіпіайте, наші 
чумаченьки, 4 В^=8 А. Ночувати...*5 н 6 В=9 и 10 А. Такъ... 7 В=П А... 

чумакъ молоденький, 8 В=12 А. 

9 Охъ и цравою рученькою 
10 За серденьво ухонився: 
11 — Охъ ви, чумаченьки, славні молоденькі, 
12 Ой ви гожі та Боші, 

13 и 14 В=32 и 33 А. 

15 Охъ и викопайте сёму чумавові 
. 16 А глибокуго яму, 

17 Охъ н поховайте сёго чумаченька, 
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18 Явъ рибочку въялу. 
19 Висннте сёму чумакові 
20 А високу могилу, 

21 В = 20 Б... на сій могилі, 22 и 23 В = 21 я 22 Б... видно калину, 

•24 В=23 Б; 25 В —15 А... воли половиі, 26 и 27 В=16 и 17 А... мене мо¬ 

лодого, 28 В=18 А. 
(Ивъ Рук. Сбора. Кулиша). 

Явъ 8&думавъ Харьво, задумавъ За¬ 
харченко, 

Задумавъ багатітя; 
Зібравъ Харьво, зібравъ Захарченко 
Воликівъ борговеньвихъ. 
Й пабравъ Харьво, набравъ Захар¬ 

ченко 
Та на воликівъ важепько. 
Ой не дійшовпга до Савуръ-могили, 
Стали вопи спочивати... 
Ой сиднть пугачъ на Савуръ-могнлі 
Такъ пугу, та нугу!... 

— Ііривертайте. славні чумаченьки, 
Зімовать до Лугу. 
— Ой раді бъ ми привертати, 

Та одинъ чумакъ занедужавъ; 
Ой занедужавъ молодий чумаче 
Та на яремце схилився, 

Ой біля ёго та товарищъ ёго, 
Та стоячи зажурився. 

А стоячи вірний товарищъ 

173. 
Важенъко вздихае; 
Вінъ зъ своимъ вірнимъ товарищемъ 
Словечко промов.іяе: 

— Ви сходіться, та ви нриженіте, 
Мою худібоньку до смерти! — 
„Ой ти, брате, брате Иване, 

і Що жъ ти думаетъ, гадаешь. 

Ой кому ти, брате Иване, 

Сю скотину одказуешъ?“ 
Ой умеръ же нашъ ' умаченько 
Въ степу при дорозі; 
Изроби.’.и ми сёму чумаченьку 
Домовину зъ рогожі: 
И заховали рёго чумаченька 
Въ степу при дорозі! 
И помъянули сёго чумаченька 
Хочъ цвілими сухарями, 
И скинулись по копійці 
Купили ще й горілки, 

(Полтавок. туб. Н. И. Костомаровъ). 

174. 
Ой у полі край дороги чумакъ волівъ яаповае... 
Воли ревуть, води не пьютъ, прнгодёньісу бують. 
Оіі десь наші чумаченьки у полі ночуютъ. 
— Бодай же ви, сірі воли, сю дорогу не зходили, 

Що ви мене, молодого, навікъ засмутилп! 
Номеръ, померъ чумачепько въ неділеньку въ-рантр. 
Положили чумаченька на біленькій лавці, 
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Поковали чумаченька въ клинку у байраці, 
Насипали чумаченьку внсоку могилу, 
Посадили иа могилі чорвону калину. 
Прилстіла зозуленьва, та й сказала: „куку! 

Подай, сину, подай, орле, хочъ правую руку!* 
— Ой радъ би я, моя мати, обидві подати. 
Та налягла сира земля — пе можно підняти! 

(Харькове*, губ. Н. И. Костомаровъ; 

176. 

А. 

1 Ой високо совде сходить, 
2 А ншенько заходить; 
3 Смутвий чумадькій атаманъ 
4 Межъ возами ходить. 
5 „Ой ви, хлопці, вп, добрі молодці, 
6 Уставайте, вози мажте, ярма наривайте, 

7 Сіри воли вапрягайте!" 
8 Хлопді встали, вози помазали, 
9 Ярма нонаривали, сіри воли иозапрягали, * 

10 Ой у.поле чисте поганяли. 
11 Спускаються въ глибовую балку, ' 
12 Стаютъ вони ночувати, 

13 Сіри воли попасати. 
14 Ой зъ-за гори, зъ-за темного гаю 
15 Гайдамаки виглядають. 
16 „Ой ви, хлопці, ви, добрі молодці, 
17 А де вашъ атаманъ? “ 
18 — Спдить межъ возами, 

19 Умиваетьоя слезами: 
20 Седить межъ новими, 
21 Умиваеіься дрйгаимн. 
22 „Ой ви, хлопці, ви, добрі молодці, 
23 Верить, братця, дрюки въ руки, 
24 Бийте гайдамаківъ, бийте, не робійте, 
25 Бийте, ще б рубайте, 
26 На нові вози скдадайте, 
27 Та повеземъ у городъ у Варшаву, 
28 Та зробимъ собі славу, — 
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29 Що іхъ сорокъ ще й чотирі 
30 Насъ девъяти не побили!* 

(Новицкій). 

Б. 

1 Ой сонечво да висово сходить, 2 Б =2 А; 3 Б=3 А. ІІопереду... 4 Б~ 
4 А. Да по табору... 

5 Ой вінъ ходить, білі руки ломить, 

6 Да словами говорить: 

7 Б—5 А... ви вдалі... вози мажте... 8—12 Б—6—9 А. 

13 Возп риплять, ярма брязжать, 19 Б—10 А... вдалі... 
14 Сіри воли ремігають, 20 „А где будемъ ночовати?" 

15 Попереду чумадький атаманъ, 21 — Нриідемо къ зеленому байраку, 
16 На сивому коні грае. 22 Да станемо на попасі. 
17 Ой вінъ грае, грае-вигравае, 23 А съ-підъ того зеленого бай)>аку 
18 До табора привертае. , 24 Ваглядають гайдамаки: 

21 —Ой, ви, превражиі сини, 26 Б=17 А... межъ вами...? 27 Б—18 А. 
Нашъ отаманъ... 28 и 29 Б=19 и 20 А. Нашъ отаманъ... 30—31 Б—21 в 
22 А... ви вдалі... 32 Б = 23 А... собі... 33 Не давайтесь въ руки. 34 Б 
24 А... не жалійте, 35—39 Б=26—30 А. 

40 Насъ девъяти вони не набили, 

41 ТілЬки славн наробили. 
(Изъ Рук. Сбора. Кукива). 

В. 

1—3 В—1—3 А. Гей, славний парень... 4 В=4 А. Гей, та по табору... 
5 и 6 В=5 и 6 Б; 7 В^=5 А... правдиві... 8 В=6 А; 9 В—9 Б; 10 В—7 Л 

11 Степомъ ідуть, вози риплять, 
12 Сіри воли ренигають, 

13 и 14 В—15 и 16 Б... воронимъ... 15—17 В=17—19 Б... правдиві..-. 
18 В—20 А. 

19 Гей, мп будемъ ночувати 
20 Въ темнімъ лузі, край байраку. 

21 В 14 А... зъ-за крутоі, 22 В 24 Б; 23 В — 22 А... правдиві... 
24 В -23 А 

25 Гей, ви бийте, бийте, вибивайте, 

26 Нові вози изкладайте. 

27 В -27 А... поідемъ... 28—30 В—28—30 А. Та... семи... 
(Ноицкій). 
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Г. 

1 У неділю рано, якъ сонечко сходить, 
2 Об щось нашъ отаманъ невеселиб, ходить, 
3 Ой вінъ ходить, білі руин ломить, 
4 И словечка не проновить. 

5 — Геб, запрягайте ви сивіі воли 
§ Та поідемъ до Одессе. — 

7 Нові вози рнплить, дорогого йдучи, 
8 Сірі воли рогами махаютъ. 
9 — Геб, якъ прийдемъ къ зеленому гаю, 

10 То тутъ будемъ ночувати. 
11 Изъ-за гаю, гаю, зеленого гаю, 
12 Розбійничокъ вшзжае; 
13 Ой виізжае, сивимъ конемъ грае. 

14 Г=18 Б; 15 Г=17 А. Ой нашъ отаманъ да помежъ... 
16 Сидить межъ новими, 

17 На візъ нахнлився, 
18 Слізонькани вмився: 
19 — Ой черезъ свою дурную волю 
20 Пропадаю въ чистому полю! 

(Новицків). 

176. 
Ой зъ-за Дону, зъ-за ріки, Безъ опаски спать лягли. 
Виходили чумаки, Де не взялася орда — 
Чорноморські козаки. Порубала чумака. 
Не доходя Чорного Яру, становилися, Порубала, посікла 
Сірихъ волівъ роспрягали, И у полонъ заняла. 

(Н. И. Костомаров!). 

177. 
Ой ясно, прекрасно сонечко сходить, Охъ вони стали, вози помазали, 

А за (хмари) заходить; СЦри воли повпрягали. 
Об уже нашъ панъ, нашъ отаманъ Об воли идуть, а вози риплять 

А по табору ходить. По зеленому байраці. 
По табору ходить, біли руки ломить, Об за бабракомъ сорокъ чоловікъ 

Зъ молодежжю говорить. До (чумаківъ) прввертають; 
Ой велитъ, велитъ своіб молодежі Ой попереду козахъ Гавриленко. 

Сіри воли запрягати. Сивимъ конемъ вигравае. 
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Ой грае, грае, грае-вигравае, 
Назадъ волики завертае. 

— Охъ и годі тобі, еретпчнй сивъ, 
Сивииъ коненъ вигравати; 

Ясно красне сонечко зіходить, 

Хмарненько заходить. 
Смутенъ, смутенъ нашъ панъ отананъ, 
Та по табору бродить; 
Ой вінъ своій честній молодёжі 
И словечка не проиовить: 
-г- Ой уставайте, честна молодёжь, 
Уставайте, вози мажьте. 
Скоро встали, вози помазали, 
Сірі воли іюзаирягали. 

Ой йдуть воли, та везутъ вози 
До зеленого бай рака. 

А зъ байраку сорокъ й чотнрі 
Добичаикіпъ виіздило. 
Ой іхъ же сорокъ и чотирі 
Насъ десяти не побило. 

Ой въ неділеньку, рано пораненьку, 
Якъ стало світати, 

Стала орда вся чорная 
Съ-підъ моря вставати. 

Стали шмці-компашйці 
Чумака збуватп. 

— Годі, годі, чумаченьку 
Въ Криму солі брати; 

Запрягайте вози, воли 
За баштя втікати! 

Ой ті, котрі чумаченьки 
Тее услишалп, 

Запрягали воли, вози 
Та й солі набрали. 

Охъ и пора тебе, .еретичий синь, 
Батогами наказати. 

Ой кінь споткнувся—копитъ зігнувся, 

Гавриленко усьміхнувся. 
(Йвъ Рук. Сборе. Кулиша). 

178. 
Попереду молодий ватагъ 
На воронімъ коні грае; 

Ой вінъ грае, грае-вигравае, 

До табуру привертае: 
— Ой п беріть,. ви, честная молодёжь 
Ваговиі дрюки въ руки; 
Та бийте, бийте прескурвого сина 
Та у білиі груди. 

Бийте, бийте й въяжіте 
Та у городъ везіте. 
Ой у городі, городъ на потаЛу... 
Та вробили чумаченьки славу! 

Ой іхъ сорокъ и чотирі 
Насъ десяти не побили, 
А ми жъ іхъ, прескурвихъ сиігівъ 
Та у городъ пристановилн. 

(Харькове*, губ. Н. И. Костомаровъ). 

179. 
А которі чумаченьки 

Того не слишали, 
Вони жъ въ тому превражому Криму 

Зо скотомъ пропали. 

Ой хвалився Довгорукъ, 
Що не знійме орда рукъ, — 
Орда руки наняла, 
Чумаченьківъ заняла. 

Ой заняла, та й погнала 
Разними шляхами,— 
На Никополь, на Авовъ, 
На третій городъ Козловъ. 

Мпргородській Комендантъ, 
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Дав запорожцамъ знать, 

Нехай біжать до Салгіри 
Чумаченысівъ ратувать. 
Ой хто въ Криму не бувайъ, 
Перекопу не видавъ... 

Зъ Перекопу до Салгірп — 
Тамъ не міряниі милі, 
Ой тамъ лежать чумаченькн, 
Якъ въялая рибка. 

На платті и одежда 
Кровью окіпіла. 
Одъ Перекопу до Салгірп 
Покопани шанці; 
Стоять вози насторчъ яромъ — 

Хто не пивъ води та дунайскоі, 
Та не івъ каши козацькоі, 
Не вчипнвъ слави бурлацькоі... 
Ой на морі на синему 
Сокілъ зъ орломъ купаеться, 

Сокілъ орла питаеться: 
„Чи не бувъ, орле, на Вкраіні, 
Чп не бачивъ, орле, чумаченысівъ? 
— Всіхъ чумаківъ орда зияла, 
А к торихъ старихъ — вирубала, 
А молодихъ въ полонъ взяла, 
А маленькихъ внтоптала. 
А Вкраіна сум вала. 

Своіхъ дітокъ оп. акала!... 
Надъ річкою надъ Сагирью, 

Горять огні терновиі, 
Варятъ каші ягловиі; 
Туди орелъ прилітае, 
Чумаченьківъ одвідае: 

Паровиці чумацьки. 

Ой надъ річкою Салгірою 
Тускла зввлась квітка; 
Не одного чумаченька 
Осталася жінва. 
А тепера надъ Салгірою 
Тускло звплись квіти, 
Не по однімъ чумаченьку 
Осталися діти. 
А тепера надъ Салгірою 
Шумцть буйна нива, 
Не по однімъ чумаченьку 
Плаче чорнобрива. 

(Ивъ Ру*. Сборн. Кулиша;. 

180. 
Которпі порубані, 
Коториі въ полонъ взяті, 
Ой тамъ же імъ прихилшце, 
Сира земля приімище!.. 
Плаче гірько родинонька: 
„Де синочки напгі лежать 
Порубані, почорніли 
И вровпю обкипілп, 
А нікому приглянути!... 

А ти, мати, дома сидпшъ, 
Та не знаешъ, не відаешъ, 
Що зъ спночками зробилось!11 

Зъ Крцму вітеръ прилітае, 

Матці слези утирае: 
— Були сини та любезні 
Пішли гроші заробляти, 

Слави дсбувати, 
Та головки покладати! 

(Роронежсв. губ Н. И. Костомаровъ). 

181. 
А. 

1 Гей, та ходивъ чумаченько сімъ літъ по Дону, 
2 Та не було пригодонькп ніколи ёму; 
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3 Гей, та ходивъ вінъ по Крвму чотирі годи, 

4 Та не було иригодоньки ему ніколп. 
5 Геб, та прийшовъ чумакъ иа крижський базаръ, 

6 Заболіла головонька та б ставъ чумакъ слабъ. 
7 Гей, заболівъ чумаченько, въ базарі лежитъ, 
8 Не спитар ніхто ёго, що въ ёго болитъ. 

9 Прийшовъ до нёго товарищъ ёго, 
10 Гей, та бере за рученьку, жалуе ёго. 
11 — Гей, та милий товарищу, батьку дорогий, 
12 Пиши листи на бумазі до батька мого, 
13 Та Богъ знае, Богъ відае, чи буду у ёго. 
14 Гей, та скинувъ свиту зъ себе, скинувъ н кожухъ, 
15 А самъ упавъ къ сирій земді, тілько вводить духъ. 
16 Гей, та скидавъ ище зъ себе дорогий жупанъ, 
17 Гей, та сказавъ: „воли жъ ыоі, хто жъ вамъ буде панъ?"1 

18 Гей, ревиули воли сіри. стоя у ярмі, 
19 Та сховали чумаченька въ сироі землі, 
20 Поховали чумаченька въ чужій стороні. 
21 Та вдарплп сумно, нагло у голосний дзвінъ, 
22 Гей, по тому чумаченьку, що ходивъ на Дінъ; 

2'3 Та вдарили сумно, нагло та у дзвони всі, 
24 Гей, по тому чумаченьку, що ходивъ по сіль. 

(Ияъ Рук. Сборн. Кулна). 

Б. 

1 и 2 Б=1 и 2 А, Не мавъ собі... въ тому. 3 х4 Б=-5 и 6 А... лв- 
бонь же я... 5—7 Б— 14—16 А... зъ себе свиту, скинувъ..., 8 Б- 17 А. 
Поли жъ моі половиі...? 9 Б^ 7 А. Заслабъ чумакъ, заслабъ та й.., Ю и 
11 Б^-8 и 9 А... атаманъ..., 12 Б -10 А. 13 Ой ти, атамане, ой тв. батьку 

мій, 14 и 15 Б- 12 и 13 А. 

16 Ой ви, чумаки, ви, брати моі, 
17 Викопайте домъ глибокпй, схороніть мене. 
18 Викопалп и захоронили, 
19 И сплеснули рученьками, заголосили. 
20 Въ городі цвіте бузина, 
21 Плаче, плаче по сироті чужа чужина; 
22 Въ городі цвітѵть гвоздочки, 

23 Плачутъ по сироті ёго сестрички; 
24 Въ городі пвітуть ногітки, 

25 Плачутъ, плачутъ но сіромі ёго дітки. 
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В. 

1 В==1 А. Ой якъ бувъ..., 2 В—2 А.- 

3 Якъ прийшовъ чумакъ изъ Дону до дому, 
4 Стала жъ ёму пригодонька за всю дорогу. 

5 ТТрийшовъ до возівъ, упавъ да й лежитъ, 
6 Ніхто жъ ёго не спнтае, що въ ёго болитъ. 
7 Болятъ у ёго руки и нога, 

8 А ще близше и къ сердепьку — болитъ голова: 
9 и 10 В^9 и 10 А, Узявъ... 

11 Товарищу мій, жалуешъ мене, 

12 Бери моі вози, воли, поховай мене. 
13 Що нону волп, а дяку вози, 
14 А норму товарищу жупанъ голубиШ 
15 Що й у Кпев: ударили въ дзвіпъ 
16 Гей, по тому чумаченьку, що ходівъ на Дінъ; 
17 Що й у Кирві во всі дзвони бъють, 

18 Оце жъ того чумаченька до гробу несутъ. 
19 Стали того чумаченька упизъ опускать, 
20 Стали л ъ ёго сіри воли къ землі припадать. 
21 Воли жъ моі половпі. хто жъ вамъ буде панъ? 
22 — Той намъ буде панъ — го убий жупанъ. 

(Илъ Рук. Сборн. П. А. Кулиша'. 

Г. 
\ 

I Ой служивъ чумакъ чотирі годи, 

2 Г—- 2 Б... же вінъ... жадного разу. 3 Г=5 А, 4 Г 4 В. Бідна жъ моя 
головонька..: 5 и 6 Г=14 и 15 А. 7 и 8 Г—“7 и 8 Б. 

9 Нехай мене не ховають не попи, не дяки, 
10 Нехай мене поховають нагаі бурлаки. 
11 Попи зъ дъяками за гроші бъються, 
12 Світові бурлаченьки горілпи напъються! 
13 Ревнули сиві воли, стоячи въ ярмі, 
14 Поховали хозяіна въ чужій стороні. 

(Изъ Рук. Сборн. П. А. Кулпіпя'. 

д. 
1—3 Д—1—3 А. Виіхавъ..., 

4 Воли ёму поздихали, самъ чумакъ заслабъ. 

5 Гей заслабъ чумакъ, заслабъ та й лежитъ. 
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0 и 7 Д -8 и 9 А. 8 Д-10 В. 

9 Ой ви, чумаки, ви, брати моі, 
10 Візьміть собі гроші одъ мене, ратуйте мене. 

11 Ой ви, чумаки, ви, брати моі, 
12 Викопайте гробъ глибокий на тіло мое. 

13 Зъіхалп чумаки зъ гори въ доливу, 
14 Викоиали гробъ глибокий за часъ-годину. 

15 Гей усі дзвони та разомъ гудуть, 

1і; Молодого чумаченька до гробу несутъ. 
17 Спустили чумака на самое дно, 

18 Самі стали, заплакали усі жалібно. 

19 Ой стоить воли, стоять въ... 

20 Померъ, номеръ чумачепько въ тяжкій дорозі. 
21 Ой стоять воли, стоять у ярмі, 
22 Поховалп чумаченька въ чужій стороні. ' 

(Летпевск. уѣа.). 

Е. ' 

Ой ходивъ чумакъ сімъ годъ по Дону, 

Та не було пригодоньки ніколи ёму. 

Ой вшовъ чумакъ зъ Криму до-дому, 

Сталась ёму пригодонька за всю дорогу. 

Сталась ёму пригодонька не въ день, а въ ночі, 
Занедужавъ чумаченько зъ Криму идучи. 

Ой упавъ чумакъ, упавъ та й лежитъ; 

Ніхто ёго не спитае, що въ ёгоі болить. 

Ой болить въ ёго серне й голова: 

Помірае чумаченько, а роду нема. 

Прийшовъ до ёго отаманъ ёго; 

Вере ёго за рученьку, жалуе его. 

„Отамане мій, жалуешь мене: 

Скидай зъ мепе жупанъ та украй мене. 

Бери і.оі воли, вОоН — ноховай мене, 

Берн мое срібло-злото — поминай мене. 

Покинувъ чумакъ пзъ себе жупанъ: 

— Воли моі половиі! хто жъ вамъ буде панъ! 

И жинувъ чумакъ изъ себе кожухъ — 

Прлнадае кт, сирій землі, теплий зводе духъ. 

Та ударили зъ-разу у великий дзвінъ, 

Се жъ по тому чумакові, що ходивъ на Дінъ. 
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Ой ишли воли та въ вісьмерику; 

Задзвоннли въ усі дзвони по тікъ чумаку. 
Ревнули воли въ новому лрмі; 
Поховали чумаченька въ чужій стороні. 
Ревнули воли, степомъ идучи; 

Поховали чумаченька, 8ъ Крвму везучи. 
(Харьковск. губ. Н. И. Костомаров*). 

182. 

Ой сівъ пугачъ, ой сівъ, зажурнвся; ч 
Чумаченько молоденький безъ долі вроднвся. 
Ой чи твоя недоленьва, чи мог несчастя, 
Чи мені такъ поробила шннкарочва Настя? 
Ой чи дала въ хлібові зъісти, чи въ горільці спита — 
Доведеться чумакові на евіті не жити. 

Питаеться батько: „Де твоя, силу, доля: 

А чи въ Сулі, чи въ Самарі, чн въ тихінъ Дуиаі?“ 
— Потопав моя доля край синёго моря. 

Ой хочъ вона потопав, та ще Л виринав, 
Вона свого отця й иеньку усе спомннав. , 

(Полтавок, губ. Н. И. Костомаров*). 

183. 

Ой ишли козаченьки изъ-за Дону, 
Та несли ружжя, саблі за собою, 
Та запалили зелену доброВу. , 
Та одна доброва не горіла, 
Соловейкові крильця посмалила. 

Та полетівъ соловейко у чистее поле, 
Та зострівъ соловейко перепілку: 

„А здорова, сестрице-перепелко, здорова". 
— А здоровъ, здоровъ, брате-соловейку! 
А чи я тобі, брате, не казала: 
Не бгай же гніздечка у діброві, 
А зобгай же гніздечко у степу, край дороги. 
Ажъ тамъ чумаченьки ночовали, 
То вони будуть рано уставати, 

А ти будешь рано щебетати, 
Та Й будешь чумакіпъ рано пробужати. 

(Им Рук. С беря. Куляба). 

87 
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184. 

А. 

1 Косить хозяінъ у степу траву, 
2 Ажъ врівавиб пітъ меться; 

3 Лежитъ чумакъ въ холодку підъ вовомъ, 
4 Та зъ ховяіна сміеться. 
5 Пришли на чумака зіма та морози 
6 Нічимъ воли зімовать, 
7 Вере чумакъ налигачъ підъ руку, 
8 Та й яде. сіва куповать. 
9 Иде чумакъ селомъ улицею, 

10 Та й устілка волочиться, 
11 Седить хозяінъ въ корчмі къ конці стола, 

12 Та зъ чумака сміеться. 
13 Прийшовъ чумакъ та до хозяіва, 

14 Та изъ-за угла виглядае, . ' 
15 Седить хозяінъ въ конці стола, 
16 Варенвчкп уплітав. 
17 „Ой добри-деш., дядьку, ой добрн-двнь, батьку, 

18 -Ой продай сіна вълзку, а въязку соломи, 
19 Та пойдемо. дядьку, та до моіхъ возівъ, 
20 Та наберетъ, дядьку, собі риби й солі*. 

, 21 — Було тобі, перевражий сину, 
22 Підъ возомъ не лежати, 
23 Було тобі брати остренькую косу, 

24 Въ чистімъ полі ті&ву тяти! 
25 Ой излетівъ пугачъ та сівъ на могилі, 
26 Ой та й пугу, пугу! 
27 Збірайтеся, молоді чумаки, 

28 Зімовать до Лугу- 
29 Которі та поспішалися, 
30 То ті въ Лузі зімовали; 

31 А которі воли отощали, 
32 То ті марно иропали. 

(Изъ Рулоп. Сбора. Кулиша). 

Б. 

1 Б=1 А... сіно, 2 Б=2 А... съ него...; 3 Б=3 А. Іде». еірими волами, 

4 Б=4 А. Изъ мужика... 
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5 „Смійся, смійся, яретичий сину, 
6 Бо теперь пашу маешъ, 
7 А прнйде на тебе прелюта зіма, 
8 ПриПдешъ куповати сіна“. 
9 А впавъ сніжокъ на обложокъ 

10 Та й пе хоче розставати, 
11 Бере чумакъ налнгачі въ руку 

12 и 13 Б=8 п 18 А. Ой продай..., ой продай..., 
14' Та хочъ въязку соломи, 
15 А якъ првпдешъ до моего дому, 
16 То дамъ тобі солі, 

17 Б=21 А... ярптичий..., 

' 18 Літомъ зъ мене не сміяться, 
19 Бу де твоя сіра худибка 
20 Да й на сіні зімоватн. 

21 В—21 А... яретичий..., 22 Б=г22 А. 

23 Бо' буде твоя сіра худибонька 
24 Та безъ сіпа проиадатн". 

;Л»баръ). 

185. 

Гей, гей! та журьба мене зсуншла, 

А другая звъялпла—та гей! 
Гей, гей! чѵжі вози мажучп, 

Въ рукахъ батігъ посячи!—та гей! 
Гей, гей! къ рукахъ батігъ носячи, 

Сірі волн водячп!—та гей! 
Гей, гей! сірі воли, не везутъ, 

^>бидраті, такъ не йдуть!- та гей! 
Гей, гей! иу те жъ воли, ну те, ну! 

Витягайте на гору,—та гей! 
Гей. гей! становіться на сутпі, 

Край шинкарки Марѵсі,—та .гей! 
Гей, гей! „шинкарочка молода, 

Усипъ меду й вина,—та гей! 
Гей, гой! усиль меду й вина, 

Ще й горілки пі&ь відра!—та гей!* 
Гей, гей! ой крикнули журавлі, 
Та ходячи по ріллі:—та гей! 

Гей, гей! $ка рілля луччая, 

Чи рання, чи пізняя? та гей! 
Гей, гей! на раннёі женці жнутъ, 
А пізнюю волами бьють.—та гей! 

Гей, гей! заспорили удівці. 
Та сидячи у гаивці:—-та гей! 

Гей, гей! яка жінка луччая, 
Чи перша, чи другая?—та гей! 

Гей, гей! изъ першою діти мавъ, 
А зъ другою розігнавъ!—та гей! 

Гей, гей! ходить батько по валу, 
Кличе дітей до дому:—та гей! 

Гей. гей! „идіть, діти, до дому, 
Не буде вамъ розгону*.—та гей! 

Гей, гей! — живи, тату, теперь самъ, 
Коли хорошу жінку взявъ!—та гей! 

Гей, гей! а ми будемъ служите, 
По матері тужите!—та гей! 

(Харькове», губ! Н. И. ТОостомяроп.'. 
67* 
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Гей, гей! 

Ой хто лиха не внае, 
Нехай пене спнтае; 

Та гей же! 
Гей, гей! *) 

Та вирісъ я въ наймахъ, неволі, 
Та не гнавъ я дол ніколн; 
Та по дорогахъ ходячи, 
Чужи вози мажучи; 
Та чужи вози мажучи. 

Та чужи воли насучи. 
А чужи воли недужі, 

186. 

Да витягніть мажу зъ калюжі, 
Та поставте иа суші 
Біля' шинкарки Настусі. 
вДа шинкарко Настусю, 
Дай меду-внйа напъюся. 
Та дай меду-вина напъюся; 
Въ жупанъ синій вряжуся. 
Да дивуйтеся, вороги, 
Що въ сироти жупанъ дорогий, 
Да валицяйтеся дівчата, 
Що спрота — чумакъ бататий1- 2 3 4 5 6 7. 

(Ыонацкіі). 

187. 

— Ой гукъ, маши, гукъ, де горілку пъють; 
Веселая тая дороженька, де чумакн йдуть; 
Чумаченьки йдуть, та горілочку пъють, 

Та підъ білою березою отамана ждутъ... 
.Отамане, батьку нашъ, та порадь теперь насъ! 
Чи ми сего кониченька вороного продамо, 
Ковиченька продамо, а грошики пропъемо, 
Чи ми его до домоньку та й одведемо". 

(Н. И. Костомаров). 

1 Ой я чумакъ несчастливий, 

2 Иду зъ шинку ледве живий. 

3 Якъ же мені въ світі жвти, 
4 И що теперь учините: 

5 Воли роси не стрімали, 
6 Заразъ бідні позднхали. 
7 Я зъ батогомъ довертаю, 

188. 

А. 

8 Хоть тугъ зъ журбя погуляю. 
9 Уже солі не возити, 

10 И по рвбу не ходите, 

11 И въ підрлди не йти Ицьку,- 
12 Нема уже долі Грицьку. 
18 Гуляй, гуляй, чумаче, 
'14 Хочъ и дома жіива плаче! 

*) Покоряется послѣ каждыхъ дцп стжхогъ. 
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15 Треба Іі одягати, 

16 Бо изъ хати бу де гнати, 

17 И любила, и кохала, 

1В Якъ відъ мене гроши брала; 

19 Теперъ хоче багатого,- 

20 Мене кине несчасітого! 

21 И чобота пооднімала, 

22 И одежду иоховала, 

23 Щобъ я въ шинокъ не ходивъ, 

24 Щобъ шинкарки не любивъ, 

25 А я таки сішту вкраду, 

26 Да й явдюся у громаду, 

27 Хоть горшей не наиъюся — 
28 На шинкарку додивлюсл, 
29 Де жъ ти теперъ, моя мила, 

30 Що тя мене знарядвла 
31 Пъяшцею-бурлакою 
32 И дедащомъ-гулякою, 

33 Я музиці поклон юся, 

34 Со вже дальше не шткнуся; 

35 Ой будь ласковъ, нехай грае. 

36 Нехай чумакъ иогуляв. 
37 Сипъ горідки, жиде ВДдко! 
38 Ти, музика, грай, да хутко! 

39 Ще ся туга перебуде, 
40 Жінка згане — друга буле 
41 Да я объ сімъ не журуся, 
42 Бо іце разівъ три жен юся — 
43 Въ Туреччині, въ Шмеччнщ, 

44 Да ще въ Крику й на ДонѵІ 
45 И казнндя и макало 
46 Уже мені над істило — 
47 За горілку жиду даю, 
48 Бо кошечки не таю. 

49 Рікъ сей для мене удайся, 
50 Що я голимъ иэостався: 

51 Вурлаковать теперъ буду, 
52 Сего року не забуду, 
53 А мувика нехай грае, 
54 Нехай чумакъ ще гуляв. 
55 Буду воли чужі гиати. 

56 Бо ще хочу чумаковатн. 
(Изъ Рудоп. сборъ Кулиша), 

I и 2 Б~1 и 2 А... зъ Крику.» 3 Б—3 А. Ой якъ,., 
4 Ой не знаю, що робити. 9 Полюбила такого, 
5 ОЙ лелечко, лелечко, 10 Що чортъ мае нічого, 
6 Болить мое сердечко, 11 Тільки люлька, кремівецъ, 

7 Болить серце и душа, 12 Да кресало й гамапедь. 

8 Що вводилась хороша, 
(Новицкій), 

* В. 

I н 2 В—1 и 2 А. Зъ журбя хожу.,, 3 ВггЗ А.*, теперь.. 4 В ^4 А. 
5 Воли мені поэдихали, 

6 Вози, ярма подамалн. 

7 и 8 В ”7 в 8 А. Зъ жу^би собі... 
9 И сокіра, и маствло, 

10 Що відъ воза ся лишило — 

II н 12 В—47 и 48 А. 
іВоиищий), 
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189. 

1 Ходить чумакъ но ринку, 
2 Пъе чумакъ горілку,' 
3 Ой пъе чумакъ гуляв, 
4 Товарипгіпъ напувае, 
5 Щобъ вірни були. 
6 Пропивъ чумакъ воли, 
7 Пропивъ чумакъ вози, 
8 Пропивъ ярма, ще й занози — 

9 Все свое добро. 
10 Устану я въ-ранці, 
11 Поглядю въ карманці, — 
12 Бу. ю грошей много, 
13 А теп ера нітъ нічого, 
14 Нізащо гулять. 

15 Піду до жиднвки 
16 Випити горілки, 

17 А жидввка къ дідьку дметься, 

А. 

18 На чумака не дивиться — 
19 Наборъ не дае. 
20 Скину кожу пишу, 
21 У жпдивки покину: 
22 Буде впиться, прохми.шться, 
23 Чумакові пе журиться 
24 За своімъ добромъ. 
25 Ой піду я на Донъ, 
26 Не по рибу, та по соль, 
27 Буду гроши зароблять, 
28 Буду’по и куновать, 
29 ІЦобъ чумакомъ стать. 

30 Вийду на могплу, 
31 Гляпу у долину— 
32 Стоять воли, стоять вози 
33 И ярма, й стремлять занозп — 

34 Все свое добро. 

(Новицкік). 

Б." 

2 А... горілочку, 3 Пропавъ ваіи, пропявъ 
10 А. На другій день... 7 Б—11 А. Нігь нічого... 8 В= 

13 А. А сегодня... 

і У Киеві на риночку, 2 Б 
вози. 4—6 Б -8 

12 А. Вчора... 9 Б 

10 Нізавіщо й похмнлпться. 
11 Ой піду я до шинкарки: 
12 - Сипъ, шпнкарочко, півъ кварти! 

13 Шпнкарочка къ чорту дметься, 
14 Одвернеться, та й сміеться: 

15 „Се жъ чумакъ-дуракъ". 
16 В—15 А. 

17 — Сипъ, жидивочко, горілкп! 
18 Б—17 А... къ чорту... 
19 Одвернеться да й сміеться; 

20 „Се чумакъ-дуракъ". 

-21 Ой, я парень невалящпй. 

22 Скину каптанъ сампй лучший, 
23 Буде впиться й прохмилиться. 

2І Шпнкарочці оплатиться 
25 За свое добро, > 
26 01 вдасну я свитину, 

27 Та піду я на Вкраіну. 
28 На Вкраіні добре жити, 

29 Нітъ нічопа ще й робити, 
30 Тілько горілочку нити. 

(Изъ Рук. Сбора. П. А. Кулиша). 
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190. 

„Ой куди жъ ти, чумаче, мандруеіпъ? 

Кому мене, серце, даруешь? 
Гей ти, чумаче-небоже, 

. Чомъ ти не робишъ, якъ гоже? 
Серце, чумаче, голубче. 
Чомъ ти не робишъ, якъ лучче? *) 

Люди идутъ у поле орати, 
А ми зъ тобою у корчму гуляти. 

Зажурився бідний чумакъ, 
Що й копіёчки не мавъ, 

Та й сівъ собі конецъ стола, 
Якъ обдутая сова. 

Да вже жъ люди въ Ііолі поорали, 
Ми зъ тобою въ корчмі прогуляли. 

Да вже жъ люди возятъ по токамъ, 

Ми съ тобою, серденько, по шрнкаю. 
Уже люди молотятъ ціпами, 

Ми съ тобою, серденько, ногами. 
Уже люди возятъ п мішками, 
Ми съ тобою, сердецько,. пішкамик. 

(Изъ Руѵсбори. И..А. Кулиша). 

191. 

Що въ Черкасі й въ ОдессІ 
За пять літъ заробивъ, 
То въ Полтаві, зробивъ славу, 
За дві ярмарки пропивъ. 

(Новицкій). 

Г 

_:_ * ’ ' ;<'I 

*) Припѣвъ послѣ каждыхъ двухъ строкъ. 1 
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ПЪСНИ ВРЕМЕНЪ КРЪПОСТНОЙ ЗАВИСИМОСТИ 

192. 

Добре було нашимъ батькахъ на Украіні жити, 
А тепера достанеться панщину робитн. 

Наступила чорна ххара, наступила'й сива — 
Не одбуде синь за батька, а батько 8а сипа. 
Наступила сива ххара, наступила й ряба — 
Нё гуляв въ добродія в старая баба. 

(НогацвІІ). 

193. 

Добре було нашихъ батькахъ на Вкраіні .жити, 
Дакъ не гнали наши батьки панщинн робитн. 

Зразу були добри пани, легки на роботу, 
Цілий тнждень собі роби, панові въ суботу. 
Якъ настали лихи пани, тяжки на роботу, 
Цілий тнждень на пашцині, толоку въ суботу. 

А въ суботу на толоку, въ неділю на варту. 
— Ой дай нені, арендару, горілки хоть кварту! 
Сівъ я собі коло столу та горілки пити, 
А вже стали до церковки всі дзвони дзвонитн. 

А въ неділю съ полудня всі дзвони дзвонять, 
Асаула съ козакахи на панщину гонять. 

Зберехося, паве брате, та й ходіхъ до пана, 
А вже би насъ неділоныса ось та не скарала. 
Прнйшли бо хи передъ пана, стали говорити... 

Беретъ савула съ козакахи по сто палокъ бита. 
(И» Руки. Обор. П. ▲. Кулва). 

194. 

Горе нахъ на гетханыциві, Що ходячи наісись, 

Надокучила нахъ вража панщина, Сидя виспишся. 

Оідііігесі Ьу ѵ^оодіе 



— 1065 - 

Служивъ а у пана 
Три неділоньки, 
Заробпвъ же я грошей 
Три копіечки, 

Щобъ за одну впиться, 
За дві похмилиться, 

Щобъ до свого пана 
Скіливо явиться, 

И передъ паномъ словомъ пршінвться. 
Тоді давъ мені панъ 
Коня чалого, 
Коня чалого, неізжалого, 
Посадивъ сироту небуваюго. 
Якъ поіхавъ сирота 
Да въ чистѳ поле, 
У чисте поле-долиночви, 

Да прнпъявъ коня до бнлнцочкв, 
А самъ лігъ спати край могилочки. 

Ой чи спавъ, чв не спавъ, 

Да й прокинувся самъ. 

Бідная моя голова, 
Нема чалого коня. 
Якъ пішовъ сирота 
У чистее поле, 

У чистое поле 
До темного лугу, 

Тамъ огонь горить 
И татаринъ сидитъ. 
„Татарину мій, 
Ти невіро моя, 
Чи не бачивъ же ти 
Мого чалого коня?“ 
— А чи то жъ то твій кінь, 
Що по степу ходить? 
Що по степу ходить, 
Траву виідае, 
А въ синёго моря 
Боду випивае. 

(Новицвіі). 

195. 

Ходить попикъ по церковці, 
Святу книжечку читавъ; 

Питаеться людей божихъ: 
„Чомъ васъ багато въ деркві не бувае?“ 
— Ой чи жъ есть часъ намъ, батюшка, 
До церкви ходити? 
Якъ чорннй вілъ въ свято и неділю 
Мусишъ панщину робити. 4 

, (НокщпА). 

196. 
Намахався мужикъ косою, намахався ціпомъ; 

Пригнавъ же вінъ воли съ поля передъ білимъ світомъ. 
Ой стоіть панъ зъ нагайкою, отаманъ съ файдою. 

Що жъ я, бідний, буду робить съ того эолотого, 
Добре жъ мені панъ арентій тое набілилв. 

Не дай жінки на весілля, нікому кобилв; 

/ 
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Бо'кобила тоді здохне, або нідпалиться; 

Тоді жінку збаламутять, що Гі не подивиться. 
Вона жъ ’меві съ того всего шуркае до ока: 
— Тн поганий, ти пъяниЙ, відсунься відъ бока! 
Ой вийшовъ я на улицю та й взявся радити, 
Що жъ я буду, несчастлпвнй, зъ бідого робитиѴ 
— Замкни іі въ коміру, не дай істн, нити. 
Въ той часъ перёстане вона хлопці любитн. 
А вже жъ та лайка-бийка та ніцъ пе поможе, 

Якъ бп хлопцівъ не любила, то давъ би мъ те, Боже! 

197. 

Повіяли вітри все б)ііниі, 
ііішліі дворлпн все смутпиі. 
Берегъ зъ берегами, а кручи съ кручами, 
Тамъ .ворліш проходили. 
Кидаютъ отчину и свою дівчину, * 
Своі пасіки й левади... 

(Изъ рукол. сбор. Кулиша). 

198. 

Другій етоіть у порога 
Та сдізоньками хлипле. 
Ой що іСішавъ срібломъ, злотомъ, 
Той сдави набрался, 

А що плакаэ'Ь с.іізоньками. 
То той ііовіичався. 

чКуплю тобі, товарищу. 

Швъ ісварта еорілки, 
Та^ре ходи, товарищу, 
Та до моеі дівки; 
Куплю тобі, товарищу, 

ОЩе к арту й другую. 
Та пе ходи, товарищу, 

На улидю сюю. 
Ой якъ будемъ, товарищу, 
Обидва ходите, 

Або тобі, або мепі , 

На світі не жпти! 
(Новицкій). 

Ой у саду явіроиько 
Зелений розвився; 
Козаченько зъ козаченькомъ 
За дівчину бився. 

Ой де вони нобилисяУ 
Въ веленій діброві 
За твоі, дівчинонько. 
За чорниі брови: 
Ой де вони побилисяѴ 
Въ хрещатімъ барвінку, 
Та за тую Марусеньку 
Прекрасную дівку. 
Вились вони, бились, 

Та й пішли до пана: 

Которому казакові 
Дівчина прщіала. 
Одинъ стоіть въ конді стола,’ 

Срібломъ, злотомъ сиилеть; 
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199. 

Іденъ чобітъ иа обцасі, а другій на корку; 

А кто хоче біду знати, най ся возне дворку. 
Ой чи дворка, чи не дворка, аби въ дворі була, 
В;ке жъ вона пане брате, робити забула. 
Ііенъ чобітъ на підкові, другій'на обцасі; 
Хоць я въ дворі-була — тобі відъ мене зася. 
— А хоць бо я въ дворі була и въ дворі служила, 

Таки бо я, дурню, господарську роботу робила. 
(Швіцжій). 

200. 
Поровняй, Боже, гори, долини ріввеиько, 
Ой щобъ мелі було до дівчинонькн виднеяько. 
А чп вндненько, чи не видненько, 
Кого я люблю по голосоньку пізнаю. 
Полошу лавку черезъ нуравку въ дуброві — 

У моеі дівчини чорни оченъки и брови. 
НоДобалася моему папу н мені: 
Чн пану дачи, чп собі взяти. 
Оддавъ би пану — жа.іь серцю мому и туга, 

А собі взяти, то ся не годить, бо... (?) ; 

— Возьми жъ собі, паноньку, за жінку, якъ треба, 
А мене за тее Богъ наградить зъ неба. і / 

л ^ 

201. 

Въ чистімъ полю на роз.чоллю 
Стоять столи тесовпі; 
Ня тихъ столахъ стоять скатертоньки 
Бі.іи. все лянииі. 
А за тими столами стоіть панъ моло¬ 

денький, 

Передъ нимъ стоіть красна дівка 
молодая, 

Та й жалуется на козака молодого: 
— А звівъ мепе козакъ зъ ума, 
А втявъ мені русу косу. 
Коса жъ моя русявая....' ' 
„Якъ би ти дівка гарная, 

Не йшла бъ въ коршму. па гуляния, 

А якъ підешъ на гуляння, 
Иди до дому гаранта".’ 

(НспшциІ). 
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202. 

04 ва горі та долина глибока, 
А въ долит та ногила висока, 
На могилі калина висока, 

На могилі соловейко свище; 
Свище віиъ, свище, мати сива кличе: 
— Иди, сиву, иди научайся, 
У тіхъ панівъ, та уиа набірайся, 
Дадутъ тобі та німецьке плаття, 
Привітаіся, якъ межъ ріднее браттл. 

(НомягіВ). 

203. 

Ой на горі сгавочокъ, 
На тимъ ставку млиночокъ, 

А въ тимъ млиичику млинарка, 

А въ млинарки дві дочки: 

Одпа вийшла за пана, 
Друга вийшла за хама; 

Та, шо съ паномъ, бідуе, 
Та, шо съ хамомъ, пануе. 

204. 

А. 

1 Не далеко става, у Джулині, у пана 
2 Вельможная пані нерівня кохала; 

3 По пьять разъ поели поенлала, 

4 А 8а шостимъ разомъ сама поіхала. 

5 „Покінь, Петруню, сіять та оратн, 
в Ходімъ до повою, будемъ пановати; 

7 Покінь, Петруню, шпеницю молотити, 
8 Ходімъ до покою, будемъ медъ, вино пити*. 

9 — Боюся, пані, медъ, впно4 шгги, — 
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10 Хв&лився вельможний зъ туга лука вбита. 

11 яНе бійся, Петруню, нема кому вбвти, 
12 Поіхавъ вельможний до суда судятн*. 
13 Тільки що сіли медъ-вино кружати, 
14 Бувъ у пана слуга вірненькнй, 
15 Та поіхавъ пана доганяти. 
16 Догнавъ пана въ калнновімъ мості: 
17 „Вернись, вельможний, е у пані гості!0 
18 Пршхавъ вельможний та й ставъ у брамі, 
10 Велівъ дата велику острогу, 

20 Щобъ того Петруня та й не пустили, 
21 Конечне треба его зловити. 
22 Якъ скоро и-мосць пана окномъ уЗріла, 
23 На ій тіло но деревен іло. 

24 „Утікаймо, Петруню, въ віконце тенненьке!0 
25 Петрусё до дверей — у дверей тісненько. 
26 Ой узріла пані лнчарку грубу: 
27 „Теперъ же я съ тобою пропала, Петруню!11 

28 Ой служивъ Петрусё півъ чвара року, 
29 А взявъ заплату зъ янчарки по боку. 
30 Вкинули Петруся въ холодную воду: 
31 Дожъ тобі, Петрусю, за хорошу вроду!“ 
32 Лежавъ Петрунё три дні, три години, 
33 Якимъ ёго зн&йшли люди у Джулині. 
34 Якъ тілько пані сл довідала, 
35 Що иайшли Петруся, що вірне кохала, 
36 Ухватила пані синю жупанину, 

87 Завернула пані білу намітчину, ■ 
38 Побігла пані лугомъ та лозами, 
39 Обливаеться пані дрібними слёзажн. 
40 „Ой нате, рибалки, грошей карбованьця, 
41 Витягніть Петруся, то жъ мого кохандя; 
42 Ой дамъ, рибалки, горілки напитсл, 
43 Витягніть Петруся, хотя подивится0. 

44 Прийшла ёго мата та й стала плаката. 
45 „Не плачъ, матуню, нехай я плачу, 

46 Черевъ твого сина свое панство трачу*. 
47 — Ти будешъ, пані, будешь пановата, 
48 А мені, староі, треба горюватн; 

49 Ти будешь, пані, медъ, вино пати, 
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50 А міГі синъ Петрусь въ сиріб зенлі гнити. 
51 „Ой я, матуню, того не знала, 

52 Що насъ съ Петрусемъ біда споткала. 
53 А я Петруся вірно кохала“. 

(И» Рукоп, сбора. II. А. Кулиша). 

Б. 

1 Ой чути, чути о новій новвні, 

2 Що утоилепо Петруся въ Журині. 

8 Б=2 А... Петруся..., 4 Б=3 А... на день за нимъ... б Б=4 А. 6 Б= 
7 А. Петре..., покинь..., 7 Б— 8 А... у комнату... 

8 Стали дураки*'думати, гадати: 

9 Охъ якъ би тугъ дати вельможному знати! 
10 Таки надумали, таки нагадали, 

11 Дурака Василя до папа послаіи. 
12 Крикнувъ вельможннй на хлонця малого: 

13 „Та сідлай, хлопче, кони вороного; 
14 Та сідлай. хлопче, коня вороного, 

15 ІІоідемо, хлопче, до пана нового. 

16 Ой ступай, конго, тихого ступою, 

17 Та щобъ намъ вастати Петруся въ покою. 
18 — Та здоровъ, Петре, палатпньський брате, 
19 Уже тобі тута білыие не бувати. 
20 Привязали камінь та вкипули въ воду. 

21 Б=31 А. Се жъ..., 

22 Вельможна пані. всю ту нічъ не спала,. 
23 Журиньскимъ рибакамъ вона грошей дала. 

24 Шукали ёго, шукали дві неділи, 

25 Найшли ёго въ воді близько, край калини. 

26 На Журиньскімъ ранку Петруся поклали, 
27 И объ тимъ вельможній заразъ знати дали. 

28 Бігла вельможна лугами, берегами, 

29 Білиі ніжки въ камінь позбивала, 
•>0 Дороги сукні въ воду повмочала, 
31 А таки Петруся на ринку застала. 
32 Дала понові сімъ талярей грошей, 
33 Щобъ ноховавъ Петруся, бо бувъ вінъ хороший; 

(ЛіИОМЧь)- 
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205. 

У нашоі слободі та нопа новина: 
Шдмовляе вельможна удовпна спна. 
А нашъ панъ велъможний вінъ сі'то не знае, 

Вінъ сёго не знае, у походъ виступае. 
Десь узявся хлопко. а хлопко маленький, 

Підъ нимъ кониченько, коникъ вороненький. 
Не пожалуй, хлопку, коня вороного и себе молодого, 
Та наженн пана въ калпновімъ ыості. 
„Вернись, панъ велъможйрй, есть у пані гості!“ 
Ирніхавъ вельможнпй до пового двору, 
Поставивъ сторожу для свого спокою. 
Ой вибшла вельможпа на пальчикахъ тихо. 
„Утікай, ІІетруню, буде тобі лихо!*1 
Супупся Нетрунё до порога тікати, 
Стоіть у порога велпка сторожа; 
Сунувсл Петрунё хоть у вікно втікатп. 
Чи неможна, вельможна, хочъ живпмъ даровати. 
Якъ крикнувъ вольможний па своі гайдуки: 
— Веріте. гайдуки, Петрупя подъ руки, 
Беріте, ведіте у Дунай глпбокий, 
У Дунай глибокпй, очень бпстрий широкий!* 
Ой нікому датн старій матері знати. 

Щобъ шила стара мати Петруня ратовати. 

Шукали, гляділи н нівъ-чварти неділи, 
Шукали гляділи а чотирі неділи... 

(Новицкій). 

206. 

Ой тамъ на долипі. та й на смородині, 
А тамъ,наша пані та ягоди рвала, 
Та до свбго чура розмовоньку мала: 
„Ой загуби, чуро, ой ти пана свого, 
Тобі достанеться вся худоба ёго\ 

— Ой я на се, пані, изъ-роду не важу, 
Ой я свого пана изъ-роду не здражу. 
Ой тамъ на долині и проч. 
Тобі достанеться кінь вороний ёго“. 
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Ой я на те, пані, и проч. 
Ой тамъ на долині н проч. 

„Ой вагуби, чуро, ой ти пана свого, 

Тобі достанеться молода пані ёго“. 
— Ой я на се, пані, и давно вагую, 
И на Панову пшю шабельку готую. 

Ой ніхто жъ такъ не знае, якъ те пахали, 
Воно своёму пану одповідало: 
„Стережнся, пане, тн чур и своёго: 
Хоче тебе, пане, чура нзрубатв, 

Тебе нзрубатн, съ панею жити“. 
Ой уввйшовъ павъ у нову пекарню, 
Крикнувъ на 'своі слугн: 
„Слуги моі, слуги, слуги жолодні, 
Возьміте чура крюкомъ за ребра, 
Та укнньте чура у Дунай глибокий". 
Ой увійшла пані у свою пекарню, 
Крикнула пані на своі рибалкя: 
„Ой ви, рнбалочки, ви, молодиі, 
Плетіте неводъ изъ Горного шовку, 
Та поймайте мені рибн 
Леннни, або осетрине 
Не найшли воин рнби леннни-осятрянини» 
Та поймали чуру, чуру молодого, 
Ой якъ стала пані чура розбірати, 
Изъ ёго кості помостнла мости, 
Изъ ёго сала свічи посувала; 
Ёго чорни кудрі въ перину ушила, 
Ёго карі очи до стінн прибила. 
Ой пішла до пана у ёго світлицю. 
„Ой одгадай, пане, мою загадочку: 

По милому хожу, на милому лежу, 

Изъ милого встану, на милого гляну*. 
Ой пішовъ панъ у нову пекарню: 
„Ой одгадай, бабо, мою загадочку: 
По милому хожу, на милому лежу, 
Изъ милого встану, на милого гляну*. 

— Ой на що ти, пане, мене питаешь, 
Коли сее, пане, ти й самъ добре знаешь. 

(Номцвіі). 
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бсть у лузі калина, 
Подъ калиною дівчина; 

Шдъ калиною стояла, 
Цвітъ калину лакала, 
Русу косу чесала. 

Приіхавъ къ юВ дворянинъ, 
Схиливъ, коня напоівъ, 
До дівчяни говоривъ: 
— Чого, дівче, тутъ стоішъ? 

Дворянина не боішъ? 

Ой за гаемъ зелененькимъ 
Пасла дівка коні ворониі. 
А пасучи, погубила, 

Пішла шукать — блудила. 
Приблудилась къ темному лугу, 
А въ тинъ лузі стоіть кущъ калини. 
Тамъ стояли два дворянчики, 

Два дворянчики — парні молоди. 
„Чи не бігли сюда коні ворови? 
Чорыимъ шовкомъ випутани, 

Золотомъ гриви позаплечувани, 

Сріблонъ копита позаливани?" 
— Ой дівчино молодая, 
Загадаемъ тобі пять загадокъ, 

Якъ одгадаешъ — коні знайдешъ, 
А не одгадаешъ—коні не знайделгъ. 

207. 

„Чого мені бояти, 
Шдъ калиною стоячи? 
Ти дворянинъ—вашець—панъ, 

Шукай собі, якъ есть самъ; 
Шукай собі въ Люблині, 
Дай мені покуй, дівчині; 
Шукай собі въ Варшаві 
Не роби мні славп; 
Шукай собі въ злаці, 
Дай мні покуй сироці. 

(Полоски, Бѣльск. у).. 

208. • 

Що росте безъ коріння, 
Що горитъ безъ нолумя, 

А що біжить безъ прогону, 
Що шумитъ безъ буйного вітру, 

А що цвіте, а цвіту нету? 

„Хиба бъ же не отецька дочка, 
Щобъ я дёго не одгадала. 

Камінь росте безъ коріння, 
Злото горитъ безъ полумя, 
Вода біжить безъ прогону, 

Нагайка шумитъ безъ буйного вітру, 
Прапоръ цвіте, цвіту нету“. 
— Ой дівчино молодая, це ти одгадала. 
За гай зайшла, коні знайшла, 

Пришла осень — заміжъ пішла. 

(Новицкій). 

Що козацькая жона 
Вона въ розуму жила, 

Вона жила, прояшвала, 
Медомъ, виномъ торговала, 

Ще й горілочку держала, 

208. 

Всю компанію збірала, 
Та все милого благала: 
„Ти, мій милий, милесенький, 

Голубоньку сизенький, 

Змилуйся, серце, надо мною, 
68 
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Да уволи мою волю: 

Продай, милий, вівцю арку, 
Та справъ мене, якъ панянку, 
Продай, милий, бички-личви, 
Купи меиі черевички, 

Щобъ я боса не ходила, 
Щобъ я людей не смішила; 

Я дворянського роду, 
Не ходила боса въ роду, 
П не буду ходити, и не хочу ходити. 
Продай, милий, дві теличви, 

Та справъ меиі дві спідничви, 

Щобъ я въ плахті не ходила, 

Щобъ я людей не сміишла; 

• дворянського роду — 
Не ходила въ плахті зъ роду, 
И не хочу ходити, и не буду ходити. 

Продай, милий, пару коней, 
Та справъ меиі два жупани, 

Щобъ я въ свиті не ходила, 

Щобъ я людей не смішила; 

Я дворянського роду— 
Не ходила въ свиті зъ роду, 
И не буду ходити, и не хочу ходити". 

Милий думавъ и гадавъ, — 
Заннявъ усе и продавъ, 

Да все милу споряжавъ, 

Щобъ у свиті не ходила 
И людей не смішила, 

Бо дворянського роду, 
Не ходила въ свиті зъ роду. 

Седить мила, околіла, — 

Нема дровъ ані поліна, 
Нічимъ хати протопити, 

Борщу, каши наварит 
„Бери, милий, днище и гребінище, 
Та звари борщъ и кашице". 
Милий думае-гадае: 

— Сиди жъ ти, мила, дома, 

А я піду въ лісъ по дрова. 

Принісъ въязку до дому, 
Кинувъ зо-зла до-долу. 
Ставъ мі:лий та й гадае, 
На милую позирае. 

— Ой ну, мила, не панисъ, 

Да въ оглоблі становись, 
Бо дворянського ти роду, 
Не ходили въ возі зъ роду. 
„Якъ на гору — такъ вставай, 

А изъ гори такъ сідай". 
Вінъ на милу уважав, 

До ліса доізжае, 
Дубиною поганяв: 

— Ой гей, моя мила, 
Щобъ ти воза не побила, 
Бо дворянського роду — 

Не ходила въ возі зъ роду 
И не хочешь ходить. 
Привівъ милий до ліса, 

Нривъязавъ милую, явъ біса. 
И дубину рубае, 

И на сонде поглядае. 
— А вже жъ, мила, не рано, 
А ще жъ у насъ дровъ мало. 
Ой гей, моя мила, 
Щобъ ти воза не побила, 

Щобъ ти людей не смішила: 

Ти дворянського роду — 
Не ходила въ возі въ роду. 
До царени доізжае, 

Дубиною поганяв. 

— Тпрру, стой, моя мила, 
Щобъ ти воза не побила: 

Ти дворянського роду — 

Не ходила въ возі зъ роду. 
До царени доізжае, 
Да й на діда кивае: 
— Стій, діду, не шатайсь, 

А ти, мила, не пугайсь,— 

Бо дворянського роду, 

ОідШгесІ Ьу Соодіе 
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Не ходила въ возі зъ роду. 

Приіхали до двора: 

— Тпрру, стой, коя кила, 
Щобъ ти воза не побила, 
Щобъ ти людей не смішила. 

Ставъ килий дрова складать, 
Стала кила благать: 
„Ти, мій иилий, килесенъкий 
Голубовьву сизенький, 
Продай, килий, два жупани, 
Да справъ, килий, пару коней, 

Щобъ я въ возі не ходила, 
Щобъ а людей не снішила, — 

Я дворлнського роду — 
Не ходила въ возі зъ роду 
И не буду ходить. 
Продай, килий, дві спіднищ, 
Да справъ, килий, дві телиці, 
Щобъ а по дворахъ не ходила, 
Сироватки не просила, 

Щобъ а людей не смішила". 
(Новицві 

210. 
Похотівъ міщанинъ міщаночку взати, 
Та зробивъ новий серпъ: — иди въ поле жати. 
Вона взала серпъ, кинула назадъ себе: 

„Я не жала въ батька, то й не буду въ тебе". 
Ой пішовъ міщанинъ а въ поле орати, 

Ёго жінка-міщаночка до коршми гулати. 
Ой оре міщанинъ, на воли гукае, 
Чужи жінки обідъ несутъ, ёго — дідько мае. 
Ой оре міщанинъ та й заточуеться; 

Ёго жінва пъе горівку та вигайкуетьса. 
Ой иде міщанинъ й а съ пола зъ ралла, 

Ёго жінка съ корчми зъ гуляния. 

„Ой жінко коя, щебетушечко, 
Чи нема що істи, моя душечко?" 
— На -полиці' шкурка хліба, що нишъ не доіла, 
Підъ лавкою капустица — сімъ неділь кипіла. 

Ходъ іжъ, хоць не іжъ, черезъ мою волю 
Поскачи гайдучка та й передо мною. 
А вінъ іі не схотівъ гайдучка скакати, 
Вона ёго за чуприну: — пішовъ, дурню, съ хати! 
Ой пішовъ міщанинъ міщаночку позиватн, 
Присудили стари люди добре прохати: 
„Не гнівайся, моя кила, що ти мене била: 
Куплю тобі цеберъ меду, коновочку пива". 
— Й а відъ пива болитъ спина, а відъ кеду голова, 

Купи кеш горівочки, щобъ здорова а була. 
(НешцвШ). «8* 
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Ш. 
А. 

1 — Дівчннонько-вшпенько, куда ідешъ? 

2 Скажи меш оравдоньку, де живетъ? 
3 Диба бъ же а розуиу не мала, 
4 Щобъ а тобі оравдоньку сказала: 

5 Поставила хатоньку край вода, 
6 А сінечкн-прнсінечкн зъ лобода, 

7 Зъ дорогого деревца съ крапивці, 
8 Изъ доброго дерева зъ морковці”. 
9 Повінчавши, попъ иде до дожу, 

10 Питаеться: „ой чи дома госпожа?” 

11 — Якъ ти пошовъ, батюшка, вінчати, 
12 Пошла наша матушка гулати. 

13 Нздівае попъ широку расу, 
14 Да йде шукать попаденьку нашу; 
15 Иде попъ по улиці, патлами мотае, 
16 Кого стріне — попаденьки питав. 
17 Бігавъ, бігавъ, попаденьки не напавъ, 

18 Зачепивса рукавами да й упавъ. 
19 „Бодай тебе, попаденько, чортъ узявъ, 

20 За тобою тільки рясу всю порвавъ. 

21 Набігався, пойду ляжу спати, 
22 Годі мені попаді шукати”. 
23 Що прпходить попаденька у ночі, 
24 А попъ лежитъ, якъ скажениб, на печі. 
25 — Устань, попе, а на тебе подивлюсь, 
26 Издумаю — сама собі засміюсь. 

27 Ти думаетъ, що а въ корчми гуляла, 

28 Якъ ти вінчавъ, то я зъ-заду стояла. 

29 Ой ти, попъ, ти, Козина борода, 

30 Нехай тебе чортъ любпть, а не а. 
(Новаций). 

Б. 

1 Б=1 А, Добри-вечіръ, дівчнно...? 2 Б=2 А? 3 Хнба въ мене розуму 
не стало, 4 Б—4 А, 5 Б=29 А... широкая..., 6 Б=30 А... дівки, 

7 Ой якъ иішовъ батюшка вінчати, 

8 Пішла наша матушка гулати. 
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9 Ходить піпъ да по цервві, гадав, 
10 Кого стріне, то попадоньки питав. 

11 В—17 А, Шукавъ, шукавъ..., 12 Б=18 А. 13 Б=22 А, 14 Б=21 А. 
15 Б=23 А, Ой ивъ прийпиа..., 16 Б=24 А, Лежитъ нашъ піпъ... 17 Б= 
25 А, Устань, устань..., 18 Б=26 А, Сана собі подуваю... 19 В=27 А, Ой 
ти дунавъ..., 20 Б=28 А. 

21 Що а тричи, серденьво, повертавсь, 

22 И зъ тобою иі разочку не видавсь“. 
' (НоівдіІ). 

212. 

Ой пігнала дівчиноньва ягнаточка въ поле; 
Загубила ягнаточка — несч{дтная дола! 
Та пішла жъ вона гукаючи, яі'вяточва шукати: 
— Чн іхъ не знайду — весела буду. 

Надибала попа въ лісі, попа нолодого: 
— Чи не бачивъ, добродзію, ягнаточка моі? 

— Ні, не бачивъ, дівчинонько! ні, не бачівъ, 

Ні, не бачівъ, голубонько, ані едного. 
.стали спочивати. 
— Чи не можно, дівчиноньво, трошки жартовати. 
— Жартуй, жартуй, господине, 

Та нехай ноя журба згине. 
Ходъ ягнятокъ не найду, 

Веселая буду. 
Ой якъ ставъ піпъ жартуватв, 

Та стала втівати: 

— Ой часъ же, мій добродэею, 

Часъ до дому ити. 
И пропала та ягничка, 

И а стала молодичва, 
Степомъ гуляючи, 
Ягнятъ шукаючи. 

А прнйшовпш до домоньву 
Мати била: 
— А чому жъ ти, суко-доню, 

Зубівъ не вибила? — 
— Якъ то було бита, неньво, 

Боли просивъ хорошенько; 

Якъ му не дата 

Оідііігесі Ьу Хлоооіе 



— 1078 — 

Трошки жартовати. 

— Ой починивъ ти, попе-хлопе, 
Охъ ти, вражий си ну, 

Я на тебе, попе-хлопе, 
До владикн шду. 

— Я владики не боюся, 

Я владиці поклонюся, 
Та нехай знав твои дочка, 

Що то ноя парафяночка — 
Попа молодого, 

Священника свого. 
(Новіцеіі). 

213. 

А. 

1 ОЙ 8ІЙШЛО, зійшло два нісяці яснихъ, 

2 Ой вандрувало два товарищ] краснихъ. 
3 Вандрувалн воин та й говорили: 

4 — Яву бъ ни собі дівчину намовили. 
5 Идутъ вони безъ вдовине подвіръя, 

6 Вдовина дочка занітае підсіння. 

7 Поповичъ каже: „то моя буде“. 
8 Вдовинъ синь каже: „якъ мене не буде. 
9 Ой ходімъ ни до саду, виламимъ калвнову стрілку, 

10 Будено ся бити за вдовину дівку". 
11 Поповичъ ставъ въ великій долині, 
12 Вдовинъ синь ставъ на високій могил; 
13 Поповичъ стреливъ — гору перестреливъ, 
14 Вдовинъ синъ стреливъ — серце перестреливъ. 

15 „Ото тобі, поповичу, а вдовина дівка, 
16 Загналася тобі а въ серденько стрілка". 

17 Надъ поповичемъ отецъ, мати плачё; 
18 Надъ вдовининъ синонъ чорний орелъ кряче. 

19 Поповича до гробу проводятъ; 
20 На вдовина сина шибенидю ладятъ. 

21 „Ой чекайте, нене не губіте, — 
22 Пипгіть листонъки до матінки". 

23 Матінка пише, назадъ вертае: 
24 „Якъ жъ заслуживъ, най такъ відбував*. 

25 „Ой чекайте, нене не губіте, — 
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26 Пишіть листоньки до сестроньви". 
27 Сестра пише, назадъ вертае: 
28 „Якъ братъ заслуживъ, наб такъ відбувае". 

29 яОй чевайте, мене не губіте, — 
30 Пипшть листоньки слізни до моеі мнлоі“ - 
31 Милая нише, та й не обавляе: 

32 яЩо би-мъ мала всі воли продати, 
33 Буду милого відъ смсрті вивупляти". 

(Новицкій). 

Б. 

1 Хто по улиці ходить, а хто й свище? 

2 Товарищъ товарища на вечерниці кличе: 
3 „Ходімо ми, пане брате, ходімо, 

4 До одноі дівчини на вечерниці ходімо". 
5 яОй якъ ми будемъ до одноі ходити, 

6 Наймімо собі тіснива домовину эробити. 
7 Ой одному буде домовина новая, 
8 А другому дівва молодая". 

9 Поповичъ важе: „то моя дівва буде". 
10 А вдовинъ важе: „хиба мене не буде".' . 
11 Ой поповичъ ставъ на висовій 

12 Б—12 А... па глибокій долині, 13 Б=13 А... долину..., 14 Б=14 А... 

въ саме серце влучивъ. 15 Б=15 А... тая..., 16 Б--16 А, Въ твоімъ серці 
вал и нова... 

17 яОй вдовинъ синъ, дарую тую дівку, 

18 Вийми гъ серденьва валиновую стрілву", 
19 „Ой якъ тяжко камінь підиймати, 
20 Тяжче валинову стрілву виймати*. 

(Изъ Рукой. Сборн. Куяша). 

В. 

1 В—1 А... руизно, 2 Приіхало до дівчини два козаченьки пуизно. 3 В= 

9 Б, 4 В--10 Б... дома... 5 В=9 А... брате, да й у чисте поле, 6 Котрий 
вотрого да на стрілочку сколе. 7 В—13 Б, 8 В=14 А... прямо въ сердень- 
ко вцілівъ. 9 В=15 А, 10 В=16 Б, Край твого серденьва... 11 В=17 А, 

12 В=-18 А... воронъ... 
13 По поповичу братівв да сестриці, 
14 По вдовиченву вовки да лисицъ 
15 Що поповича да й у яму пускаютъ, 

16 А вдовичонка на три часті рубаютъ. 
(Боршяоіь, Иереаспвск. у.). 
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— А ти, дячку учений, 

Надъ школами вибраний, 
Свахи мені, дячку, 

Що то есть іденъ? 
„Іденъ синь Мусій, 

Въ Госйоду Богу единий“. 
— А ти, дячку учений, 

Надъ школами вибраний, 

Скажи мені, що есть два? 
„Дві таблиЦі Мусіевихъ, 

Іденъ синъ Маріанъ, 
Богъ во Тройці единий". 

— А ти и проч. 

Скажи мені, що есть три? 
„Іденъ Богъ, другий синъ, 
Третій Духъ Святий, 

« 

1 — Благослови, Господи, на всяке 
время. 

2 Хвала ёго въ устахъ моіхъ. 

3 Да услишать кротці, 
4 Да поскачутъ хлопці, 
5 А ти, школа, 

6 Будь весела 
7 Зъ рана до вечора! 

8 Сосіда то вчула, 
9 Та прийшла до школн, 

10 А ти, дяче — небороче, 
11 До підмови дався. 

12 Дявъ неборакъ 
13 До підмовн дався, — 
14 Ой якъ првйшовъ до вімнатн, 
15 Бъ подушки ввлався. 
16 Наварила варениківъ, 

214. 

Дві таблиці Мусіевихъ, 
Іденъ синъ Маріанъа. 
— А ти и проч. 

Скажи мені, що е пггири? 
„Штири листи евангелнсти, 
Богъ во Тройці пребувае, 

Дві таблиці Мусіевихъ,' 
Іденъ синъ Маріанъ". 
— А ти и проч. 

Скажи мені, що есть пъять? 

„Пять ранъ Христосъ терпівъ, 
За насъ безъ вини, 

Штири листи евангелнсти, 

Богъ во Тройці пребувае, 
Дві таблиці Мусіевихъ, 
Іденъ синъ Маріанъ". 

(Новкцвіі). 

215. 

А. 

17 Щобъ челядь не знала: 

18 — Ото, дяче-небораче, 
19 Бо-мъ тя сподобала. 
20 Чоловікъ приіхавъ, 
21 Жіяки ся питае: 

22 — Що за гості, жінко, маешь, 
23 Чимъ іхъ приймаешъ? 

24 — Я дома снділа, 
25 Богу ся молила; 

26 Щоби тебе лиха туга 
27 Въ дорозі забила. 

28 А дякъ-неборакъ 
29 Навіки злякався, — 
30 Ой якъ- свиснувъ въ віконце, 

31 То й не оглддався. 

32 Чоловікъ розігнався, 
33 Бъ одвірокъ затявся, 
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34 Явь упавъ — зуби ставъ, 

35 Ледви спамятався, 

36 Що по своімъ по двору 
37 Зъ киёмъ гонився. 

38 — Ні а, любо, впився, 

39 Ні а скрутився, — 

40 Щось побігло въ воротахъ 
41 Въ червонихъ чоботахъ. 

(Новаціи). 

Б. 

1—7 Б=1—7 А. 12 Прнйшла дівонька 
8 Душпнини доволі 13 Зъ вогнёмъ до шволи, 

9 И істи ніеоли. 14 Сподобала дяченька 

10 Потерпіте, дяченята, 15 До своій волі 

11 До Божоі волі, 
16—16 А, 17 Б=17 А, Що... не іла, 18 Б=18 А, Прийди..., 19 Б=19 А. 

20 А дякъ молоденькій 
21 На підмову дався, 

22 Тільво прнйшовъ до світлиці, 
23 Въ кімнату запхався. 

24 Б=32 А, Мужикъ..., 25 Б-^33 А... вдарився. 

26 Упавъ, обомлівъ 
27 И самъ пзлякався. 

28 Що то за такое 
29 Лихо не малое 

30 Б==40 А, Побігло..., 31 Б=41 А. 

38 Якъ мя поперъ мужикъ ціпоиъ, 32 — Чи ти, мужу, спнвся, 

33 Чи ти скрутився,— 

34 Самъ не энаещъ за кииъ 
35 Зъ ціпомъ гонився! 

36 — Ой ишовъ черезъ плітъ 
37 Та не оглядався. 

39 А же мъ засміявся. 

40 Ой биякъ черепшевий, 

41 Капнця залізна; 

42 Якъ мя поперъ мужикъ ціпомъ, 

. 43 Ажъ ми шкура злізла. 
(НовнцкіВ). 

216. 
Чоловікъ дорогою Идё, ( 

Та штири воли жене, 

А за нимъ штири ксёндзи йдуть, 

Пятую жінку ведутъ. 

— Ой ви штири ксёндзи, ' 

Возьміть собі штири воли, 

А верніть жінку мою, 

Я не скажу нікому. 

— Чи бачишъ ти, синку, 

Зелену дубинку, — 

Тамъ ми тобі вернемъ 

Молодую жінку. 

— Гвалтъ, люди, гвалтъ,—біда мня 
знайшла, 

Що съ ксёндзами жіика пішла! 

(НовацііІ). 
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217. 

Ой у поло, на подоло Поднвилася дівчина въ люстро— 

Танъ бідпа вдова жала зъ донкою. Не такая, якъ вчора була: 

А хто вдову зрадить — Вчора була дівчина, якъ червона калйна. 

Счастя-долю втратить. А ниньки, якъ глина. 

Молодой козакъ на то не вважав: Штопъ козакъ до коршни, 

Засівъ підъ калину, Якъ людська дитина; 

Звівъ зъ розуму дівчнну. Ведутъ ёго изъ коршни, 

— На конику плигну, Якъ вражого сина. 

Сто червоинихъ внкину. Вінъ на дівчину все... (?) 

Встала дівчина раненько, На козаку шуба сліди замітар, 

Білнлася біленько; На нимъ поясъ, якъ жа]>ъ... (?) 

Білнлася дівчнна изъ вечора до ранка, 
(Новицкій). 

218. 

Ой танъ на горі Пироги мажутъ". 

Стояла корчна, Дурна шинкарка 

А у тий корчні Да й послухала, 

Та два донці пъють. Сіла зъ донцями 

Що одинъ донецъ — Да й поіхала. 

Горілочку пъе, Якъ нривъязали шинкарку 

А другій донець Внизъ юловою, 

Все гроши дае, Запалили сосонку 

За собою шинкарку Зъ-низу да вгору. 

Да й підмантое: Сосонка горитъ, 

яХодінъ, шинкарко, Шинкарка кричитъ: 

Ходімъ изъ нажи, я Ой пробу, пробу, 

Що въ насъ на Дону Хто въ сёму бору, 

Не по вашому,— А хто въ бору е. 

Ні жнутъ, ні косятъ, 1 Ратуйте мене! 

Жупапи носятъ; А якъ же нема, 

Ні тчуть, ні прядутъ — То й пропала я. ^ 

Хороше живутъ; Ой ви, жіночки, 

Солону січуть, Наедайте дочки, 

Пероги печуть, Щобъ не доймали 

А оно скажутъ Донцянъ вірочки". 

(Новицкій). 

/ 
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219. 

Била мене хати На воронімъ кот, 
За лёнъ, за коноплі, Бъ голубімъ жупані. 
За жовтую плоскінь, На порігъ ступае, 
Щобъ тоненько пряла, Бровою моргав. 

Та й не роскидала. — Та не моргай бровою 
— Ой рада бъ я, нати, Не лажу съ тобою; 
Ще й тоньше напрясти, Не лупай очнма— 
Та накали гості Не твоя дівчина. 
Гості гостювати; Та я ляжу съ чумакомъ, 
Та не які гості — Підъ сіримъ сірякомъ. 
Мидий чорноривий (Новицкій). 

220. 

Да ходила красная дідкя Ой чи тебе ждати? 
По лісочку, „Гуляй, гуляй, красная дівка, 

Да сколола білую ноженьку Гуляй зъ молодцами; 
Объ трісочку; Та пе гуляй, красная дівка, 

Болитъ, болитъ білая ноженька Зъ москалями,— 
Болить та й не больно; Москалі ... -. 

Любить паренъ красную дівку, Горілки напъються 
Любивъ та й нс довго? Вони съ тебе, красная дівка, 

Та вжежъ того парня молодого Насміються. 
Берутъ у салдатн; Вони твою русую косу 

Да забула красная дівка Ростріпають; 
Его роспитати: Вони твою честь дорогую 

— Ой чн мені замужъ виходить, Ростеряють*. 
(Новицкій) 

221. 

— Ой м»ти, мати, москаль у хаті 
Жартуе, пустуе, не дав спати. 

„Ой доню, доню, не будь дурною, 
Бий мого москаля хочъ кочергою*. 

(Новицкій). 

222. 

Долина долинушка, долина широкая, долина, глибокая, 
А край теі долинушки зоря зашмалася. 
Тахъ дівчяна гуляла, руту-мъяту сіяла, 
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Шчого не думала, юного не любима, 

А думала любити. Полюблю л старого — 

Старого не хочеться; 

Полюблю л малого — 
Милий не пригорниться; 

Полюблю л салдата — 

Салдатъ у походъ идетъ, 
Зостоюсл тепера сама — 
Ні дівушка, ні леона, 

Салдатушва молода. 
(НоввцвіІ). 

Янъ улана не любнти, 
Якъ же 8а нимъ не журити: 
Ой якъ рушить очима, 
Внйме душу плечима; 

Ой якъ рушить плечима, 

Пройме душу очима. 
Тілько уланъ строіть міну, 
Що підмоввть дівчину, ' 
А кажетъ опалети 
И біленький султанъ, — 

Присдй Богу, мамцю моя, 
Молоденький уланъ! 

Приіхали до Марусі 
Три улани въ гості. 

Ти жъ, Марусю чорнобрива; 
Чомъ не ночуешь дома? *) 

Що улани на дворі, 
Вже медъ-вино на столі. 
Одинъ седить 8а столомъ, 

Медъ-вино кружае; 

223. 

И острой побіллии, 
И чемерки гаптовани, 

Біла кіма (?), вусивъ чорний, — 
Жвавий хлопецъ н моторннй. 

Дивись, мамцю, на нёго, 
Яка жвава міна въ него; 
Жвава міна н тоненький, 
Якъ соколикъ чепурненькнй, 
Таки жъ мій, таки жъ мій, 

Таки жъ мій власпнй. 

Мундіръ на нимъ гранатовий 
И вилбтн красив. 

(Новпцкіі). 

224. 

Другій седить передъ столомъ 
У скрипочку грае; 

Третій седить у порога, 

Марусі питав: 

„Охъ Марусю пані, 
Поідьмо въ нами". 

Поідьмо зъ нами, 

Зъ нами уланами. 

(Новнцкіі). 

*) Пркпіп повторяется послѣ вмвдм» кцт отрава. 
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' 826. 

Головонько жъ кол біднад, „Добрв-вечеръ, пане докторъ, 
Заболіла кеш яонка! Я то зъ жінкою приіхавъ; 
Ідну каю и та згнне, Сорокъ рублівъ положу, 
Чоловікъ марно загине. Викуруй нн, я тя прошу “. 
Запрягайте коні живо, Й а взявъ докторъ кою жівку, 
Я вберусь скоро, жваво, Повівъ іі въ комірку, 

Черевички й китайку, Постелівъ сіна в пѳрини... 
Всі коралі на останку. — Вуде здорова, не загине! 

(Новаций). 

226. 

Ой приіхавъ Орличенько Орличенько вірни слуги кавъ, 

На Воронинъ кониченьку: А вже жъ іхъ та понамовлявъ, 

„Здрастуй, здрастуй, Кравівна Вій- Чи не ноглп бъ Браковъянку украстн. 

тивна, Изъ Кракова до Киева 
Чи жъ ти кене сподобала?" Ажъ підъ брани првіхали, 

— Орличенко, піди одъ кене, Браковъянку звеличали: 

Прошу жъ тебе, не займай мене: „Здрастуй, здрастуй, Краківна-Війтивна, 

Я зъ Кракова Краківна Війтівна, Чи ти бо насъ та й пізнала?" 

Тобі, Орличенку, не рівня. Одни двері зашуміли, 
Орличенько иного злота навъ, А други забреніли, 

Золотит брики посправлявъ; А третіыи ни Браковъянку вкрали 
То для тиі Браківни-Війтівни, Изъ Кракова до Киева. 

Щобъ ёго сподобала. По світлоньці похожае, 

— Орличенко, піди одъ мене, У скляночці медъ ношае; 

Прошу тебе, не займай кене... Сана себе дурною назвала, 

Золотиі сукні посправлявъ... 

Золотит браки посправлявъ... 

Що Орликомъ гордувала. 

227. 

Коло броду, броду брала дівка воду, 
Вандрували два шевчики хороши на вроду. 
„Нарай, нарай, дівчинонько, певную господу! 
— Ой у острозі на порові певная господа. 

Майстеръ старей, хлопецъ калий, найстрова колода; 

Давъ ікъ кайстеръ чоботв краяти, 

> 
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А сакъ піитовъ на весь тиждень до коршки гуляти. 
Красть шевді, красть та вже й докравасть, 

Йа колоду кайстерову зъ ока поглядають. 

Ой тн, кайстрова, каешь грошей иного, 
Вандруй, вандруй зъ накв, иокидай старого. 
Ніхто жъ того та й не знавъ, 
Тількн кайстрівъ хлопецъ! 
Шукаю чя, питасчи пана-мабстра свого, 

„Ой тн, кайстеръ, пьешь кедъ, горівку, 
А вже твоя кайстрова давно пішла на кандрівку*. 

— Сідлай, хлопце, коня, сідлай вороного, 

А для кене ще й другого, 
То поідеко доганяти шевця иолодого. 
Догнали кайстрову по передъ Дунае, 
А вона бну відиовила: яЯ тебе не знаю*. 
Ой взявъ кайстеръ кайстрову по підъ біли боки, 
Кинувъ кайстеръ кайстрову на Дунай глибоквй. 

— Плини, плини, кайстрова, якъ на воді лодка! 
„Візьми, візьки кене, старенький, я твоя голубка*1. 

— Плини, плини, кайстрова відъ кладки до кладки, 

Щоби знала и памъятала, яки шевці зрадки. 
(Новицкій). 

228. 

А булавочку да на билню. 

— Дамъ тобі, дядьку, чорнус ярку, 
Верни бурдсхъ и булавку, 

И ту дудочку, що взявъ на дубочку. 
Да мені бурдсхъ хліба носити, 

А булавкос порося убити, 
А въ дудочку загратн, 

Щобъ веселенько игратн. 
(Ип Рукой. Сбор. П. ▲. Кулпа). 

229. 

— Иди, доне, въ хату, 

Кличе тебе катн — 
Хоче тебе кати 

*) Припѣвъ повторяется послѣ кяждвхъ двухъ строкъ. 

За конюха дата. 

„Я конюха не люблю, 
За конюха не піду: 

Ой насъ вівці да на бондаривці, 
Положивъ бурдсхъ да на могильці. 

Дибу, дибу. *) 
Положивъ бурдсхъ да на когильці, 
А булавочку на билинці. 
Ой іхавъ дядько на сивій кобилі, 
Да взявъ бурдсхъ да на когилі; 
Да взявъ бурдсхъ до когили, 
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Котпохъ коні ганяе, 
Вінъ гноенъ воняеи. 
— Иди, доню, въ хату; 

Кличе тебе мати — 
Хоче тебе нати 
За вівчаря дати. 
ІЯ вівчаря не люблю, 

За вівчаря не піду: 

Віпчаръ вівді ганяе, 

Коло млина, коло броду 
Два голуби пили воду. 
Напилнся, полетіли, 
Крилоньками стріпотілп. 

Сіли собі на діброві, 
Стали собі говорит 
— Біда тому пачкарові, 
Що вінъ пачки перевозить, 
Во му комаръ въ ухо бринить: 
Покінь пачки, бо загинешъ! 
„Чи загину, не загину, 
Таки пачокъ не покину. 

Миркотами воняе...“ 
— Иди доню, въ хату, 
Кличе тебе мати — 

Хоче тебе мати 
За шевчика дати... 

„Я шевчика не люблю, 
За шевчика не піду: 
Шевчикъ шкури чиня?, 
А вінъ дубомъ воняе". 

(Новицкій). 

230. 

Пущу коня на долину 
Ляжу спати на годину". 

Счастливая годинонька, 
Десь ся взяла дівчинонька, 

Якъ полола пшениченьку, 
Та вдарила по личеньку: 
— Встань, пачкару, годі спати, 
Идутъ турки рабувати; 
Идутъ турки на рабунки, 
Зрабують тя молодого, 

Возьмутъ коня вороного. 

Новицкій). 
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Хто тую горілочку пивав, 
Відъ неі біди зазнае. 

А спіткнувся а ногою, 
Не шдперся а другою. 
А ще жъ і не упився, 
А впавши въ яму, забився. 

Мавъ-емъ въ папері табаку, 
Хоць не приемного смаку. 

Тимъ я людей частувавъ, 
За тее горілки достававъ. 

Зійшлися пъяниці до коршми нити, 

Стали жъ мене киями бити; 
Били жъ мя кулаками, 
Тислася горілка боками; 
А въ шинку коло порога, 

Зітхнувъ я тяжко до Бага. 
Я въ шинкомъ не бравъ шлюбу, 

231. 

А влізъ я побитий въ грубу. 
Дружино лядаяка, 
Лежала въ грубі, якъ собака. 
Тамъ ми сл годили, 

Прийшли пъяниці васъ били: 
— Бийте жъ насъ, пъяниці, бийте, 
Ино до насъ горілку пийте. 
Іднакъ я горілки набавлю, 

Якъ вяпъю заразъ поставлю. 
Поскачу чабарашки, 

Лізу по-підъ стілъ рачки. 
Здіймавъ я зъ себе рубашку, 
Віддавъ я 8а горілки фляшку: 
— Отеперъ горілка не вадить, 
Давъ намъ Богъ дуже смачнее; 
Отеперъ ми будемъ нити, 

Ніхто насъ не буде бити. 
(Уашцвіі уѣадъ). 

232. 

Ой фляшечко-потішечко, кубочокъ-радощи, 
Якъ ся напью горілочки, тілько відъ... (?) 

Да прийди жъ, гою, сядь тобі, я горілки дамъ тобі, 
Напийся зъ людьми, доки чути бержулочку на тобі 
Доки чу ли на оборі давали, 

Медъ, горілку квартами доволі. 
Да прийду жъ я, гою, на твою обору, 
Ой займу жъ я бочулочку до свёго дому. 

Охъ я съ корчми дибуль, днбуль, 
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Бочулочву тимуль, тимуль. 

Ой прихожу я до дому — жінва б дітн илачуть, 

Та за тою бочулочкою, що іі не бачуть. 

— Цитьте жъ, дітн, питие жъ, не плачте, 
Ой піду я до аренди бочулочку вкрастн. 
Да иене жидн злапали, 

За чуприну враеали, 
Стусаками бъють, 

До двору ведутъ. 

Ти мені пошлъ навалявъ. ' 

— Арендару-богатиру, будь на мене ласкавъ, 
Возьми жъ собі дітн, жінву до недіди въ заставъ. 
Охъ арендаръ подобрівъ, взявъ жінку зъ собою, 
Теперъ мене оставивъ зъ диАми сиротою. 

— Охъ ви, дітн дрібнепьвиі, заплачте жъ ви ревне, 
Ще б арендаръ подобріе, то вамъ маму верне. 

233. 

Ой пьянъ, пъянъ та валюся, 
Та въ той кутъ, де Маруся. 

Марусени пироги 
Привели мене до біди. 

Але въ пъецу пироги кипіли, 

А я полізъ на гору по сало. 
И сала не доставъ, 
И зъ драбиви зъ гори впавъ. 
Але наши кажутъ: що то въ сіняхъ трісь, трісъ! 

Але я кажу: зъ гори влізъ, 

Кличутъ мене до хати, 
А я не можу встати — 

Розбився. 
(Улицкій уѣздъ). 

234. 

— Не я пъяний, горівочка пьяна... 

Відчини ворітечка, Ганнуся коханна. 
„Якъ ти господарь, приймай собі хлопця, ^ 

Щоби тобі відчинявъ воротца 
69 
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— Якъ тн господдня, прийжай собі дівку, 

Щобн тобі посте дни, білую п'остільку. 
„Якъ ти господарь, првіи&й кухарочку, 
Щобн тобі видавала шэно вечерочку". 

— Не я пъяний, горівочка пьяна, 
Прийди до мене вечера тн, Ганну сю кох&на, 

„Якъ ти господарь, прийиай собі няньку, 
Щобн тобі колисала дитину наленьку: 

Люлі, люлі, кале дитя, бодайтесь не встало, 
Я ще нуга, свого пана, еще не прислала*. 

(Ушщкіі уѣздъ). 

235. 

Явь пивъ, такъ пивф 
И сорочку пропивъ, 

То шкода. 
Прийшовшн, та й жінку побивъ, 

Чортъ знав за що. 
— Ой иди жъ, жінко, штаннвъ шукати, 

Чортъ знае де; 

Якъ не знайдешъ, то не Вди до хати. 
„То не піду*. 

ОВ пішла жінка та 6 за ворота, 

Тягне штани изъ болота. 

Добре, що безъ шкоди! 
(Унищий уѣздъ). 

Ой гулявъ же я въ понеділокъ, 
Прогулявъ же я увесь присівокъ, 

Съ тобою, Оленочко, съ тобою 
коханочко, 

Охъ тільки жъ нені не жаль, 

Що зъ Оленою прогулявъ *) 

Об гулявъ же я въ вівторокъ, 

Прогулявъ же я таларівъ сорокъ. 

Ой гулявъ же я въ середу, 

236. 

Прогулявъ же я череду. 
Ой гулявъ же я въ четверъ, 

Прогулявъ же я талярівъ цеберъ. 
Ой гулявъ же я въ пъятницю, 

Прогулявъ же я сіру телнцю. 

Ой гулявъ же я въ суботу, 

Прогулявъ я всю роботу. 

Ой гулявъ же я въ неділю, 
Прогулявъ я всю иадію. 

) Припѣвъ повторяется послѣ каждыхъ двухъ стропъ. 

» 
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237. 

Охъ наливъ, нагулявъ, 
На сто рублівъ накатавъ. 

Охъ пъв жъ вінъ, пъе, гуляв, 
Причнноньки шукав. 

Ще й до дому не дійліовъ, 
Причиноньву знайшовъ. 

• (Ушщпй уѣздъ). 

238. 

Ой ній чоловівъ та пъяниця. 

Ой якъ напъеться то й не тямиться, 
Ой якъ иде съ коршии то й викрнкае, 
А на мені тіло та потерпае. 

А вінъ на порігъ: та „день добрий тобі". 
Охъ я вікномъ: „та бодай здоровъ". 

Шдъ стріхою нічъ ночувала, 

Охъ у дуплахъ не ідну стояла. 
. Ой біда жъ мені та съ такимъ мужомъ, 
Що вінъ не въяже та штани Гудзонъ. 

А я якъ біжить въ село та за чужими жіночками, 

Коби позапинавъ штани пшилёчкани, 

Охъ шду жъ бо я та до крамарки, та до тоі жінки 
Куповати шпильки та до ширінки. 

(Ушидкій уѣздъ). 

239. 

Несчастливий чоловікъ горівки напився, 

Та приходить вінъ до дому ще ні съ кимъ не сварився: 
.— Давай, жінко, вечеряти, воли навить що! 

Утівае жінка й діти зъ своеі хати, 
А вінъ побивъ виски, горшки и самъ иде съ хати. 

„Нема ноій жинки въ хаті, 
Не маю съ кімъ ночувати, а самъ не засну". 
Приходить до коршмоньви та сперся на фляшку. 

А всі боги укладае, въ арендарсьву ласку: 
„Арендару-господару, дай горіввн на що маю, 

* Дай горіввн, дай!" 
69* 
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Стоіть жінка підъ вікномъ та жалібно плаче. 
„Не плачъ, не плачъ, бісновата, не буде иначе. 

Тобі сл тинъ не журиться, 

Людямъ на то не дивиться: 
Жидъ воли возьме!" 

— Бодай тебе перунъ забивъ темненькоі ночи, 
Плачутъ діти, виглядають темненькоі ночи, 

Плачутъ діти, виглядають съ коршки идучи. 

„Цитьте, діти, идіть на пічъ, 
Я самъ бачу на васъ драння, 

А горівку пъю“. 
— Добре мені говорила небіжчечка матка: 

Не бди, доню, за такого, що на бакіръ шапка. 

А я матки не слухала, 
Сама мъ біду напитала, 

Теперь пропаду! 

240. 

Понесу ёму пити, істи, 
Чи не скаже мені сісти? 

Понесу ёму пити, 
Чи не буде говорити? 
Та б напнвся, та й наівся, 

Що й на рало повалився. 

Сівъ собі та й думав,1 

Що погану жінку мае. 
. — Що жъ то, иилий, ти думаешь, 
Що за метте не вгадаешъ? 

(Упшцюі уѣздъ). 

241. 

Гуде, шумитъ дубиною, — 
Біжить милиЙ за милою. 

— Гей, стій, мила, та й погоди, 
Скажу тобі вірну правду: 

Й твій батько слабий лежитъ, 
Холодноі води божпть. 
„Хоть най бажить, хоть най умре, 
Мені за нимъ жаль не буде: 
Давъ же мене, еденицю, 

Давъ же мене за пълннцю. 

242. 

А пъяниця пъе, гуляв, 

Иде до дому розганяе. 
Я ёго зъ лиця знаю, 

Вінъ на двері — я утікаю; 

Вікномъ, дверима утікаю, 
У садочку ночлігъ маю, 

До місяця розновляю; 
Вінъ до мене каменемъ, 

Я дальше утікаю". 

(Ушицы* уѣздъ). 

Гей мала я три журби 
Та на своій голові: 

Перша журба, молода віддалася; 

Друга журба, що за пъяницю. 
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Пъяниця, пъе, пъе, гуляй, 
Иде до доку розганяе. 

Ударивъ по червонімъ личку, 

* Изъ-за гори, зъ-за ликану 
Буйний вітеръ повівае, 
Орда сильна наступав, 
Печаль тоску розважае. 
А зъ тоски та съ печалі, 
Шду въ корчиу, погуляю, 

Шинкарочки одвідаю. 
Шинкарочка молодая, 

Вона мене добре знала, 
На сто рублівъ повіряла, 

Ой то тобі приснилося, 
Ой то тобі привиділося. 
Шшли наши марно літа, 
Якъ місяць кругомъ світа. 

— Чоловіче, ти знаешь, 

Що ти все пъешъ та гуляешь, 

Що все гульки та прогульки, 

А объ смерті нема думки. 
„А я смерті не боюся, 

Я отъ смерті откуплюея, 

Пішла кровъ по поличку. 
Полики шоввови лосняють, 

Літа моі кинають. 

(Ушкцый уѣздъ). 

243. 

А на двісти присчитала; 
Сіри воли грабувала. 
Пропивъ воли половиі, 
Два жупани голубиі, 
Пропивъ мою худибоньку, — 

Пропьешь мене, удівонвку. 
Пропивъ бички невеличкі,— 
Пропьешь моі черевички, 
Черевички корковиі, 
А чулочки біляниі. 

. (Новицкій). 

244. 

Я по-за столъ засунуся, 
.(У) обстелюся, 
Гостоньками обсажуся". 

— Чоловіче, що тн знаешь, 

Що смерть гостей росхиляе, 

Та й на тебе постягае. 

„А я смерті не боюся, 

Я отъ смерті откуплюея. 
Возьму чарку, фляшку въ руки, 
А объ смерті нема думки". 

(Ивъ Рукой. Сбор. Кулша). 

1 „Горівочко, люблю тебе, 
2 Просятъ люди, випъю тебе, 
3 А я жъ би тебе випввала, 

4 Колибъ есь мені честь держала. 

5 Я за тебе ерібло злою, 

245. 

А. 

6 Ти мя ведешь у болото. 
7 Барилочко дівочко, 
8 Чи есть въ тебе горілочка?" 
.9 — Де бъ ся въ мені набірало, 

10 Три рази ся вивертала, 
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20 Седнть багать та В днвуе, 

21 Що убогому жидъ боргуе. 
22 — Недивуйся. батату, 

23 Дкъ наберу, тагъ заплачу. 
24 бетъ у мене на тощ етігъ 
25 На оборі дю телнці, 
26 Еотра краща буде твоя, 
27 Горівочка буде моя. 

Б. 

1 Горіляце оковвта, 
2 Кажутъ тебе люди пнти. 

3 Б=3 А, 4 Б=4 А... трімала, 
5 А ти жъ мою честь трімаешъ, 

6 До болота тамъ мня пхаепгь. 
7 Б=5 А, 8 Б=6 А... пхаешъ... 

9 Ой піду я въ комірчнну, 

10 Та загляну въ барильчину. 

11 Б=7 А, 12 Б=8 А? 13 Б—9 А, 14 Б=10 А, Сімъ..., 15Б=10А, 
СІвъ..., 16 Твоі гості гостювала. 17 Б-=12 А, Сідай, хлопче, на..., 18 Б- - 

13 А, 19 Б=14 А, 20 Б—15 А. 
(УіИЩЖІВ уѣздъ) 

11 Гості мъ твоі трахтувала. 
12 .Впрягай, мадий, кобяду, 
13 Берн баклагъ н барнлу, 

14 Вибярайся въ дорогу 
15 По горівку-пебогу. 

16 Ще арендаръ помірвуе, 
17 Намъ горівкн поборгуе". 

18 Взявъ арендарь міркуватв, 
19 Взявъ горідку борговатв. 

По-підъ гору крутую 
Веде рудий рудую: 
— Охъ пьяна жъ я, 

Чоловіка даяла: 
Стій по жъ ти, 

Почекай но жъ ти, 
Розважъ но жъ ти: 

Дідъ рудний, баба руда; 
Тато рудий, мама руда,* 

246. 

И я рудий, руду взявъ, 

Бо мъ си руду сподобавь, 
И шпъ рудий, що вінчавъ, 
И дякъ рудий, що співавъ, 

И музики рудн гради, 
И всі руди танцювадв; 
Ще В дитинка маленька 
Вродилася руденьва. 

(Ушжциі уѣздъ). 

247. 

Ой вчора изъ вечора пъяненька буда, 

Підъ сосною веленою я спати дятла. 
— Ой ти, сосно зелененька, не шуми ти надо мною 

I 
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Ой ти, старей, старенькій, не сварисх зо мною. 
Ой якъ будешь сварвтися, 

То я буду журнтися, 
Отареныса буду, 

Впередъ тебе умру. 
(Ушицюй уѣздъ). 

Горівочко псявъяро, 
Бодай тебе напало! 

Саха въ шатахъ не ходишь, 
Насъ до біди приводитъ. 
Кобъ я тебе не пивала, 

Ябъ на собі шати хала, 

Поясокъ би ся приписала, 

Господине» ся називала. 

Недавно я запаніла, 
Приіхала компанія: 

Я тобі, мій миленькій, 
За наймичку не буду, — 

Ти пшениц» продаешь, 
Мені гроши не даешь. 

Я зъ родомъ зійдуся, 

За цибульку напъюся. 
А цибулька ся не вродила, 

А я довжокъ завинила. 
Прпйшовъ жидъ по довжокъ, 

Берутъ зъ хати пять ложокъ; 
Прнйшли по ваплату, 

248. 

Іденъ мавуръ, другій русинъ, 
Третій хлопецъ чорноусий. 
Не буду я трохъ любити, 
Бо мя буде Богъ судити; 

Тілько буду ідного, 
Приятеля свого. 
На вишні цвіту нема, ані ягідочокъ, 

А на мені хустокъ нема, ані чобіто- 
чокъ. 

(Ушнцкій уѣздъ). 

249. 

Берутъ съ хати ще й лопату. 

, Нате вамъ, жиди, друкъ, 
Безъ лопати, якъ безъ рукъ. 

Кротсотъ вашу ма, 
Я на воли не пила, 

Я на яйці пила. 
А у мене кугутъ на шопі 
Знісъ яецъ зо три копи. 

Я яйця продамъ, 
Вамъ гроши віддакъ. 

250. 

(Улицкій уѣздъ). 

Ой біда, біда не той чоловікъ, 
Самъ до корчки не йде, мені не велитъ. 

А я, молода, набралася ума, 

Такв иду, тако иду до коршми сама. 
Прнйшла до коршми, сіла на лавку: 
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— Дай, арендару, горівки кварту. 
Шють куроньки, а а въ коршмі пъю; 

Шють треті н четверти — я до доку иду. 
Здибае иене й а діверъ кій: 

Де була, де була, коя братова, 
Вже жъ на тебе нагаёчка стоіть готова*. 
— Діверъ мій, пожа.;уй мене, 

Якъ твій братъ буде битн мене. 
„Братова моя, того не вчиню, 
Якъ мій братъ буде бита—я й двері эачиню". 

(УшцііВ уѣздъ). 

251. 

„Коли пити, не мутити; 
Коли жата, не лежати. 

А я такій звнчай маю, 

Що по повний виииваЮ; 

И по повний виппваю, 
И по копі нажинаю". 

— Бодай тп такъ въ світі жила, 

Якъ тп копу наложила. 

„А я фартукъ припережу, 

Нажну копу ще й полежу. 
И чарка мала, 

Въ ній горівки нема, — 

Хилю, килю — не тече, 

Коло серця пече 
Чарочко серебренька, 
Въ тобі горілочка солоденька. 

Ані сучка, ані заднрочка, 
Якъ дзюръ, такъ дзюръ до донечка" 

(УшхцкіІ уѣздъ). 

Ой піду жъ я до коршмоньки, 

Тамъ горівки напъюся; 

Мене люди знають, мене поважаютв, 
Тамъ я забаруся. 

Ой піду жъ я до дому, 

Въ мене мужъ воркотливий, 

252. 

Вінъ буде ворчата, 
А я буду мовчати. 

Може що мъ провинила? 
Ой то нровинила, 

Що мъ челядочку до робвти 
Не распорядила. 

(УпшцкіІ уѣздъ). 

253. 

- - Ой пъяна жъ я, пъяна, 

Пъяна я дуже, 
Ой відчини, муже, 
Бо иду пъяна дуже. 

А мужъ відчиняе, 

На дітей гукае: 
— Идите, дітй1, спата, 

Бо иде пъяна мата. . 

(Ушкдкій уѣздъ). 
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♦ 

Килшпечку рабенысій, 
Чого жъ бо ти сухенькій? 
Висушилн тя жінки, 

Що горівку пили, пили. 
А я пъю, а я пък>, 

А я випиваю. 
Стоіть смерть надо мною, 

Кличе мене изъ собою. 
— Иди, смерть, иди прочъ, 

Якъ же иені въ корчмі не седіти, 
Коли жъ бо я згодувала діти. 

Вісімъ синивъ неиька згодувала, 
А всімъ вісімъ е частя, долю дала. 
Іденъ ггішовъ й а въ поле орати, 
Другій нішовъ поганятн, 
Третій піитовъ на тікъ молотнти, 

Горілочко, дівочко, дівочко, 
А чи тебе випити, випити, 

Чи до-долу вилитп? 

Ніжъ до долу вилити — випити! 

Головоныц не шуми, ие шуми, 

Въ животочку не боли, не боли, 

254. 

Головочки не морочь: 
Бо я теперь не вважаю, 

Бо я теперь гості маю. 
Шшла смерть по дубовимъ мості. 
— Неможу іі, Боже, теперь вЗяти, 

вона мае гості. 
— Якъ не можешь саму взяти, 

Бери зъ нею и гості съ хати. 

(Ушщюй у*8Д%). 

255. 

, А четвертий солому носити. 

Пятий пішовъ въ лісъ дрова рубати, 

Шостий пішовъ й а въ стогн класти, 
Сёмий пішовъ стежечку мести, 
Осьмий пішовъ съ коршжи нѳньку вести 
— Стели, жінко, постільку біленвку, 

Най положу свою отару неньку! 
(УшицыА уѣвдъ). 

256. 

Якъ уступишь въ ноженьки, въ ноженьки 
Нотанцюю трошенькн, трошеаьки. 

Я бъ горілочку пила, 
. У мене чарочка мала, — 

Хилю, хилю — не тече, 
Коло серця пече. 

(Изъ Рукоп. Сборн. П. ▲. Кулиша). 

257. 

Та не вродила меде махи а діла робити, 

Та вродила м$ве мата. горілочки нити. 
Та люблю, люблю горілочку, люблю іі питц, 
Ой журяться иоі вррщедьки, чимъ буду лдатити. • 

Ой у неділоньку ве^ь. дедь лида, у донеділокъ спада, 
А въ вівторокъ снопівъ сорокъ пшепиченыш нажала. 
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А въ середу повоэнла, въ четвергъ змолотила, 
А въ яятницю провіяла, въ еуботу змолола. 
А въ неділю рано въ-ранщ о тесла шинкарці. 
Ой день пила, ой день пила, а тнждень робнла, 

Не журіться, моі воріженьвн, уже жъ л заплатила, 
(И*> Рухоп. Сбора. Кулп). 

Ой хоть же л пьяна на виду, 
Да лалла чоловіда до ладу: 
„Цить таки, мовчи таки, 

И та такяй, и я така, 
И вся наша руда така”. 

Пьяна баба, пьяна, 

На порозі впала, — 
Ото іі Богъ скаравъ, 
Що въ дідоиъ не спала. 

(И» Рувоа. Сбора. П. А Купш). 

Серце нов любее, 

Ходінъ жати обое, 

Охъ ти, охъ я нажнеиъ копу обое. 

Серце нов любее, 
Зносіиъ снопн обое; 

Серце жъ нов любее, 

Ходінъ до коршмя обое; 

Серце нов любее, 
Візыгімъ кварту обое; 

Серце жъ мое любое, 

Хтожъ буде платит*? 
Охъ ти, охъ я — заплатилъ обое; 

Серце жъ кое любее, 

Варікъ вечерятн обое; 
Охъ в тя, охъ и я — 

Повечеряемъ обое; 
Серце жъ мое любее, 
Повечеряемъ обое, 
Ляжемъ спкти обое. 

(УшацгіІ уЬаді). 

260. 

А. 

1 Ой куме, куме, неньки су бота, 

2 Кінчаеться наша робота. 
3 Покнньмо, куме, тяжко робитн, 

4 Ходімъ де коршмн горівку нити! 
5 Нема жъ такъ добре, якъ въ нашимъ селі, 
6 Напиймося ажъ до неділі. 
7 Добра горілка, лучша відъ меду, 
8 Пяймо въ вівторокъ, пиймо въ середу. 

9 Шшлвмо, куме, по своі жіяки, 
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. 10 Нехай ся напьютъ зъ нами горівки. 

11 — Дзінь-добрнй, муху, якъ ся маешь, 
12 Чомъ ти до дому не спогадаешъ? 

13 Не соромъ тобі въ воршмі седітн,— 
14 Маешь ти дома гінву и діти. 
15 На, пий горівку, та не домовляй, 

16 Або иди въ бісу, насъ не забавляй. 
17 А кумъ съ кумою въ ворчмі гайнуе, 

18 А кума зъ дііъми въ-дома горюе. 
1Ѳ Ходімъ до дому, будемъ робнтн, 
20 Щоби сь мо мали тамъ заплатите. 

21 Любимо добре горівку нити, 
22 Треба за нбго гроши заплатите. 

(УвяцвШ у*■*»). 
* і 

Б. 

1 Б=5 А. Ой куме, куме..., 
2 Пиймо горілку, будьмо весели 
3 Пиймо горілку відъ понеділка до вторка, 

4 Бо въ нашоі воршмі добра горілка. 
5 Б==7 А. 6 Б—8 А. Напиймося ще й... 7 Б=9 А... дівви..., 8 Б=10 А. 

9 Буме, л въ то не стою, 
10 Бо я свеі жінвн не боюся. 
11 Най моя жінха а въ дому робить, 
12 Нехай эо мною въ аоршму не ходитъ, 

13 Бо мои лайка гірла відъ дідмиц— 

14 Вона ми свахе: кенеъка горілка. 
(Ушвдйі У*«п). 

261. 
На долині стоіть коршма. 

Ой ти, думко моя, 

Охъ та й доня, донада *). 

Я въ тай коршмі три пъянищ. 

Первий пропивъ коня зъ сідломъ, 

Другій пропивъ воли, въ ярмомъ, 

Третій пропивъ жінву зъ дітьми. 

— Ой коли бъ я коника мавъ, 

Я бъ коникомъ проізхавъ, 

А волами доробився. 

Ой воли бъ я жінву мавъ, 

Я бъ въ жінкою порадивсл. 

Ой коли бъ я діти мавъ, 

Ой я бъ дітьми послужився. 

Охъ якъ бн меш хто що зродивъ, 

Срібломъ-злотомъ церковь оббивъ. 
(Укмдкіі уѣадъ). 

*) Проба» повторяет аослі каждаго ою. 
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262. 

Наши хлопці-молодці 
Взяли кварту, взяли другу, 

Тай пьютъ на дощі. 
Иде богачъ дорогою та й дивуеться: 
За що то тая голота налива еться. 
Іденъ бере за чуприну, а другій дула бъе: 

— Ой не йди тамъ, богачу, де голота пъе. 

(УллцвіВ уѣздъ). 

263. 

Пий гѳрілочку, впивай смакоту; 
Бий жінку, вибивай лихоту. 

Пиймо горілку, бо горілка добра, 

Яка жъ вона зъ-верху, така жъ вона до дна. 
Циймо горілку, 

Маймо прижівку, 
Маймо прюсбвля: 

Дай, Вожѳ, здоровля. 
(Улицы! уѣздъ). 

264. 

Ой що жъ мк будемъ, браття, робитн? 

Та пішопъ нашъ багьво до хоршми пиГн, 

Та взявъ Кузьму и Демина, 
Ще й ГТапроцьку, Кунріана, 

Матвія Невіру, ще й Терешку. 
Та небагато взяли, тільки півъ кварти, 

Ой вже жъ татуню дали спати. 

Та біжить въ дому Кильяна, 
Сторожить дядька Купріана. 

То жъ буде намъ всімъ відъ татуня. 

— Іденъ каже: исвриймося, 

Другій каже: не біймося, 

Третій каже: буде лихо, 
А четвертей каже: еидімо тихо. 
Купріанъ каже: якось то буде. 

ч Та не богато взяли, тіиьвм швъ кварти, 
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Вже жъ не хоче жидъ въ выборъ дати. 

Та не возьие та вража кати, 

Та далеко ни яти до хати. 
То жъ а тобі зовсімъ заплачу. 
Та не есть то ни пъанички, 

На всіхъ насъ есть та чобіточки, 

Чобіточки и жупани, 
Всі ни ходилъ отъ акъ пани. 
Купріанъ цехнистеръ весь въ злості. 
Тожъ ни всі вірно ся маемъ. 

Та іденъ коваль ковальства, 
Купріанъ цехнистеръ солоияниконъ. 

(Ушицкій уѣздъ). 

265. 

Чарко жъ ноа й оковита, 

Горілко ноя снаковита, 

Хто жъ тебе наливатине, 
Хто жъ тебе випиватиие? 
Наливатине Устина Афанасіевна, 
Випиватиие Марья Степановна. 
На здоровья тому, чию горілку пъено, 

На безголовъя тону, хто дивуеться сену. 

За отца — до денця, 

За неньку — повненьку, 
А за родиночку — хоть половиночку, 

А 8а нилого сімъ, 
Щобъ було весело намъ всімъ. 

(Изъ Рукоп. Сбор. Куяшд). 

266. 

Радуйся, чарко, 
Веселиса, плашко! 

Ти, калачъ, 
Не плачъ! 

Тобі діло буде, 
Закусувать будемъ; 

Буду пити и гулять, 
И калачи розділятъ. 

(Игъ Рукоп. Сбор. Кулкша). 
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ГТЪСНИ ШУТОЧНЫЯ. 

1. 
Ой ти чарочво-котокъ, 
Покотнся у ротокъ; 
Ой чи пити, чн не нити. 
Чп по столу покотити. 

(Изъ Рукоп. Сборн. Кулиша). 

2. 
Горілочку пъють. 
Ивановичъ випивав, 

Степановичъ наливав: 
Многая літа, многая літа. 

(Изъ Руюп. Собр. Кулиша). 

3. 
Зродили опенёчки коло колодочки; 
Не дай, не дай, моя мати, за гультая дочки; 

Бо у гультая нема свитп, ані кожушнни, 
Шкода, шкода за гультая доброі дитини! 

Дала мене моя мати въ осені замужъ, 
Дала мені мол мати лиху долю заразъ. , 
Гопъ, гопъ, гопъ-па-па, тадрі, тадрі, гочача! 

Дала мені моя мати козу зъ козенятвомъ, 

А щобъ я не ходила по селі зъ горщятвоыъ. 

Гопъ, гопъ, и проч. 

А я тую кізоньву пасла, та пасла, 
70 

Ой у саду, у садочку, 
Ой у саду у зеленімъ 
Пташки ноють; 
Ой тамъ наші родители, 

Ой тамъ наші приятели 

Чарочко-повночко, 
Якъ мені до тебе пристатп, 
Чи папірними руками, 

Чи сахарними устами? 
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Та ноя кізоньва добрал до наела. 

А я тую кізоньку цяаала, цяпала, 

Та лнхіВ своій долі смитаночку прятала. 

Гопъ, гопъ п проч. 

Об щобъ ноя лиха доля хліба вночила, 

Щобъ ноеі головоньки та ни понорщила. 

Гопъ, гопъ и проч. 

Ой запряжу я спві воли та поіду до ніета, 
Повезу лиху долю продавати. 

Бачать люди — лиха долі, 

Не хтять куповати. 

Гопъ, гопъ и проч. 

Заверну я спві во.га 
Та іду до дону, 

Бо еі не продати, 

Ні проміняти: 

Бачать люда — лиха доля, 

Не хтять куповати. 
(НовицыВ). 

4. 

А зъ гори та въ яръ, 

Тамъ кума моя, 

А въ куми дівчина, 

То душа моя. 

Ой я зъ куною покунаюся, 

Зъ критикъ дівчамъ повінчаюся. 

Ой дамъ я попу 
Пшеннці копу, 

Щобъ мене звінчавъ 
Зъ кумпнимъ дівчамъ. 

Пшениці копа 

Пропала у попа. 

— Щобъ тебе, попоньку, 

Трясця напала, 

Щобъ тебе трясла 
Півтора року, 

Ой щобъ вптрясла 
Пшениці копу, 

Щобъ жінку трясла 
И твоі діти, 

Щобъ тобі не дала 
У хаті седіти. 

(Изъ Рук. Сборе. Кулиша). 

Ой покину ціпъ на току, 

А вала на стозі, 
А самъ піду до Дарочви — 

Мгпі 11^ дорозі. 

5. 

Въ Одарочки бувъ, 

Въ Одарочки напився, 

Ой прийшовъ я до домоньку, 

Зъ батьконъ посварився. 
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Мати лае, батько лае, 
Дуже б розмахався, 

Об давъ Богъ якось хутко 

Нагаб уворвався; 
А я тіки по за твни, 

Въ вропвву сховався. 

(Новицкій). 

в. 

А. 

1 Купивъ козакъ Олені 
2 Заушниці зелені; 
3 Якъ причипивъ до уха — 
4 „Яка-жъ гариа псяюха!“ 

Б. 

1 Б—1 А; 2 Сережечки зелени; 3 Б—3 А. И... 4 Все погана псяюха! 

(Дудари, Кавевск. у.). 

7. 

Любивъ козакъ Одену, 
Купивъ бинду зелену, 

Да повісивъ на усі: 
„Тожъ-то гарно псяюсі!“ 

(Новицкій). 

8. 

„Об, дівчино милостива, 

Чинъ ти брови намастила?" 
— Намастила кукурвасомъ, 
Щобъ ходили хдопці часомъ. 

(Изъ Рук. Сборн. Куівша). 

9. 

Дівчино, сподівабся талану, 
Казавъ хлопецъ у-вечері прилену. 

А дівчина сподівалася: 
Три дні хати не мила 
Й не вмивалася. 

(Изъ Рук. Сборе. Кулпа). 
70* 

4 
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10. 
На що мені та городъ юродпть. 
На що мені та капустипю садить? 

Кавус'тиця — одноетеблиця, 
Ирипогана да й та сердитця! 

(Дудари, Каневск. у.). 

11. 
Кукуріку, ІІІВНПКГ, 

На току - - 
„Чокай мене, дівчнпо. 

До року1 2 3 4*... 
— Хиба бъ-же я розуму 
Не мала, 

12. 

А. 

1 Но садочку ходила 
2 Та щипала впшні — 

3 Пошли, Боже, мені мужа 
4 Та підъ моі мислі: 

Б. 

Щобъ я тебе до року 
Чекала? 
Хиба-бъ же я зъ розуму 
Изійшла, 
Щобъ я собі кращого 
Не найшла? 

(Дудари, Каневск. у.). 

5 Щобъ горілки вінъ не пивъ, 
6 Табаки не нюхавъ. 

7 Чужихъ жінокъ не любивъ, 
8 Та все мене слухавъ. 

(Иваньковъ, Переяславск. у.). 

1 Ускочу я въ огородець 
2 Та вирву я вишню — 

3 Дай мні, Боже, каваліра 
4 Б=4 А. Щобъ до... 3 Жебъ тютюну не куривъ; 6 Б=6 А; 7 Б—7 А 

8 Б=8 А. И -ради не... 
(Полоски, Бѣльск. у.). 

13. 
А. 

Бийте, давки, тропака, 
Не жалуйте лаптівъ: 
Коли оці побъете, 

Батько новихъ наплете. 

Матка кучи надере, 

Братъ обори повъе. 
(Изъ Рук. Сборн. Кулиша}. 
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1 Б -1 А- Бейне дзеці... 2 Б 
други поплеце. 

Прекрасная дівко Марійко, 
Я тебе добре знаю: 
Твоя хата коло корями, 
Зъ самого краю. 

Тамъ тн чуда своі показала,— 

Дідові зъ торбн муку витрясала. 
Прекрасная дівко Марійко, 

1 „Ой де дівка була? 

2 Забаршася“. 
3 — На дірявімъ мосту 
4 Цровалилася. 

Б. 

1 Б -1 А... де жъ ти...? 2 В- 2 А; 

Ой...? 6 Б—С А; 7 Б—7 А... хвататися, 

16. 
А. 

1 Очеретъ, осока — 
2 Чорні брови въ козака, 
3 Матусенька родила, 
4 Щобъ дівчина любила. 
5 „Дівчино, люблю тебе — 

Б. 

2 А; 3 Б—3 А. Якъ ціе... 4 Бадька 

(Мозирск. у.). 

14. 
Я тебе люблю: 
Якъ поіду до Мпхамиоля — 
Чобітки куплю. 
Ой якъ будешъ чобіткп взувати, 
Будетъ діда споминати — 
Чортъ знак кого! 

(Дубшце, Староковстаигиновск. у.). 

16. 
А 

5 „Якнй чортъ тебе нісъ 
6 На дірявнй містъ? 
7 Було бъ тобі держатися 
8 За собачий хвістъ“. 

(Изъ Рук. Сборе. Кулиша К 

3 Б—3 А. 4 Увалилася. 5 Б—5 А. 

б Б~8 А. Куцпй собаді за... 
(Новицкій). 

Не іжъ хліба, возьму тебе; 
Та не іжъ хліба, не пий води 

8 Возьму тебе для вигоди". 
9 — Та нехай не ість твоя мати, 

10 Коли хочетъ мене брати. 
(Изъ Рук. Сборн. Кулиша я Ушяцяій уѣздъ). 

Б. 

1 Б=5 А; 2 Б=6 А; 3 Б—7 А; 4 Б=8 А. 5 Ти, козаче біснуватий, 
6 Б - 9 А. 
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7 „Та нехай не ість, не пъе води 
8 Держи іі для вигоди!" 
9 Дурна дівка поел ух ал а, 

Дівчино, вншеньЕо, 

Вуде тобі лишенько — 
Вуде лихо и біда, — 
Не иди замужъ молода. 

Ой що тобі, що тобі, 
Положися, епп собі; 
А мні треба рано встать. 

10 Три дні хліба не нюхала 
И П водищ не пола, 
12 Поки на лаві лягла. 

(Дударя, КаяевсЕ. у. ■ НомцкіІ). 

17. 

Сняданнячко зготувать, (2) 
Воли вигнать, конямъ дать: 
Нехъ ся конякъ напасе, 

Поідемо до Касі, 
А одъ Касі до Ганки, 

До моеі коханкп. 

(Полоски, Більсе. у.). 

18. 

А. 

1 Ой ходила дівчияа бережкомъ, 
2 Заганяла селезня батіжкомъ: 
3 „Гиля, гиля, селезпю, до дому! 

4 Продамъ тебе жидошшу рудому". 
5 За три копи селезня продала 
6 II за копу дударпка панняла. 
7 — ЗаграО мені, дударику, на дуду, 

8 Теперъ-же я свое горе забуду. 

9 „Колпбъ тобі горенько да печаль, 
10 То бъ тп шійшовъ на улицю та й 

кричавъ, 

11 А то жъ тобі горенька немае: 
12 Ой хто жъ тобі ці кучері звиваег" 
13 — Бу.іа въ мене дівчина Орися, 

14 Тоді въ мепе ці кучері вилися: 
15 Вула въ мене дівчина Уляна, 

16 Вона-жъ мені ці кучері звивала: 
17 Вула въ мене дівчина Варвара, 

18 Вопа-жъ мені ці кучері порвала; 
19 Вула въ мене дівчина паскудна, 

20 Вона-жъ мені ці кучері поскубла. 

(Новицкій'. 

Б. 

1 Б—1 А... по полю; 2 Да гонила качура до дому: 3 Б~8 А... качуре.. 
4 Б -4 А... злидару старому; 5 Б 5 А... качура... 6 Б—-6 А... дудлика.. 

7 Б—7 А... дудлику... 

8 Нехай-же я лишенько забуду, 
9 Заграй мені дудлику на той гласъ: 

10 Виру бала ополоночку для васъ. 

(Изъ Рук. Сборн. Кулиша). 
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19. 

А. 

1 „Мати, мати, хочу істи, 

2 Такъ боюся въ погребъ дізти, 

3 Такъ боюса, щобъ не впала, 

4 Щобъ капуста не пропала". 
(Ивъ Рук. Сбора. Кулиша). 

Б. 

1 Б = 1 А. Ой, 

4 Щобъ ніжечки не 
ыамцю... 2 Та боюся съ печі злізти, 3 Б = 3 А. Та... 
злаыала. 

, (Дудари, Каиевск. у.).. 

20. 
А. 

1 Полюбивъ козахъ Марину, 
2 Привъязавъ іі до тину, 
3 Віровкою прикрутивъ, 
4 Щобъ чортъ іі не вхвативъ. 

(Дудари, Каневсж. у.). 

Б. 

1 Б --1 А. Ой любивъ... дівчину. 2Б = 2А; 3 Б = 3 А. И цуркою... 
4 Б -4 А... гауліка... 

(Изъ Рук. Сбори. Кулиша). 

21. 

1 По телята Вду 
2 Спотикаюся, 

3 Якъ зостріну кого, 
4 Усміхаюся. 

5 Не зайкай хене, Гридю, 
6 По телята йду, 
7 Якъ ти хене зайхешъ — 
8 Позивати піду. 

(Дудари, Каиевск. у.). 

Б. 

1 Б = 5 А... займайте... хлопці; 2 Б = 6 

4 Б=3 А. 

А; 3 Б = 7 А... ви... зайхете. 

(Ию Рук. Сбори. Кулиша). 
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22. 
Коли вона вперла — 
Ходімъ поховаймо. 
„Чого въ тебе, Дженджурахо, 

Сорочка не біла?‘г 
— Вже весьма неділя, 
Якъ сорочку наділа; 
А девъята зіма,* 
Якъ я въ церкві була. 
„Чого въ тебе, Дженджурихо, 

Не метена хата?“ 
— Я внмету разкомъ, 
Та вивезу возкомъ! 
„Ой що-жъ тобі, Дженджурихо, 

За сміттячко дати?“ 
•— Сюди хіпъ, туди хіпъ — 

За сміттячко сімъ кіпъ, 
А восьмая кіпка, 
Що внмете тітка. 

(Изъ Рукоп. Сбор. Купила). 

23 *). 

Ой пасла дівчнна ягняточка въ полі, 
Загубила ягняточко — несчаслива доля. 

„Треба мені вертатися, 

Ягняточка питатпся, 
Ягнятп мого, ягнята мого!" 

Ой не найшла дівчинонька ягнята того, 
Н&двбала попа въ лісі, попа молодого. 

„Ой, чи мені вертатися, 
Ой, чи мені питатися — 
Боюсь я его, боюсь я ёго!“ 

— Ой не бійся, та дівчино, не бійся та мене 
Знайду я те ягняточко, що та загубила. 

Пожартуемъ на едині, 
Нехай наша журба згине, 
Нехай пропаде, нехай вропаде! 

*) См. /4 312, стр. 1077. 

Ой за гаемъ, гаемъ, 
Гаемъ зелененькимъ; 
Тамъ орала Дженджеруха 
Болиномъ чорненькимъ; 

На орала гони 
На чотирі милі, 
Насіяла пшениченькн. 
„Ой Боже мій мидий! 
Ой изъ кимъ-то, зъ кнмъ-то, 

Пшениченьку жатиѴ...“ 
На тімъ боці, на толоді 
Стоять запорожці. 
Запорозці стояли, 
Дженджурихи питали: 

„Ой, чи вона жива, 
Чи вона умерла? 
Коли вона жива — 
Ходімъ погуляймо; 
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Жартувала съ попомъ довго, не скажу нікому, 

Цілувала, обнімала та 8 пішла до дому. 
Ой прпйшла до-домоньку, 

Мене матп била: 
„Ой, а де ти, суча дочко, 
Ягнятко згубила?" 

(Новицкіе). 

Козакъ копя напувавъ, 

Гапка воду брала: 
Козакъ пісню заспівавъ, 

Гапка перейыала. 
„Да послухай, козачепьку, 
Що я тобі скажу: 

Навідала кубелечко. 
Де качка нссеться; 
Перечула черезъ люде — 

Ледащо сміеться. 
— Ти, ледащо, ти, ледащо, 
Не смійся изъ мене: 
Верни моі два перстники, 

Не ходи до мепе. 

Шелестъ, шелестъ по дубині 
Дівки вінки погубили, 
Молодиці кибалиці, 
А порубки ногавиці. 

— На тарільці білий сиръ — 
Тамъ то гарнпй сукинъ синъ, 
Тамъ-то косить, тамъ-то жне, 

24. 
Лають мене старі люде, 
Що я до тебе хожу". 
Черезъ греблю Мпкптину 
Ведутъ Гапку підтпкану, 
Крпчить Гапка, ренетуе, 

Ніхто іі не рятур. 
(Изъ Рукоп. Сбор. Кулиша). ' 

26. 
Моі перстні золотпі 
На правую ручку — 
Коли мене погидѵршъ, 

Люби мою сучку; 
Моя сучка рябенькая, 
Не по твому хорту — 

всть у мене жпнешипа, 
Не по тобі, чорту. 

(Изъ Рукой. Сбор. Кукиша). 

26. 

И ти зъ міста и я зъ міста, 
Кажуть люде, що периста. 
Сама сіла, погляділа, 

Буля чорна — порѵділа. 

27. 

Тамъ-то бреше, не бере! 
Колибъ косивъ, колибъ жавъ, 
Колибъ любивъ, колибъ взявъ. 

Оідііігесі Ьу Соо^Іс 
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— На улидю не піду, 

И дома не всижу, 
Коли-бъ мені підкопаться 
До дівчини въ хожу. 
— Бодай тебе копала 
Лпхая годииа! 
Черезъ тебе, бісовъ спну, 
Мене мати бпла 
И ще бу де бит. 
Хоть перестань, бісивъ сину, 

До мене ходит. 

Тп думаетъ, дурпю. 
Що я тебе люблю, 
А я тебе, дурню,* 
Словами голублю; 
Ти думаетъ, дурпю, 
Що я тебе кличу; 

А я тобі, дурню, 

Крузъ тинъ дулі тичу. 

Ой гуляли парубочки 
Ажъ корчма гуділа, 
Багацькая дівчпнонька 
На лаві сиділа. 

— Гандзю, Гандзю моя мила, 

Чимъ ти брови начернила? 
— Начернила кукурвасомъ. 
Прийдешъ, серце, иншпмъ часомъ. 
Пішла Гандзя въ ноле жати 
Та забула серпа взяти, 
Серпъ взяла, хлібъ забула, 

Таки Гандзя въ-дома була. 

— Гандзю, Гандзю моя мила. 
За що тебе мати била? 

А я такихъ дурнівъ 
Зъ роду не любила, 
Я такими дурнями 
Тинп городила. 
Я стояла на рові, 
Дала дулю, що въ брплі. 
Дала дулю, дала дві, 
Що тп дурень, а я ні; 
Я стояла на бекеті, 
Дала дулю, що въ жилеті, 
Дала дулю, дала дві, 
Що ти дурень, а я ні. 
Остунися тп въ брилі, 
Нехай сяде въ картузі, 
Тимъ вінъ мегГі сподобався, 
Що кгудзями устёбався. 

Ой не линъ, не карась — 
Я съ хорошимъ постояла, 

Тобі зась, тобі зась. 
(Иванковъ, Перелиавса. у.) 

28. 

Ой не сиди, дівчпнонько, 

Идп сі до дому, 
Нехай мати впбъе гнидв, 

То прнйдетъ потому. 
(Новицкій). 

29. 

— За те мене мати била, 
Щобъ я тебе не любила. 
— Гандзю, Гапгзю, що тн робишъ, 
За собою хлопцівъ водитъ; 

За собою молодою 
Водитъ хлопцівъ чередою. 

Пішла Гандзя по буряки, 
Найшла собі два бурлаки. 

А поповичъ попереду: 
— Постой, Гандзю, куплю меду. 

(Новицкій). 

Оідііігесі Ьу ѵ^оодіе 
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30. 

„Ой, Галю, не йдн у поле, 
Ой, Галю, въ ножен воле, 
Ой, Галю милостива, 

Чимъ тя брови намастила?" ' 
— Намастила кукурвасомъ, * 
Щобъ любили хлопці часомъ. 
Долемъ, долсмъ, долиною 
Підийду підъ хати, — 
Полагали спати; 
Тплько моя мила не лягала, 
Мила не лягала, у віконці сиділа, 

Зъ буйпимъ вітромъ стиха говорила: ■ 
„Не вій, вітре, въ ночи, повій о-півночи. 
Та не сплить моі каренькиі очи. 
Чи тимъ вони не сплять, що милого не взрять? 

Чи тимъ вопи плачутъ, що милого не часто бачуть? 
(Пзъ Сбора. П. А. Куанта). 

31. 

„Ой відкиль ТП, дівчпно?" 
— Зъ Могилёва. 

„Ой чия тп, дівчино?" 
Ковалёва. 

„Ой чому ти не йдешъ заміжъ?" 

— Ой, пішла бъ я давно заміжъ, 

Такъ ще коса не виросла. 
„А я знаю таке зілля, 
Що виросте до весілля." 

32. 
Ой на току, на току А сорочки ні рубця, 
Курята чубаті, Плахти не ведеться, 

А на нашій та улиці А якъ займе нашъ братъ, 
Дівчата губаті. Вона къ чорту дметься; 
Куди йдуть — губи дмуть, А якъ займе студентъ, 
Губи надимають, Вона засмісться. 

(Новицкій). 

На улиці не була, 
Конопельки терла. 

Не бачила Василя 
Трохи я не вмерла! 
А въ нашого Василя 
Вишивані рукава; 
Вишиванпй ковнірець, 
И самъ парень молодецъ. 

(Новицкій). 

Оідііігесі Ьу ѵ^.оооіе 
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33. 

— Ой дівчата голубочки, 
Куди йдете? „По губочки“ 
— Чи въ ярину, чн въ толоку, 

Возьміть иене въ заволоку. 

(Ноішші). 

34. 

Якъ я була мала, мала, Взяли хлопці колнсати. 

Ко іисала мене мама; Взяли колисатп хлопці 
Якъ начала підростати. То въ решеті, то въ коробці. 

(Новицкій 

Теперь же я не сяка, не така, 
А не бачнла не пана, не дяка. 

Теперь же я заросточка, 

Ходжу, ходжу коло хати, 
Та не ляжу сама спати, 

Треба мене колихати. 
Колихали мене хлопці 
У решеті та въ коробці, 

Ой на горі хата, 
Семенъ каже, 
А у хаті Гаина, 
Семенъ каже, 

Не погана — гарна, 
Семенъ каже. 

У городі корнто, 

35. 

Не бачпла ні внросточка. 
Теперь же я якъ біль біла — 

Чортова журба зъіла. 

(Изъ Рук. Сборе. Куіиша'. 

Зв. 

А я спати не хотіла, 
Ажъ коробка т 'рохтіла: 

И по хаті — торохъ, торохъ! 
II по сіпяхъ — торохъ, торохъ! 

(НовпцкіВ). 

37. 

Повно води налито. 
ІІа.іетілп галки, 
Да взявъ Семенъ палку. 
Да кинувъ у галку, 

Да попавъ у Ганну 
Да въ праве око, 

Да вилізло глибоко. 

(Новицкій). 

Оідііііесі Ьу ѵ^оооіе 
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зе. 

А дівчата, дайте, дайте, 
До неділи зачекайте; 
А въ неділю коня иродамъ, 
Въ понеділокъ гроши віддамъ. 

(Новицкій). 

39. 

А я тобі сала 
Давала, 
А ти мені ковбаси 
Не даси. < 

(М. Борисиоль, Переяславск. у.). 

На бережку у ставка, 
На дощечці у млпнка 
Фартухъ прала дівчина, 

Сприскалася рибчпна, 
Та й упала въ ставъ, яебога, 
И пе мае тутъ нікого, 
И нікому підбігти,' 
Щобъ дівчинѵ витягтп. 

40. 

Кричитъ пробі іі мати, 
Щобъ дівчпну рятувати, 

Каже, що за працю туго, 
Я дівчину подаруго. 
А дівчина вродливая, 
Румъяная, чорнобривая, 

Та уміе танцювати, 
Зъ козаками жартувати. 

(Новицкій). 

41. 
„Ой ти, гарпий Семене, 

Ходи сядь коло мене; 
И сорочка въ мене е: 

Сватай мене, Семене!" 
— Ой на що мені сорочка, 
Коли сама пеня дочка? 

А вже жъ бо мні не до солі, 
Колн граютъ на басові. 

„Ой ти, гарний Семене, 
Ходи сядь коло мене; 
И кобпла въ мене е: 

Сватай мене, Семене 

— Ой на що жъ мені кобила, 

Коли сана мні не мила? 
А вже-жъ бо мні не до солі, 
Коли граютъ на басові. 

,0й ти, гарний, Семене, 
Не ходи жъ ти до мене; 
Сеть у мене лиха сука, 
Якъ укусить — буде мука. 
Сеть у мене лихий песъ, 

Якъ укусить, то ти вмрешъ“. 
А вже-жъ бо мні не до солі, 
Коли грають на басові. 

(Полоски, Бѣльскаго у.). 

дШгесІ Ьу ѵ^оооіе 
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42. 

На улицю не піду 
И дона не всижу, 
Я пролізу, продируся 
До дівчпни въ хижу. 

Ти дівчвно. Ганно, 
Ходінъ воланъ дайно, 

Ой, Грицю, Грицю, Грицю, 
Не женися въ восовнцю, 
Бо велпка зіма буде — 
Твоя жінка дурна буде. 

Тоді тобі женитпся, 
Якъ гарбузанъ стелнтися, 

Поли воли поідять, 

А ни погулябно. 
Тн дівчино, серце, 
Пусти підъ ряденце, 

Пусти, пусти підъ рядно, 
Бо тутечки холодно. 

(Дударя, Каневск. у.). 

43. 

Тоді тобі жінку брати, 
Якъ капусту поливати. 
Ой, Грнцю, Грицю, Грицю, 
Не вдавайся у дурницю, 
Бо дурниця тебе зрадить, 

Що б ыатінка не пораднть. 
(Новицкій). 

44. 

Бувъ Гриць на ринку, 

Купивъ собі Маринку: 
Кеса грошей, торба хліба —- 

Буде гулять до обіда. 
(Дубище, Староюшст. у.). 

45. 

И соха въ зенлі, 
И воли въ ярні, 
Таки-жъ бо нні, нолодону, 
Дівчнна въ уні. 

46. 

Якове, Якове! 
Свння тобі дякуе; 

А кабанъ лае, 
Що поний не нае. 

(Изъ Рукоо. Сбор. Ку л г віа\ 

Не вчесалася, не внивалася 
Таки-жъ бо мні, нолодону, 

Сподобалася! 

(Подоски, Бѣлье к. у.). 

Оідііііесі Ьу ѵ^оодіе 
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А до мене Яковъ приходивъ, 

Боробочку раківъ приносивъ. 
Я въ Якова раки забрала, 

И Якова съ хати прогнала. 
„ Идя, иди, Якове, съ хати, 

47. 
Бо на печі батько та нати, 
А на полу батькові діти — 

Нігде тебе, Якове, діти. 
Скидай хиба, Якове, шубу, 

Лізь до мене, Якове, въ грубу“. 
(Игъ Рукоп. Сборн. Ігудвша). 

48. 

А. 

1 А въ городі вербп гнуться, 
2 За городомъ хлопці бъються. 
3 Не бийтеся — чортъ-ма за що, 
4 Дівка гарна, такъ ледащо! 

(Дудари, Кавевск. у.). 

Б. 

1 Тамъ на горі дудки въються, 2 Б—2 А. А за мною..., 3 Б=3 А... 

нема..., 4 Б—3 А. Хоць гарненька, та... 
(Теивогабци, Креиенецк. у.). 

Ой зъ за гори сонце гріе, 
Тамъ Марина жито сіе, 

Жито сіе — гречка сходить — 
До дівчини козакъ ходить. 

Закотилось ясне сонечко 
За зеленив лісъ,— 
Щобъ нашого Говрилочка 

51 

А Иванко молоденький, 

Жупанина коротенький — 
Вінъ трясеться, колотиться. 

49. 

— Ти, козаче чорноусий, 
Чого въ тебе жупанъ куций? 

— Молодпці підпоіли, 
И жупана підкроіли. 

(Изъ Рук. Сборн. Кулиша). 

50. 

Давно забравъ бісъ. 
Нехай бере, нехай бере, 
Бо такихъ до чорта е. 

(Иванковъ, Перевод авск. у). 

Да чого-жъ ёму хочеться? 
Чи вииця, чи горілочки, 
Чи красноі дівбчки? 

(Изъ Рук. Сборн. Кулиша). 

Оідііігесі Ьу ѵ^оооіе 
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„Иди, Грпцю, на ѵ.тгіцю. 

Бери палянпцю, 
Та не бери підъ плече, 
Бо рощина потече“. 

Іхапъ хлопець до ылина, 
Здохла ему кобила, 
Иде хлопець, та й плаче. 
„Ой цить, хлопче, та й не плачъ: 

52. 
— Бодай тобі, дівко, 
Що вчинила рідко!... 

„Об далебі, що не я, 
То матуся моя“. 

(Изъ Рук. Сбора. Куша). 

53. 

Зъ головп буде лихтарня, 

Зъ очей буде свічарня, 
Зъ шкурочкп хлопцамъ сорочкп, 
Зъ кишокъ хлопцамъ нояскн. 

(НвИПДІЙ). 

54. 
А. 

1 Не займай мене, Грпцю, 4 Штирі гроші ввалила. 
2 Поваляетъ спіднпцю. 5 Ще й денежку додала, 
3 Мені мати купила, 6 Тай лямівки (?) набрала. 

(Нови д кій). 

Б. 

1 Б=1 А, 2 Б=2 А. Бо помажешъ... 
3 Мені батько куппвъ, 

4 Щобъ козакъ полюбввъ; 
5 Мені матв дала, 

6 Щобъ я гарна була. 
(Дудари, Кавевсв. у.). 

1 Ишовъ Гриць зъ вечорниць 
2 Темненькоі ночі — 
3 Седить сова на пеньку, 
4 Витрищнла очі. 
5 Вінъ на неі: „гиля, гиля!“ 
6 А вона й присіла. 

55. 
А- 

7 Еоли бъ не кий, не палиця, 
8 Була бъ ёго ззіла; 
9 Коли бъ не кий, не палиця, 

10 Да не тая дудка — 
11 Осталася бъ миленькая. 

12 Гула бъ, якъ голубка. 
(Дудари, Каневск. у.). 

ОідШгесІ Ьу Соо^Іс 
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Б- 

1 Б=1 А. Прийшовъ... 2 Б~2 А, 3 Б=3 А... на покуті. 4 Б=4 А, 
5 Б=5 А. 

6 Вона полетіла — 

7 Чорнобрива дівчинонька 
8 Коло его сіла. 

(Ивъ Рук. Сборн. Куіиша). 

бв. 

Кобъ ти тамъ бувъ, 
Де я була; 

Кобъ ти то чувъ, 

Що я чула; 
Кобъ ти то знавъ, 
Що я знаю; 
Кобъ ти то мавъ, 
Що я маю: 

Підъ коліномъ, 

Нідъ лпткою 
Маю гроші 
Съ калиткою. 
Ходъ съ тобою 
Спати ляжу, 
Таки тобі 
Не покажу. 

(Новицкій). 

67. 

Не стій, дівко, ш'дъ корчмою, 
Съ парубківъ не сміііея,— 

Бери хвартухъ на голову 
Та й до дому війся. 

(Новицкій). 

68. 
Вонъ, хлопці, вонъ,— 
На городі лёнъ, 
На долині маковець — 

По шелягу молодецъ, — 
По но три гроші стрілка, 
По тисячі дівка. 

(НовіцкШ. 

69. 

Славна рибка рибець, 
Славннй парень молодецъ! 
Молодецькіі літа — 
Зъ нимъ і’уляти охота. 

(Иваньковъ, Переясіавск. у.) 

71 
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Тонкий да високвй дубокъ — 
Саний кращій въ Опанаса парубокъ; 
Тонка да висока ліщина — 
Сана краща у Степана дівчина. 
Що сокілъ да свнвдю любивъ, 
По колоску да пшенпцю носивъ; 
Що Павло да Оленку любивъ, 
По карнананъ да гостпнці носовъ. 

Що підъ дубонъ да підъ дубочкою 
Сидівъ голубъ зъ голубочкою. 
Що въ голуба золотая голова, 
А въ голубки позолочувана, 

1 — Ой Василю, Василино, 

2 Наше поле не сіяне, 
3 А насъ тілько двоічко — 
4 Любімося, сердечко! 
5 Ой Василю, Василю, 
6 Купи нені нанистечко 
7 На білую шию; 
8 А я тобі, Василю, 

Чорнинъ шовконъ подоточувана. 
Що въ Павлуся кудрявая голова, 
А въ Олевкн порозчісувана 
И въ косо позаплітувана. 
Якъ би нені та Оленка така, 

То я бъ іі цілувавъ-милувавъ, 
И до печі куховарку наннявъ, 
П до пива пивоварочку, 
До колиски колнхалочку; 
А самъ бп я по водвцю ходивъ 
И Оленку да за ручку водивъ. 

(Ивановъ, ііереаславск у.). 

61. 
А. 

9 Сорочечку пошпю — 
10 Хочъ пошию, не попшю, 
11 Люби, серце Васплю: 
12 — Цуръ ёго натері, 
13 Яка дженджуриста: 
14 Купивъ за шагъ стежечку, 
15 Ще хоче й наииста. 

(Новицкій). 

Б. 

1 В=5 А, 2 Б=6 А, 3 Б=7 А. 4 Цуръ тобі, пекъ тобі. 5 
6 Купивъ хрестъ и дукачъ. 7 Б=15 А. 

(Дудари, Канеасж. у.). 

62. 
Гей підъ горою, підъ перевозомъ 
Стояла дівчина зъ своінъ обозомъ. 

Гоничи, годъ, годъ, годъ, гоничи! 

День добрий, дівчино, якъ собі маешъ? 
Позичъ нені бандури, що въ себе ыаешъ“. 

Гоничи, годъ, годъ, гопъ, гопичи! 

ОідШ^есІ Ьу Соо^Іс 
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— Прийди. коэаче, пшениці жатв, 
Данъ тобі бандури на всю нічъ грати. 
Въ мене бандура не доргоая, 
Якъ щирпі меди, дуже смашная. 
Добриі струни да не порвуться, — 
Куди не потягнешъ, все подаютъся. 

Ой мати, мати, козакъ у хаті 
Пустуе, жартуе — не дае спати! 

„Ой доню, допю, не будь дурною, 
Вий ёго тн, доню, хочъ кочергою". ' 
— Боюся, мати, щобъ не злякати, 
Довелось, мати, поцілувати. 

(Изъ Рукоп. Сбор. Кулгш»). 

Гриць мене, моя мати, 
Гриць мене полюбивъ, 
Гриць мені, моя мати, 
Черевички купивъ. 
Черевички невелпчкі, 
Сами бархатниі 
На босу ногу не налізуть 

Ой ходили-блудили парубки 
Сімъ літъ та по заоічку, 
А чотирі та по припічку. 

Приблудились та до переднічноі лави, 
До старенькоі баби. 

„Дівчата-небожата, 
Дайте скорину хліба, 

63. 

И на чулки не йдуть. 
Черевички рипу, рилу... 

Казавъ батько: другі куплю. 
Се жъ мені панъ-отець покупивъ, 
Щобъ хороший молодецъ полюбивъ; 
А мати сорочку пошила, 
Щобъ хороша челядь любила. 

(Новицкій). 

64. 

Такі очи, якъ у жаби, 

А станъ, якъ у баби; 

Такі ручки, якъ у сучки, 
Ніжкп, якъ у кішки. 

(Новицкій). 

65. 
Черепочокъ сироватки, 
Скорину розмочити, 

Душу промочити!" 
Тимъ дівочки красні, 
Що поіли вареники въ маслі; 
Тимъ парубочки білі, 
Що сироватку іли. 

(Новиц ; 

Не такъ голосъ, не такъ голосъ, 
Якъ тихая мова, 
А на нашихъ парубочківъ 
Хорошая врода: 

Оідііігесі Ьу ѵ^оодіе 
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Ой сівъ собі щигликъ та й дуй ар, 
Загадався — женптися мар, 
Поіздп збірар: 
Соловей съ качу ромъ коника сідлар. 

Полюбивъ свнипю, горобця сестрацю, 
Хорошую, прекрасную птидю. 
Сокілъ за дружку, 
А староста — журавель. 

Сорока — світілка, 

Сваха — перешлка. 
Журавель зъ гусакомъ, настройте му- 

зиби! 

Капя ся закрала — 
Курчатокъ покрала, 
На щпглове весілля 
Кошту підняла. 
Комаръ въ лісі ....(?) добирав, 

А джміль меду додае, 
Всіхъ гостей прніімак; 
А сорока плеще, 
Гостей прппрошае; 
Сова сидитъ за столомъ 
Зкоса поглядае; 

А ворони — стари жони 
Пішли танцюватн, 

А крючище взявъ дручище, 

Пішовъ підганяти, 
А сичъ на порозі 

66. 

Ставъ на сторожі; 
Погутькало (?) упеклося, 
Ляг.іо на дорозі; 
А горобець впився, 

Съ чорногузомъ бпвся, 
Якъ ударивъ чорногуза, 
Чорногузъ звалився. 
Якъ взяли ся битв, 
Взяли мордуватп, 

Молодая снпнца 
Муспла втікатн. 
Сівъ щигликъ. заліурцься, 
Сівъ та й думав: 

„Оженнпся, втратився — 
Та й жінки не мае“. 

Горобчпкъ-братчпкъ 
Ёго пораджае: 

— Гляди іі на крапивці — 
Тамъ вона сідав. 
Заросився щигликъ 
По сами колінця, 
Гукаючи, шукаючи 
Доброго полінця. 
Навидж’ена синиця 
Щигля покидав, 
Бо боіться ёго скубня, 
Що добре кусав. 

(Увяцвій уѣздъ). 

67. 

Чи ти мене не знаешъ, 
Що ти мене питаетъ? 

Я Марій чинъ сннъ, 
Я на ринку сидівъ, 
Я совірку ковавъ, 
У кишеньку ховавъ. 

Ой смутку жъ мій, смутку, 
Посиди-жъ ти въ кутку, 

А я тобі штанці витчу, 
Витчу да й пошило, 
Да й випхаю въ шию. 

(Новицкій). 

ѵ^оооіе 
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А ще жъ бо я на улпці не була, 
А ще жъ бо я не бачила джигуна: 
Ой джпгунъ, джигунъ, джпгунець, 
Явий гарнпй молодецъ! 
Якъ ходила по ѵлиці, такъ буду, 
Якъ любила хорошего, такъ буду. 
Богова женшпина и моя, 
Пехай его Богъ любить, буду й я! 

68. 

Не ходила на улицю й не буду, 
Не любила поганого й не буду. 
Чортова женишина. не моя, 
Пехай его чортъ любить, а не ,Л 
Он хочъ же я тацька, не тацька, 
Таки моя врода козацька; 
Хоча бо я й подзюбана на виду, 

Таки жъ бо я зроблена до ладу. 
(Изъ Рук. Сбора. Кулиша). 

69. 

Ой хочъ голпй, обідраний, 
Та таки ти мій коханпй. 

Чоботп въ рукахъ несетъ, 
А до мене босий чешетъ. 

(Новицкій). 

Було літо, була зіма, 
Були хлопці, теперъ нема, 
бще літо таке буде, 
Що по десять за грішъ буде. 
Мала — за два, багацько па разъ 
Хлопці потаніли (?). 
За мной, хлопці, за мной, хлопці, 
Коли я ще дівчипа, 
Бо якъ буду вобіта, . 

Тоді дідька ззіете! 

70. 

Моя матка, мое життя, 
Дай нні голку й нитки, 
Бо пойду па пецъ, буду шить, 
Бо я пойду папу світить. 
Моя пані на виданню, 
Добрий посагъ дав: 
За нёю штпри мипш, 
Штирн мнши, два коти, 
Ще й барсукъ до роботи. 

(Ушнцкій уѣздъ). 

71. 

Ой хгівъ же я женитися, не маю за чого. 
Не стае мені десять грошей до півзолотого. 
Я пъять грошей розміняю, десять пожичаю, 

На Ввраіні дівчннонька — до неі манджаю. 
Приходю до дівчини, просятъ мепе сісти, 
Даютъ мені бараболі полуплени істи. 

Оідііігесі Ьу ѵ^оодіе 
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А я тую бараболю стяга поідаю, 
На полиці вареникп, я за нихъ думаю. 

По вечорі, полагали спати, 
Я за тиі вареники, та й далі тікати! 
Не попавъ же я въ двері та въ стовпъ головою, 

Господняя те все чула—та зверхъ коцюбою. 

Іденъ каже: пане брате, другій каже: куме, 
А третій межи плечи макогономъ суне. 
Я зъ-межъ нихъ вимотався, въ коноплі сховався, 

Якъ потягне мужикъ ціпомъ. а же мъ засміявся. 
И здаеться не болитъ, а не можу встати, 
Кобъ Богъ мене піднявъ, піду почивати. 
Ой хтівъ же я женитнся, хтівъ-емъ жінку матн,— 
Сіно мені не вредило — нічимъ зімувати. 
Бівсяниі половпді та й не хоче істн, 
А ншна зъ остяками буде въ язнкъ лізти. 

(Новицкій 1 УшщеіВ уѣзду. 

„Предобний Семенъ, 
Чомъ ти въ мене не бувавъ?" 
— Скажу тобі щиру правду: 

Бо я чобітъ не мавъ; 
Я батьковнхъ не взувавъ, 
Бо не було халявъ; 

„Ой ти бривъ, чорнобривъ, 
Чомъ до мене не забривъ?" 
— Та нема охотоньки 
До дівчини сиротоньки. 
„Чомъ, чомъ не прийшовъ?" 
— Бо чобітъ не найшовъ; 

Очеретъ лугомъ иде, 

Сова нишкомъ гребе. 
Росправляй, сова, крильця, 

72. 
Я маминихъ не взувавъ, 
Бо безъ подківъ и пришовъ; 
Въ братнихъ не бувавъ, 
Бо безъ пришовъ и холявъ; 
Въ сестринихъ не бувавъ, 

Бо не було холявъ. 
(УвтцвіІ уѣздъ). 

73. 
Материнихъ не беру, 
Бо устілки погублю; 
А сестра не дала, 

Бо й собі добула; 

А батьковнхъ не хочеться, 
Бо подошви волочаться. 

(Изъ Рувоа. Сбор. Кулиша). 

74. 
Виглядай чорнобривця. 
Чорнобривець иде, 

На добри-день несе: 

Оідііігесі Ьу ѵ^.оооіе 
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„Будь здорова, ноя мила, 

Во ти — серце мое, 
Бо ти любишъ мене, 
Бо ти підешъ за мене". 

— Я жъ не серце твое, 
Я не люблю тебе, (2) 
Я не піду за тебе. 

„Чн жъ я, мамцю, не дорісъ, 
Чи жъ я, мамцю, перерісъ, 
Чн не рублена хата, 

Перепелнченька повдовіла, 
Замужъ ити захотіла. 

Ой нриіхавъ вудвудочокъ, (?) 
Ой прніхала капелія, 

Неподобна кавалерія: 
„Вона мені не здобна!" 

Перепелнченька повдовіла, — 
Замужъ ити захотіла. 
Ой приіхавъ щигликъ спишна, 
Сівъ собі въ саду на вишні. 
Перепелнченька вийшла съ хати, 

Та й на него дивиться. 
„Ой ти, щигликъ, ти багатий, 

Що не люблять дівчата?* 
— Ой ти, синку, не дорісъ, 
Ой ти, синку, перерісъ, 
Въ тебе рублена хата, • 
И не люблять дівчата, 

Бо ти довгий и короткій, 

Криворукій, шеверногій '' 
И безъ верхнёі губи,— 

Якъ цілуешъ — знати зуби. 

(Утащи! уѣздъ). 

76. 

Ой ти привпкъ довго спати, 

На тобі сукні дуже прибірни, 
А до роботи не здібнн*. 
Ой нриіхавъ соловей спишна, 
Сівъ собі въ саду на вишні, 
Зачавъ пісню щебетатн. 
Перепелнченька вийшла съ хати, 
Та й на нёго дивиться. 
„Ось ній мужъ любий, коханнй; 

Того то я давно ждала, 
Щоби соловейка за мужа взяла, — 
Ой щоби ти все не спавъ, 

А зо мною розмовлявъ*. 
(УпяцкіА уѣадъ). 

76. 
Въ огороді опенечки — 
Сватай мене теперечки,. 

А зімою — чортъ съ тобою,— 

Не буть мені за тобою. 
(Изъ Рук. Сбора. Кулп). 

77. 
Сватай мене, дурний Грицю, 
Казавъ батько: дамъ телвдю, 

И корову круторогу, 

Сватай мене, жорноброву; 

И курочку — цокотуху,— 

Сватай мене, реготуху. 
(Изъ Рук. Сбора. Кулп). 
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78. 

Ой тн дубъ, ой ти дубъ, 

А я березенька; 
Об ти оьяниб, ой пьяниб, 

А я тверезеиька. 

79. 

Ой такъ не гараздъ — 
Низький перелазъ: 
А ви, хлопці, не ходіть, 

Що изъ тебе, сухий дубе. 

Нічого не буде, 
А изъ мене, березини — 

Віниви да різкн. 
(Новицкій). 

Перелазу не робіть. 
Ой такъ не до діла, — 
Козакъ чорииб, дівка біла. 

і Новицк в). 

80. 

Старий стару хвале, 
Що добриб борщъ варе; 
А молодпй свою гудить: 

Що не зваре, то спаскудить. 
(Из* Ру*. Сборе. П. А. Кулиша'. 

81. 

А. 

1 Ой тамъ на долині 
2 Жуки бабу повалили, 
3 И сорочку зияли, 
4 Прочуханки дали. 

(Изъ Ру*. Сборн. П. А. Кулиша). 

Б. 

1 Б=1 А... на базарі, 2 Б=2 А... ростерзали, 3 Б=3 А, 4 Б=4 А. 
(НовждьіВ). 

В. 

1 В=1 Б, 2 В=2 А, Вовки... розирвали, 

3 Тілько путъ, да язивъ, 
4 Да... для иузпкъ. 

■* (Новицкій). 
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82. 

Ой хмарпться, хмаритьсл, 
Дідъ на бабу сшірнтця: 

„Ой, бабо моя! 
Лпхо твоій на!... 

(Изъ Рукоп. Сбор Кулиша). 

83. 

Ой иду я по-за токомъ, 
А жъ тамъ лежитъ баба бокомъ. 
Нехай баба пе дурить — 
Въ неі живітъ не болнть. 

(Изъ Рукой. Сбор. Кулиша). 

84. 

Чортъ мині тую раду давъ, 

Що я собі тую бабу взявъ 
Бабу, бабу, бабу, бабу, бабу взявъ. 

А я фузію набъю, 

Таки тую бабу вбъю! 
Чортъ ыені и т. д.... 

(Ушнцвій в уѣздъ Новицкій). 

85. 

Пасла баба гусепя, 
Пасла-жъ вона тпхо, 
Загубила гусеня — 

Вуде бабі лихо. 

Иде баба гукаючи, 
Гусеняти питаючи. 

Ой пе знайшла гусеняти, 

86. 

Дідъ своі посушивъ, 
Бабини снренькі. 
„Ой дідусю, дідусеньку. 
Бобъ ти моі мнслі, 
Тобъ и моі опенечкв 
Вразъ зъ твоіми внсхлн\ 

Пасла баба ягняточка, 
Пасла баба гуси; 
А дідъ бабу полюбивъ, 
Во въ новімъ кажусі. 
Ой пішовъ дідъ по гриби, 
Баба по опеньки, 

Знайшла ясъ вона рака, 
Обертае сюдп-туди — 
Чн е въ рака .. 
„Ой ти, раче-небораче, 

Якпй-же ти дурень! 
Чомъ ти баби пе питаетъ 
Чи е. въ баби стулень?" 

(Новицкій). 

9 
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— Ой бабуню, бабусенько! 

Ява тв не дбала, 
Пішла бъ ти на лотоеи 
То би сь ся скупала. 
Піліла баба вупатися 
Та й ся посовнула; 
Дідъ за бабой сюди-тудп, 

А баба втонула. 
Коло влина, клина 
Вода фоссу *) ріже; 
Иде дідъ зъ Василёкъ — 
Баба зъ води ліЗе. 
„А дідуню, дідунечку, 
Трастя твою маму!“... 

(Новицкій в Ушицеіі у.). 

87. 

Пішла наша бабусенька 
На ярмарокъ иішки. 
Колотасонъ деръ, деръ, 

Пацурасомъ, тясомъ, барабасомъ! **) 

Купила бабусенька 
Собі цапусенька, 
Та погнала бабусенька 
Свого цапа пасти; 
Та й за >ула бабусенька 
Свого цапусенька, 

Та найняла бабусенька 
Собі панахидку. 
„Пийте, люди, и гуляйте, 
Мого цапа споминайте. 

А ви, дівчата, ие дивуйте, 

Цапа мого поцілуйте“. 
Пили люди и гуляли 
Мого цапа спомннали; 
А дівчата не здивували, 

Цана... пощлували. 
(Новицкій) 

88. 
Ой захотіла баба та й забагатіти, 
Посадила курочку, щобъ вивела діти. 
Встала рано бабусенька, ще не світае, 
Вже бабка Курчатовъ на двіръ виганяе. 

Ой вигнала курчаточка на подвіръ пасти, 
Сама сіла підъ призьбою кужелину прясти. 
А дідъ бички запрягав та іде по дрова, 

Своій бабці наказуе, щобъ була худоба. 
Чорна хмара наступав, дощикъ накрапав, 
А вже бабка курчаточка въ хату заганяе. 
Заганяла, заганяла — трое ростоптала, 

На четверте спотнкнулась, на пъяте упала. 
Сіла бабка на печи, въ головку ся скрепче, 
А курочка съ-підъ постелі до бабусі шепче: 

*) Каналъ (Старсвѣтсв. Бандуриста). 

**) Припѣвъ повторяете* послѣ важдмхъ двухъ строкъ 
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„Ой бабусю-бабусечко, що будемъ робити? 

Якъ приіде дідъ илъ лісу, буде бабку бити“. 

Ой приіхавъ дідъ изъ лісу до своёго дому, 

Та питав бабусеньки за свою худобу. 

„Ой дідуню, дідуню, що жъ то съ того буде? 

А вже нашу худобочку наврочили люди: 

Якъ я въ хату заганяла, трое ростоптала, 

На четверте спотикнулась, а на пъяте впала". 

Ой пішовъ дідъ на подвіръя та взявъ за прутину, 

Побивъ бабці, поломивъ головку, якъ тикву. 

Плаче бабка, плаче, та сіла въ затинку, 

Дідъ на бабу поглядае, що краще за дівку. 

— Ой бабусю, бабусю, що жъ то за трой-зілля? 

Взувайся, вбирайся — підемъ на весілля! 

Ой бабусю, бабусю, яка жъ ти погана! 

Пішла бъ ти на лотоки та би ся скупала. 

Пішла бабка купатися — три рази впурпула, 

А дідъ пляше въ Долині, що вже баби збувся. 

(Ушидкій уѣздъ). 

89. 

Посадила стара баба 
На припічку гусака, 

Сама вийшла за ворота 
Та вдарила тропака. 

Сиди, сиди, гусачокъ, 

Та висиди гуси, 

Наша баба стара 
Та пішла у нлянокъ, 

Та набрала крупокъ, 

Наробила квашиці. 

Три неділи кваша кисла, 

Та й не викисла, 

На четверту війшла, 

Кваша черезъ верхъ пішла. 

На лопатки сажала, 

А я піду погляжу 
На чорниі уси. 

— Молодиі молодиці, 
Чого я васъ попрошу: 

Наваріте варениківъ, 

А я сиру принесу. 
(НовицііІ). 

90. 

Та й у пічъ укладала; 

А изъ печи збірала, 

Та підъ лавку складала, 

А зъ-підъ лавки въ коробокъ, 

То понесла въ городовъ. 

Десь узявся мужичокъ, 

Невеликий, съ кулачокъ: 

„Продай, бабо, кирпичокъ!" 

— Ой брешишъ ти, мужичокъ, 
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Не есть же це кирпічокъ, 
А де грубой ситничокъ. 
Да принесла до дому, 
Та звернула підъ гору. 

Нагадал *сь пражій бабі 
Молодою бути: 

Нитикала за иамітку 
Зеленоі рутн. 

Свння нісъ помарала, * 
Три неділи хворала, 
На четверту зійшда, 
Свиня зъ хліву пійшла. 

(Новицкій) 

91. 

— Руто моя, руто моя, 
Руто зелененька, 
Я жъ думала, що я стара, 
А .жъ я молоденька. 

(Новицкій). 

92. 

Якъ я була молоднця, 
Цілувалн хлогіці въ лиде; 
А якъ стала стара баба, 
Не цілують —- хоть би П рада. 

(Новицкій). 

93. 

Сіла баба на барана 
Поіхала передъ пана, 
Баранъ. 

На бабу завернувъ 

Баба стара 
Цапки стала: 

Я думала, шо то Хведь 
Вінъ до мене,* а я... 

(Новицкій). 

94. 

Шшла баба на городець 
Барвіночокъ рватн; 
А за нею смерть слідомъ: 
„Йди, бабо, вміратп!и 
— Иди, смерть, иди прочъ, 
Я вміратп не гад .ю, 
Бо я гості въ себе маю! — 
Шшла, смерть, пішла прочъ 
А жъ до Бога: 
„Баба вмерти не готова, 

Бо гуляе небога". 
— Иди, смерть, пдп прочъ, 

Иди по помості, 
Якъ тте схоче баба вмерти, 

Бери зъ нею й гості". 
Гості тое почулн. 
Зачали втікатп, 
То лісами, то лугами, 

Погубили й пъяти. 

(Ушицеій уѣздъ и Новицкій). 

/ 
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1 

2 

3 

4 

5 

6 
7 

8 

9 

1 Б~1 А... та 
4 А... обідаешъ?... 

7 Б—8 А, 
8 

96. 
А. 

Сидпть дідъ на печи, 

Бабка на првпічку та й взуваеться. 
„Бабко моя, щебетушечко, 

Чомъ не вечеряетъ, моя душечко?" 

— Бісъ тебе бери съ твоего веперою: 

Бивъ ти мене вчора кочергою, 

Бивъ ти мене вчора куделею; 

Бивъ ти мене, волочивъ ти мене, 
Дідусю, серце мое, поцілуй мене. 

(Ушицкій уѣз.) 

Б. 

взуваеться, 2 Бгг2 А... прозиваеться. 3 Б~3 А, 4 С= 

5 Б=5 А... зъ обіданнямъ, 6 Б=6 А... обідячкомъ. 

Серде дідуню, не навчйивъ ти мене. 
(Ушицкій уѣздъ;. 

96. 
У середу родилася, 

Та то мое горе. 

Ой не піду ва старого 
Бородою коле; 

А я піду за такого, 

Що не мае уса, 
Якъ ківне, якъ моргне, 

То я й засміюся. 
(Новицкій). 

97. 
Ой дідъ мідяний, 

А баба залізна: 

Сидитъ дідъ на печі, 
А баба прилізла. 

(М. Борисов», Переяспвсв, у.). 

„Оттеперъ намъ, дідѵ, 

Та пішлооъ на біду: 

Та нема ясенця, 

98. 
Та нема гребця, 

Та нема швачки, 

Та нема прачки, 
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Ні синівъ кучеряв ихъ, 

Ні дочокъ чорнявихъ!0... 

г- Не журікось, бабко, 
Обіймікося гладко, 

Поцілубмося сладко, 
То будутъ женці, 

09. 

Потнхесеньку, 
Помалесеньку, 
Старей душить колоду, 
Молодесеньку. 

(М. Борисподі, Перевел авсв. у.). 

100. 

Ще й латочку налатавъ, 
На бабусю поглядавъ. 

я Серде, дідусю-любусю, 
Поцілуй же твою бабусю! “ 

А якъ мені, бабусі, 
Гарнесенько въ кожусі! 

я Серде, дідусю-любусю, 
Поцілуй же твою бабусю!0 

Бо латочка новенька, 
Бабусенька гарненька. 

„Серде, дідусю-любусю, 

“ Води хорошенько бабусю! 0 

(М. ПІендеревка, Кавевск. у.). 

101. 

Кодихала баба діда Головоньки ие хлопотавъ! 

Изъ вечора до обіда: Ой спи, діду, ой спи зъ лихомъ, 
,Спи, діду, бодай не вставъ, Я принясу борщу зъ ипхочъ *). 

(Изъ Рук. Сбора. • Кулана). 

Ой дідъ бабі купивъ бути, 

Щобъ гарненько бабу вбути. 
„Серде, дідусю-любусю, 
Води хорошенько бабусю!0 

А ще въ тону и кожушка, 
Щобъ пристала ёго душка. 

„Серде, дідусю-любусю, 
Води хорошенько бабусю!0 

Ой дідъ бабі на израду 
Роздеръ кожушокъ израду. 

„Серде, дідусю-любусю, 

На що-же тн обідивъ бабусю? 

То будутъ гребді, 
То будуть швачкн, 
То будуть прачки, 
Й сини кучеряві, 
И дочки чорняві. 

(11. Шевдеревка, Кавевск. у.). 

*) Михъ — ядовитое растеніе. 
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102. 

Посію я руту та мъяту 
Надъ водою, 
Уродиться рута та мъята 
Зъ лободою. 

Журплася дівчинонька - 
Молодою: 
— Ой хтожъ мою руту-мъяту 
Да й прополе; 
Ой хто-жъ мене, молодую, 

Да й прпгорне? 
Обізвавсл старий дідовъ 
Зъ бородою: 
„Ой я твою руту-мъяту 
Да й прополю; 

Ой я тебе, молодую, 
Да й прпгорну“. 
— Не подоба, старий діду, 

Не иодоба, 
Хиба на те поважуся, 
Що худоба. 
Нехороший, старий діду, 
Нехороший, 

Хиба на те поважуся, 

Що е гроші! 
Твоі гроші розкотяться, 

Такъ якъ слпна — 
Мені треба молодого 
Челядина. • 
Що твоею бородою 
Да пічъ вимітатп, 

А зъ моею уродою 
Молодца шукатп; 
Зъ велпкою худобою 
Животу досада — 

Зъ хорошею дружиною 
Серденьку отрада; 

Зъ велпкою худобою 
То бъються й деруться, 
Зъ хорошею дружиною 
У світі нажиться!... 

Великая ходобонька 
Нажитая буде, 
Зъ хорошою дружиною 
Не стидно й межъ люде. 

(Дударя, Кавевсв. у.). 

103. 
А. 

Ой пьяна я, деревъяна я, 
Матері вашій бісъ, не погана я! 
Не за ваше впилася: 

Б. 

Моя курва знесласл! 
Чорні курі, білі яйца, 
Дурні дівки, що бояться. 

(М. Жаботичъ, Черсассв. у. Ф. Т. Штавге»). 

Упилися я, 

Не за ваші я: 
Бъ мене курва неслася — 
Я за яйца впилася. 

(Подтавсв. губ.). 
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104. 

А. 

1 Що у нашому селі 10 Та посіяла жита, 
2 Проявилась новина 11 На другому гречухи, 
3 Ие велика, пе мала; 12 А на третёму конопель. 
4 Не велика, ні мала — 13 Якъ унадиться журавель, 
5 Жона мужа продала, И Я жъ тому журавлю 
в Не багато й узяла — 15 Киемъ та ніжки перебъю! 
7 Півтораста й два рубля. 16 Пішовъ журавель, скачучи, 
8 Та купила три коні, 17 Скачучи й плачучп. 
9 Та впорала три лани: 

(С. Щасиовка, Козолецк. у. К. И. Кабальчячъ). 

Б. 

1 За городомъ левада, 7 На первому жнточко, 
2 Тамъ збіралась громада — 8 На другому овесьця, 
3 Жона мужа продала, 9 На третёму гречухи, , 
4 За три копи безъ шага. 10 Та паробпла бражухи. 
5 Та купила три воли, 11 Взявъ дідъ бабу за крижи. 
6 Та виорала три лани: 12 Та поводивъ по хижі. 

(Ь'овелецк. у.). 

В. 

1 В=1 Б. На вгороді...; 2 В=2 Б. 3 Тамъ судили про жінокъ 4 Пішла 
жінка на Торжокъ. 5 В=3 Б. Свого мужа...; 6 В=4 Б, 7 В=5 Б... вона...; 
8 В=6 Б... лана. 

9 Насіяла гречухи, 15 Три дні хати не мело, 
10 Наробила бражухи, 16 За чубъ батька потягло, 
11 Та зібрала жіночокъ. 17 А матері не дало. 
12 Вражі жінки напились, 18 Купивъ батько долото, 
13 Вони биться завелись: 19 А ще й къ тому й го-то-то! 
14 Зробивъ батько помело - - 

(Покровская Богачка, Хорольск. у. Д. И. Лавревко). 

Г. 

1 Шступпвъ комаръ на ногу, на ногу, 
2 Та пішла жена на базаръ, 'На базаръ 
3 Та купувати топора, топора 
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4 Та зарубатя комара, комара. 
5 Покотилась голова, голова, 

6 Голова, голова, головушка, голова, 
7 Та підъ новіі ворота, ворота. 
8 Та тамъ стояла громада, громада, 

9 Та хона муха продала, продала — 
10 Та недорого — за шага, за шага. 
11 Та було править три рубля, 
12 Та було справить трн плуга, 
13 Та було справить три коня, 
14 Та було спахать три лана, 
15 Та б насіемъ табаку, 

16 Та б нахнемо три куля, 
17 Та звъяхемо три снопа. 
18 Та лехить сучка б на боку 
19 Та повні вуха табаку. 

(М. Жаботивъ, Черкасс*, у. Ф. Т. ШтангеВ). 

д. 
1 Д=1 Б; 2 Д=2 Б; 3 Д=3 Б. Жінка...; 4 Недорого — три рублі; 

5 Д=8 А... коня; 6 Д=9 А... поля; 7 Д=10 А», пшенвці. 

8 Де взялися синнці, 12 А изъ лугу хуравлі, 
9 Об изъ саду зузулі, 13 А изъ шинку пъянищ, 

10 А изъ гаю соловъі, 14 Повбивали синнці. 
11 А изъ хворосту горобці, 

(Хут. Нпоіаек, Борзей с*. у. Ип Собр. П. А. Кулша). 

105. 

Теренъ, теренъ по городу, 
Теренъ по яру — 
Повилися чорни кудрі 
По моіб голові. 
Вхе мені наскучило, 
Роаглядаючи; 

На чухиі холодищ 
Поглядаючи. 

Шо чухиі да холодищ. 
Якъ рохевиб цвйгъ — 

Въ иене хуинка яетіпанка, 

Завъязала світъ. 
Що чухиі холодищ, 
Якъ роха цвіте; 

Въ хене хуинка нетіпанка 
И хисту неха. 
Возьму хуинку да нетіланку 
Да подъ сухи боки, 
Вкину хуйяку да нетіпанку 
Въ Дунай глибокиб. 
— Пливи, хубнко да нетіпанко, 
Уплинь за водою, 

72 
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Уже жъ кені да наскучило Хочъ изъ рибочками, 

Жити изъ тобою. Нехай же а погуляю 
Плвви, жуинко да нетіпанво, Да ще въ дівочвами. 

(М. Борнспоп, Переасіввск. у). 

106. 

Доставъ батігъ й старе днище. 
Заирігъ милу въ гринджолн 
Та й поіхавъ по дрова. 
Якъ до ліса доізджае, 
Дубиною затинае. 

(Новицкій). 

107. 

У городі калюжа, калюжа... 

Лежитъ мила недужа, недужа; 
Якъ музику зачуе, зачуе, 
Такъ недужа танцюе, танцюе. 

(Новицкій). 

108. 

„Березина, осетина... 

Въ тебе жуинка ножи чина". 

— Ой неправда твоя, 
Въ мене жуинка своя. 

(М. Борнспоп, Переасіввск. у.). 

109. 

А. 

9 „Хоть я руда и погана, 
10 Да кій батько багачъ: 

11 Сіри воли на оборі, 
12 Ще й на шиі дукачъ". 
13 — Чортв тебе нехай знаютъ 
14 Съ твоімъ батькомъ багачемъ. 

15 Воли твоі поздихають, — 

16 Ти жъ погана й въ дувачемъ. 
(Ваъ Рук. Сборв. Кулпна). 

1 Ой іхавъ я коло ылина — 
2 Стоіть дівка якъ калина; 

3 Я жъ на еі задивився — 

4 Візъ у мене поломився. 
5 Ой не жаль же бъ мені воза, 
6 Колнбъ дівчина пригожа, 

7 А то жъ руда та погана — 
8 Мені воза поламала. 

„Що ти робивъ, що ти діявъ, 
Чомъ то жита не посіявъ?" 

— ІІосіялв добрі люди, 
Якъ Богъ вродить, то й намъ буде. 
Полізъ я алий на горище, 
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1 Іхавъ козакъ изъ снопами 
2 Назвавъ дівку підъ копали. 

3 Б=3 А. На дівчину..., 4 Ёму візъ удомився. 5 Б=6 А... гарна, 6 Б= 
7 А, 7 Б~8 А. Л й та... 8 Б=9 А, 9 Б=10 А. Такъ..., 10 Сімъ паръ 
водивъ на загоні, 11 Б—12 А. На налисті... 12 Чорти бъ убивъ твого 
батька, 13 Б=14 А, 14 Наплювавъ а на тебе. 15 Б=16 А. И налисто... 

(Ивъ Рукой. сборн. Кулиша). 

В. 

1 В=1 А... по-за токомъ. 
2 Зустрівъ дівку зъ однимъ окомъ, 

3 Яка гарна, яка гожа, :и 
4 Побив тебе, сила Божа! 

5 В=3 А, 6 В=4 А. Й полудрабокъ... 7 В=5 А, 8 В=6 А... гожа, 
9 В=7 А, 10 В=7 Б. 11 А що жъ мені за догана, 12 В=9 А. Що... 

13 В=10 А. За те... 14 В=11 А. Чотирі..., 15 В=12 А. 
(Новицкій). 

Г. 

1 Ой талъ коло млина, 2 Г=2 А. Вийшла... 3 Г=3 А, 4 Г=4 А. Въ 
лене возикъ... 

(Д. Палнновка, Брестъ-Лнтовск.). 

1 Ой ви, хлопці, ой вп, дівки, 

2 Чи не банили моеі жінки? 

3 Моя жінка знакомита, 
4 Задрёпана зъ-заду свита; 
5 Вона не пъв горілі, 

110. 
А. 

6 Ляга спать у рові, 
7 Прокинеться, якъ та курка, 
8 Нема шапки, ні каптурка, 
9 Накриеться рукавомъ, 

10 Иде до долу ровомъ. 
(Дудари, Баиевсв. у.). 

Б. 

4*Б=6 А. 

А. Маршъ... 

1 Моя жінка не пъяниця, 
2 Зъ білпхъ шжокъ[ не валнтьея, 

8 Якъ иочуе вѣ голові, 
Ляже..., б Б=7 А, 6 Б=8 А— тащи..., 7 Б=9 А, 8 Б=ю 

Т 

(Тамногавцы, Кременеці. у.). 

72* 
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111. 
Кукуріву, чоловіку, 
Твоя жінва Хвеська 
Наварила гарнецъ бобу, 
Закликала Яська. 

(Ноігцкіі). 

„Гаемъ, хлопці, гаемъ, хлопці, 
Во чортъ мужа несе, 
Якъ побачить мене зъ вами, — 
Ёго трясца затрясе": 

Ой тн знавъ, на що бравъ 
Мене невеличку; 
Мене мати годувала, 
Якъ перепелвчку. 

Бивъ мене чоловікъ, 

Кості поломивъ, 

А я дятла полежала, 

Встала ззіла вола, кабана, 

Бивъ мене мужъ 
Три рази гожъ — 
Зъ вшива дубчавомъ, 
Зъ лободи патичкомъ — 
Кість поламавъ. 
А я, грішна, спатм ляг да, 

Встала раненько, 

112. 
— Нелай трасе, нехай трасе, 
Якъ вітеръ лозахв; 
Хлопці моі молодиі, 
Погуляю зъ вами. 

(Потоси, Більс*. у.). 

113. 

Ой ти знавъ, на що бравъ 
Мене недорослу — 

Мене кати годувала, 
Якъ свннго поросну. 

(Дудара, Кшевса. у.). 

114. 

Штири горшки каши, 

Пятьдесятъ штукъ качки, 
Бочку вина — 

И допіро поздоровіла. 
(Новицкій и УшицкіД у.). 

115. 

Вмнла личенько, - 
Поснідала: 

Зала вола, барана, 
Гу сочку и курочку, 
Сімдесятъ поросятъ, 

Индива, якъ бшва, — 
Ще була голодна. 

(Ушацжіі уѣздъ). 
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Ой казали-говорили люди: 
„Иди заміжъ, добре тобі буде". 
Шшла заміжъ—головку втопила, (2) 

А свекруха мене не злюбила, 

У порога спати положила, 
Зъ своімъ саномъ речи говорила: 

„Десь ти, синку, свою жінку любишь, 
Що ти И раненько не будишь"? 
— Ще ти, мати, сама нестарая, — 
То подоішъ корови самая! 

116. 

„Я нодою, що въ батька нагнала, 
Тихъ не буду, що въ батька застала". 
— Ой ти, мати, порадниця въ хаті, 
Порадь мене, якъ жінку навчати? 

„Пойди, синку, на ярмарокъ пішки, 
Куни, синку, дротяниі віжки, 

Звяжи мидій назадъ ручки й ніжки; 
Купи, синку, нагабку-дротянку, 

Та бий милу зъ вечора до ранку". 

117. 

За що мене, ыилий, бъешъ, 
За якиі вчинки? 

Чи я тобі не напрала 
За рікъ два починки. 
Ще й не сама прала — 
Кума помогала, 

Дала кумі миску муки 
И два куски сала. 
Ой чи я не гарна, 

Чи не господина? 
Сімъ день хати не мела, 
Сміття не носила. 

(Ушндкій уѣздъ). 

118. 

Чоловіче Миколаю! 
Де я тебе поховаю? 
Поховаю на могилі, ^ 
Щобъ по тобі вовки вили. 

! (Изъ Рук. Сбора. Кулша). 

119. 

Іхавъ, чомъ до мене не заіхавъ? 
Заіхавъ до тіточки, 
Запутавсл въ шоъмоточки. 
Ой . грай, воли граешь, 
Нехай теща танцюе; 
Барабани вибивае, 
А дочка нехай танцюе, 
Коли счастливу долю чуе. 

Ой заграйте, музики, 
У неі бризи велики, 
Мені мати пошила, 
Шобъ хороше ходила; 
Мені мати дала, 
Шобъ хороша була. 

Грай, панъ Иванъ! 
— Танцюй, моя пані. 

(Ивъ Рукоо. Сборн. Кулиша). 
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Ой бравъ — не любила, 

Умеръ — не тужила; 

Хнба тогді затужу, 

Ой мій милнй умеръ, умеръ, 

Та въ коморі дуду заперъ; 
А я пішла муки брата — 

Якъ пійшовъ той Панасъ 
По горілку для насъ, 
Зачепнвся 8а пень, 
Та й простоявъ цілий день. 
И пляшку розбивъ, 

120. 
Якъ на лавці положу; 

Хвба тогді заплачу, 

Якъ у гробі побачу. 
(Новацій). 

121. 
Стала мені дуда грата. 
Навпрнсядки та въ долот... 
Пішла мука по коморі. 

(Теивогакцв, Креиевецв. у.). 

122. 
И горілку розливъ. 
Пішла жона відчипила, 
Ёму спину набила: 

„Иди, дурню, додому, 
Та не хвалися нікому". 

(Ивъ Ру коп. Сбора. Кулана). 

123. 

Болотала добродвійка лемішку 
Та вдарила добродія по ввску: 
— Оце, тобі, добродію лемішка, 
Не люби чужихъ жінокъ до грішка. 

(Новаций). 

124. 

Хвалю Бога, сила оженила, 
И невіхни дождала. 
Сюди-туди да невіхну пошлю, 

А сама впередъ пойду. 

125. 

Прийде мій миленький, 

Горобчика звару: 

Зъ робурень — холодецъ, 

Що невіхна иде, 

Такъ якъ павочка пливе; 
А свекрухна біжить, 

То й земля дрижить. 
(Ивъ Ружоп. Сбора. Кулана). 

Зъ голови — печеня, 

А зъ ніжовъ—добрий борщикъ, 
Ще й буде вечера. 

(Новвцвй). 
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126. 

Коли бъ же а добра жона, 

То бъ сиділа бъ а дожа; 
Шдъ сюю жетелицю 
Вертіла бъ я вуделицю. 

Об пійду я хлопцівъ збірати, 

„Об, сину иіб дудареньву, 
Тя жъ було селомъ идетъ, 
Ти було въ дуду граешь. 
Якъ заграешъ въ дуду, 
То я всёго лиха забуду; 
А тепера немае, 
Дуда твоя гуляе. 

„Поідь мені, мій миленьвиб, 
На новее жісто, 
Купи мені, мій миленький, 
Мила-білила“. • 

— На що? 
„Щобъ я свое біле яичко 
Давно сповнілаи. 
— Умийсь горілвою, утрись щіткою, 

Вовниді перебірати. 

Той тицю, той тицю, 

Да въ мою вовницю. 
Ліжника не зробила, 

И вовницю розгубила. 
(Ивъ Рукоп. Сборн. Кулиша). 

127. 

Ой, пойду я въ вомору 110 муку, 

Якъ ударю дудочку по боку. 
А дудочка тенени, тенени, 
А я въ скоки та й у боки, 
У присядки, та у долони — 
Кипгь мука по вомори. 

(Изъ Рукоп. Сборн. Кулиша). 

128. 

Ява була така б будешь. 
„Поідь мені, мій миленький, 

На новее місто, 
Купи мені, мій миленький, 

Ще б подпоіски". 
— Пойди въ лісъ, здери лико 
Та й підпережися. 

(Новицкій). 

129. 

На що жъ мені гарний вілъ, 
Коли въ мене милий мій: 
Вінъ насіе, наоре, 
А для кого? Для мене. 
Оравъ же вінъ сорокъ день 
Та насіявъ конопель, — 
Вродилася горстка 
Ні мягка, ні шорстка; 
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Чи іі людямъ вручити? 
Чи іі тіпати, 

Чи на людей роздати? 
„Чоловіче Корнію, дай же кеш раду, 

Бо я съ тики коноплями въ головочку зайду. 
€сть въ людей по сікъ кіпъ та й всі потертн, 

Въ мене ідна горстка — ворота нею підперти". 
— Жінко моя, любко моя, дамъ я тобі радву: 

А я діпомъ помолотю, найму тобі прядку; 
Ворона напряде, сорока насмиче, 
А горобчикъ, жвавиб хлопчикъ, полотенце сплаще. 
Н&робила полотна 
Відъ порога до вівна, 
Постелила на лбду — 
Господина до ладу! 
Постелила на воді — 
Най го білать лебеді! 
Краща въ менё сорочка, 
Якъ въ нашоі попаді. 
Ой пійду я до сусідъ, позичу сорочки, 
А сусідамъ віддамъ, якъ виростуть дочки. 

(Ушжцвіі уѣэхъ). 

130. 

— Прнйди, прийдп, паскуднику, 
Лежитъ сахаръ на суднику, 
Стоіть борщъ підъ лавою, 

Изъ разною приправою: 
Изъ жуками, цвіркунами, 
Зъ великими пацюканн. 

(Изъ Рувоп. Сбора. Купив). 

131. 

Оженився щиглнкъ, взявъ собі синичку — 
Хорошую, прибранную, прекрасную птичку. 

А джміль впився, зъ чорногузонъ бився, 

Почавъ бійку велику —' чорногузъ змучився; 
А муха ся впила 
Та й съ хрущомъ ся била; 
Якъ шорнула хруща въ пискъ, 
Ажъ роскннувъ крила. 
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А ворона - жона хату закітае, 
Сова сидитъ за столонъ, зъ коса поглядае; 

А сорока краса — на весілля ласа — 
Кричитъ, вигукуе: „компанія наша". 
А ворона-жона пішла танцювати, 
А крукъ, взявши друкъ, пішовъ підганяти; 
А свахи-приданки скачутъ вшце лавки: 
— Рідна наша головонька — не наемъ кибалки. *) 

Оженився щигликъ, та б дунку думае: 
Оженився, втратпвся — та й жінки; немае. 

Захотивъ си щигликъ штанн но колінця, 

Ходить, глядитъ и шукае, и жінки питае. 
А горобчикъ-хлопчикъ, добрий ёму приятель: 
— Иди, швагре, на калину, тамъ вона сідае. 
Закотивъ си щигликъ штани по калінця, 
Ходить по калині, знабшовъ коло німця, 
Привівъ іі до дому, посадивъ на прилавку, 
Посадивъ на прилавку, спікъ ій паляничку. 

(Ушщкій уѣвдъ). 

132. 

Два когути горохъ молотили, 
Дві кокоши по дві копи, до клина носили; 
А крукъ-мелникъ на клинъ насипае, 
А Роробчнкъ, жвавий хлопчикъ мірки відберае, 

А сорока білобока на скрипочку грае, 
А спниця-молодидя пішла та б танцюе. 

Сидитъ щигликъ на пенёчку та й штани латав, 
Оженився, утратився, та б жінки не мае. 
Заросився щигликъ по сами колінця, — 
На синицю-молодицю шукае поліньця. 

(Ушицкій уѣздъ). 

133. 

Дала нені ноя нати козу зъ козенятконъ, 
Щобъ я не ходила по селі зъ горщятконъ; 4 
Дала нені ноя мати ще й мірочку сімъя, 

Щобъ моя кізка була хороша на винъя; 
Дала нені моя мати ще б мірочку жита, 

*) Кнбалка—невскій головной уборъ. 
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Щобъ я не була въ свого нуга бвта; 
Дала жені ноя натн ще й мірочку гречки, 

Щобъ не було нежъ нами нігдн суперечки. 

Піду я кізку свою продаватн, — 

Мою кізву люди знаютъ — не хтять куноватн. 

(Упцвіі уіадѵ). 

Ой пійду я въ чисте поле, 

Танъ ній батько плугомъ оре. 
Не сюдъ, не тудъ, 

Не сякъ, не такъ, 
Танъ ній батько хрущоиъ оре: 

Ой навь же вінъ три вози, 
Продавъ же віна на торзі. 

Не сюдъ, и проч. 

184. 
Матуся ся розгнивали 
Та й три рублі прогуляли; 

Матуся ся розгнівали, 

Тату плечи розніряли. 
Таки тато на то не вв&жають, 

Таки ману зачинаютъ, 
Во якъ же ся розгнівають, 

То ще гірше розшряють. 

(УшвцжіА уѣзд-ѵ). 

185. 

Берегонъ, бережииою 
Найшовъ я квіточву підъ ожиною.- 
Квіточва ноя ожиновая, 
Дівчино ноя, чорнобровая. 

Мене нужъ бивъ, 
Бивъ, волочивъ, 
Причинивъ ниточку до солоночки, 

Якъ пене вдаривъ, поробивъ знаки 
до кості. 

А я съ того зла — 
Спатоньви ля гл а, 

Встала раненько, 
Внила личенько 
Та й поснідала. 

Зъ-за гори вовчокъ 
До вози: чокъ, чокъ. 
Вовчі пъяти 
За козеняти. 
Вража коза догадалася — 

Вовчкові въ зуби сховалася. 
Господи, спаси, 
А тв, господару, горілви пронеси; 

А нН спасемся, 
За твое здоровья горілви напьемся. 

Жукъ гуде — 
Морозъ буде; 
Сова ще свище — 

Буде слотище. 
„Дудочко моя, голубочко, 
Де жъ тн була?“ 
— Въ бабки курочки. 
А по тинъ фрасунку, 
Напиймося трунку, 
И зажиймо табаки. 

Бігла лиска лёдокъ, лёдокъ 
Та й упала въ полонку, 
А вовкъ іі за головку... 
Фить, фить, фить... 

(Уашцкік уіздъ.). 
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136. 

А. 

1 Знати, знати 
2 Хто не жонатий: 

3 Білее лнченько, 
4 Якъ у нанято. 
5 Знати хто оженився: 

6 Скорчивсл, зморщнвсл, 
7 Та й зажурився. 
8 Сіяти та оратн 
9 Меие батько навчивъ; 

10 Дівчата зачинати 
11 Я санъ ся навчивъ. 
12 Тому дата орати, 
13 Въ кого о лугъ и борона; 

14 Тому датн вечерятп, 
15 Въ кого жінки нема; 

16 Въ кого чорнпй вусокъ—• 
17 Тому рнбки кусокъ. 

(Новаций). 

Б. 

1 Б=1 А, Ой..., 2 Б —2 А: 3 Б = 3 А, 4 Б = 4 А, 5 Б = 5 А, Ой..., 
6 Б = 6 А. 

7 Якъ песъ скулпвся, 
8 И дітп кричать, 
9 И жінка лае, 

10 Що дня істн 
11 Снокійно не дае. 

(Упшцкііі уѣздъ). 

137. 

Ой пішовъ дідище 
Та на ярмарище. 
Гей ставъ думавъ, думавъ. 
Та купивъ дідище, 
Собі нагаіще, 
Та ударивъ молоду 

Та по товстимъ заду. 
Ото тобі, молода, 
Та дідова борода, 
Соколові очи — 
ДобриГі дідъ до ночи. 

(УшдщаБ уѣздъ). 

138. 

Ой Иванъ на току, 
А я хату мету. 
Иванъ, Иванъ, Иванченко, 

Цілуй мене що ранечко, 

Ділуй мепе що вечора, 
Пошій шубу овечую. 

(Новицкій). 
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139. 

А. 

1 Ой бувъ да й нема, 
2 Да поіхавъ до маяна. 

3 Моя бідпа головонька 
4 Сама спатн лягла. 
5 Ой бувъ да й нема 
6 Да поіхавъ за Дееву, 
7 Коли бъ чортъ ухопнвъ, 
8 Погуляла бъ весну! 

а Ой десь да й нема, 

10 Да поіхавъ до манна, 
11 Колибъ ёго удушило, 

12 Мо.іебень бн нанняла. 
13 Об десь да й нема, 

14 Поіхавъ за річву, 
15 Колибъ чортъ ухопнвъ, 
16 Поставила бъ свічку. 

(НовжцнІ). 

Б. 

1 Б=1 А, 2 Б=2 А, 

3 Ні зъ кнмъ сістн мені істи, 
4 Хиба саду сама: 

5 Б—1 А, 6 Б—2 А, 7 Б=3 А, 8 Б=4 А. 9 Б=1 А, 10 Б=14 А, 11 

В=15 А... ёго враги взяли, 12 Б=16 А. 
(Изъ Русой. Сбора. Кулиша). 

В. 

1 В=1 А. 2 В=2 А, 3 В=7 А... ёго... узявъ, 4 Я бъ музику наняла. 
5 В=1 А, 6 В—14 А, 7 В—15 А... ёго... узявъ, 8 В=16 А. 

(М. Борисомъ, Переводам»; у.). 

140. 

А. 

1 „Пані моя мила, де жъ Настусю діла, 

2 Ой де жъ Настасю діла!" 
3 — Шшла у садочокъ щипать ягодочокъ. 

4 Батько у садочокъ — Настусі немае, 
5 Ажъ Настусі немае! 

6 „Пані жъ моя мила, де жъ Настусю діла, 

7 А де жъ Настусю діла!“ 
8 — Шшла у комнатн постеленьки слати, 
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9 Б&тько у комнату — постеленька біла, 
10 Ажъ постеленька біла... 

11 Постеленька біла, Настуся замліла, 
12 Ажъ кровью окиніла. 

, (Новицкій). 

Е. 
1 Въ нашоі Ганнусі весь двіръ на помосте; 

2 Приіхали до еі все хорошиі гости: 

3 В=1 А? 4 Б=3 А... ирвать... 
(Изъ Рукой. Сбори. Кулиша). 

141. 

Охъ, міб милий. заболівъ, 

Киселику захотівъ. 
Отъ рапо-ранесенько 
Киселику захотівъ. 

А я молоденька 
Не ленивая була: 
Устала раненько, 
Умилась біленьво, 
Отъ рано, раненько 
Умилась біленьво. 
Набрала водиці 
Помнла й очиці, 
Да й иобігла по селу 
Добувати киселю. 

Не добула киселю, 
Да добула овса, 
Да добула овса 
Да три эерняти. 

Доплатила эернятко 
По три денежки. 

А за той же овесъ 
Девять денежокъ за вве<$. 
Да забрала той овесъ 
У запасочку увесь, 
Да принесла той овесъ 
Да до домоньку увесь. 
Изсипала той овесъ 

На холодную пічъ. 

Охъ и сохъ той овесъ 
Руській місяць увесь. 
— Стий, милий, не виірай, 

Киселику дожидай. 
Ще пойду до Тупи 
Дубоватн ступи. 
Не добула ступи, 
Да добула жоренъ; 
Не добула вамъянихъ, 
Да добула лубъянихъ; 
Да й змолола той овесъ 
На лучнцю увесь; 
Да забрала ту муку 
У запасочку усю. 
Стий, милий, и проч. 

На порозі учиняла, 
Зъ помийниці воду брала, 

Зъ помийниці воду брада 
Да кисіль учиняла. 

Учинила той кисіль 
У безодний діжи. 
Отий, іиилцй, и проч. 

Охъ н кисъ той кисіль 
Чотирнадцять неділь. 
Стий, милий, и проч. 
Що кисіль той кисне, 

Оідііігесі Ьу ѵ^оооіе 



Стиб, мвлиб, и проч. 
Покиль кнсіль изкишвъ, 

Дакъ и мидий одубівъ. 
Що кисідь підъ давку, 
Милого на давку. 
Я казала зъ ранку: 
— Надінъ, старий, дранку, 
Его чортъ, якъ наперъ, 
Дакъ и въ добрій умеръ. 

Бідна моя голова, 
Що я дома не була! 

Якъ би я дома була, 
Я бъ н дранку зияла, 
Я бъ и дранку вняла, 
Ёму вмірать не дала. 

, Пога'ль люде огледіли, 
Половину кішки ззілн. 

(Новицкій). 

Зъ милого духъ тисяе. 

Стий, лилий, и проч. 
Ще пошла до Тнта 
Добувати сита. 
Не добула сита 
Да добула борони, 
А въ середу въ ранці 
Цідила крузъ пальці. 
Стиб, мплий, и проч. 
Усинала тоб кисідь 
У безодпиб горщокъ, 
Поставила тоб кисідь 
На холодному жару, 
На холодному жару, 

У бездонному горшку. 
Охъ кипівъ той кисіль 
Восіинадцять неділь. 

Об мамуню моя, 

А я дочка твоя, 
Було мене тогді вчити; 
Якъ я була мала. 

А теперь вже л велика, 
Треба мені чоловіка, 
Ні старого, ні малого, 

Тілько хлопця молодого. 

Ой, мати, люблю Гриця; 
Гриць на конику вертиться, 
Въ ёго шадіка до лиця, 
Люблю Гриця молодця! 
Ой Гридю, Грицю, Гридю! 

Не вдавайся б у дурницю, 
Сватай мене робітницю: 

) Рештъ—остатокъ, конецъ. 

Якъ я була мала, 
Колисала мене мама; 

Якъ я взяла підростати, 
Взяли хлопці колвсати. 

Колисали мене хлопці, 
То въ колисці, то въ коробці, 
То руками, то ногами, 
А на решті *) кулаками. 

(Новицкій). 

Я робнть добре вмію, — 

Пічъ топлю, руки грію, 

Руки грію, спину пару... 

Ой не лізь, бо удару, 
Якъ удару—непомалу, 

Ажъ підкотисся підъ лаву. 

(Новицкій). 
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144. 

Об я тобі, ноя кати, перекоръ робила, 
Повну хату и комнату женихівъ водила; 

Ой ще жъ тобі, ноя н&тв, перекорвщс, 

Повну хату н комнату, ище б дворище. 
(Ивъ Ру коп. Сборп. Кулпша). 

145. 

А якъ мати запитав: — Чи ти, долю ошаліла: 

Чомъ хвартушокъ не стікае? Кукурузу сиру іла? 
„Кукурузу сиру іла, Було кухню заложит и, 

Кукуруза набубніла*. Кукурузи наварпти. 
(II панд кій)* 

146. 

Ой мавъ я жінку, Дала мені хліба сухого, 
Ой мавъ я голубку, Щобъ я уда пи пел, 
Та послала мене въ лісъ, Въ лісі забарився. 
Щобъ я ій дровъ принісъ. Таки Богъ погодивъ, 

Дала мені сокиру Я сухаръ роз ж* чипъ, 

И дала такую, Таки не баршіея, 
Щобъ я утомився, До дому прибився. 
Въ лісі забарився. Добри-вечвръ и проч. 
Такъ Богъ погодивъ, Дала мені коби.іу 
А сокиру навостривъ, Та дала едіпую, 
Въ лісі не бавпвся, Щобъ я заблудпвея. 
До дому прибився. Въ лісі забарився. 
„Добри-вечеръ, жінко, Таки Богъ погодивъ, 
Добри-вечеръ, любко, Вовкъ кобллу задавивъ. 

Таки буду ночувати А я не барився, 
Съ тобою, голубко. До дому прибився: 
Ой мавъ и проч. Добри-вечвръ и проч. 

(Ушнцкій уѣздъ). 

147. 

Якиб чоловікъ, така бго жінка: 

Намочила трое шмаття ще відъ понеділка. 
Якъ пшла по селі доставати прачки: 
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„Хто випере трое шмаття, данъ півъ корця гречки. 
Чоловіче жъ мій, Марку, 
Чн я тобі не казала зъ ранку: 
Вберн сорочку дранку! 

А тебе чортъ напавъ — 
Ти въ новій вмеръ, 

Підешъ въ новій сорочці въ яику. 
Чоловіче кій, Марку, ти мій клопітъ, 

Лішаешъ мені дітей копу“. 
(УшцкМ уѣвдъ). 

148. 

Наварю я чечевнці 
Та поставлю на полиці. 
Шо це зъ біса нема зъ ліса... 

Піду я до коршионьки, 

Тамъ нузнки грають; 
Продамъ я сорокъ яець 
Та найму я танецъ. 

„Ви, музикн, грайте, 

Чи не дастъ Богъ штани знайти*. 
Ой прийшовъ до дому, 

Іхавъ, іхавъ, мій товарищъ, 

Да а питав: ящо ти варишъ?а 
А я ёму говору, 
Що нічого не вару, 

Ой поіхавъ, мій миленькій 
На ярмарокъ якъ панъ, 
Купивъ мені локоть сукна 

(Ивъ Рукоп. Сборн. Еулша). 

149. 

Та начавъ кійку бити: 
„Заразъ иди мені на всю вичъ 
Штанивъ глядіти". 
Вийшла кійка за ворота, 

Тягне штани зъ болота: 

„Біда къ мені съ такимъ мужомъ, 
Що не въяке штани гудкомъ “. 

(УшкцкіА уѣвдъ). 

150. 

Тілъки зъ рибкою борщъ, 
Да й іхъ, коли хочъ. 
А не хочешь—вибачай: 

Ложечки не мочай... 

(Нопцпі). 

ІБЪ 

На велений жупанъ. 
Ой, якъ ввявъ міряти, 
То начавъ шряти; 
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А якъ взявъ краято, 
То начавъ лаяти: 

А якъ начавъ шитн, 
То й начавъ бита. 

„И не міръ, и піръ, 

Вже три дні, три неділи, 
Якъ мого милого комари ззілп. 

Говорятъ люди, що я не журуся, 
А я журуся, піду утоплюся; 
Утоилюся нині 
Въ пуховий иерині. 
Ой я зажурилася — 
Скрипками, цимбалами обсадиласл. 

Говорятъ люди, що я не журуся, 

И не лай, и не край, 

Не ший, н не бий. 

Дай же, Боже, въ світі прожита, 
Буду жъ бо я въсіраку ходити“. 

(Упшцкій уѣздъ). 

152. 

А я журуся — піду завішуся; 
Завішу я нині 
Коралі на пгаю. 
Говорятъ люди, що я не журуся, 

А я зажуруся — піду заріжуся: 

Заріжѵ я нині 
Каплуна по пші. 
Ой зажурилася — 
('кринками, цимбалами обсаднлася. 

(Ушнцкій уѣздъ). 

153. 

Пішовъ кітъ топитися, 
А кіточка дпвитисл; 
Кітъ вт. полон ку, 

А кіточка ёго за головку: 
„Ой стій, коте, пе топися, 

Ще на мене нодивися". 
(Новаций). 

154. 

„Кума, кума, куди йдеіпъѴ" 
— На Торжокъ. 

„Що везешъ?" 
— Пирожокъ. 

„Що кумъ робе?“ 
— Кожухъ шие. 

„Чимъ да чимъУ" 

„Ой, ти іхавъ, а я спала, 

Ой, ти свиснувъ, а я встала, 

Та забула поспнтати: 
Чого іздивъ коло хати“. 

— Шовномъ да лпчкомъ. 

Мій дакъ и шовномъ, 
Твій дакъ и личномъ... 

Котилася кочерга 
Зъ великого вечерга, (?) 
Котилася торба 
Зъ великого горба. 

(Новицкій). 

155. 

— Возивъ тещу продавати. 
А я тещи не продамъ, 
Зроблю зъ тещи барабанъ. 

(Новицкій). 

73 
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156. 

Сорока летитъ, — Татеньку, батеньку, 
Хвостикомъ вертитъ; ІІусіп у хатоньку, 
За ею деркачъ: На печі, въ кутку 
„Сороко, не плачъ". Кросенця витку... 
Сорока'въ часнокъ, Утяла Кузьму 
Внрвала космокъ; Трейчи по ... . 
Сорока въ жито,— „Ось тобі, Кузьма, 
Тамъ іі бито. Перепеча зъ макомъ; 
Изъ того коска Нс ходи, Кузьма, 
Напряла кросна. Коло дівокъ ракомъ". 

Сосенце проситься: 
(Новицкій). 

157. 

А. 

1 Ой бувъ, та нема 13 До дзвоиаря несутъ — то плачу, 
2 Миленького сокола; 14 А відъ дзвонаря несутъ, то скачу. 
3 Та полинувъ за лісъ, 15 — 0 тутъ лежи въ ямі — 
4 Боже, ёго пришли! 16 За що лаявъ моій мані! 
5 Ой якъ живъ бувъ — не любила, 17 Гарбузо ъ споминала, 
6. Якъ. умеръ не тужила; 18 Що хороше життя мала; 
7 Хиба тогді затужу, 19 Редькою накидала, 

8 Якъ'; на лаві. положу. 20 Що вірненько любила. 
9 Якъ на лапці лежавъ, 21 Черезъ тую яму 

10 Тоді було трошки жаль; 22 На гругого гляну: 
11 Якъ изъ лавки зияли, 23 И кишу, и моргну, 

12 Бііьше жалю завдали. 24 До серденька прпгорну. 

(Изъ Рукоп. Сборе. Кулиша). 

Б. 

1 Б=5 А; 2 Б=6 А. И... 3 Б=9 А. И... сидитъ, 
4 И не буду тужить. 
5 Поковала, загребала, 

6 Ще й ногою притоптала: 

7 „Тутъ лежи, стерво, въ ямі, 
8 Триста чортівъ твоій мамі“. 

(Норицын). 

* 
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В. 

1 В=Г) а!., бравъ... 2 Б=6 А; 3 В=7 А; 

7 А... заплачу, 6 Якъ у гробі иобачу. 
4 В=8 А... лавці... 5 В = 

(Новаций). 

158. 

Об варила юрлидя лободу, 
Та б иослала припутня по воду: 
«Иди, иди, пршіутень, не барись, 

На чужиі горлиці не дивись". 
Пішовъ же пршіутень, забаривсь, 
На чужиі горлиці задпішвсь. 

Якъ ухватить горлица макогінъ, 
Да побіжить за припутнемъ навздогінъ, 
Якъ дожене припутня у саду, 
Якъ ударе припутня по заду; 
Якъ дожене припутня на мосту, 

Якъ ударе припутня по хвосту. 
Бодай же ти, горлице, здохла, 

Або тобі ніженька всохла. 
(0з% Руксш. Сборе. Куівиа) 

159. 

А. 

1 — На городі терпиця, 8 Дідько въ неі танцюе. 
2 Чогось милий сердиться. 9 — Найму собі наймичку, 

3 Об жаль превеликий, 10 Сама сяду въ запічку; 
4 Що погапнй та й сердитий. 11 Найму собі цимбали, 

5 — На городі калюжа 12 Щобъ іііженьки дримбали; 

(> Моя мила не дужа: 13 Найму ще собі баса, 

7 Якъ музики зачуе, 14 Бо робити не ласа“; 

Б. 

1 Б=1 А. Ой па горі... 2 Б=2 А. Нреногаиий...: 

3 „Кличу, кличу — такъ не йде, 
4 Нехпй, стеі»во, нропаде11. 

(Новаций). 

73* 
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160. 

1 Мали тато дві козй 

2 Та обидві безроги. 

3 И сякъ, и такъ, и такъ буде, 

4 Та б обидві безроги. 

5 Татко кбзи продали, 

6 Маиці гроши віддала. 

7 Макка са рос пили, 

8 Всі гроши пропили; 

9 Тато ся розгнівали, 

10 Макпі плечи розкіря.іп. 

11 Сіяй тато коло груби, 

12 Макка татка бухъ въ груди; 

13 Сіли татко коло печи, 

14 Мамка татка бухъ у плечи; 

15 Сіли тато підъ мисникомъ, 

а 

А. 

16 Манка татка копистниконъ; 

17 Сіли тато підъ лавкою, 

18 Мамка татка булавкою; 

19 Сіли татко підъ столокъ, 

20 Мамка татка постоломъ. 

21 Пішли татко вішатися, 

22 Макка ігішла тіпштися. 

23 Лізуть татко на грабочка, 

24 Мамка дають мотузочка. 

25 Пішли татко топитися, 

26 Макка пішли дивитисл. 

27 Лізуть татко въ полонку, 

28 Манка татка за головку: 

29 — Чекай-по, стариб псе, 

30 Не будешь ти такъ все. 

(Ушдцкій уѣздъ). 

Б. 

1 Б=1 А. Було въ тата... 2 Б=2 А; 3 Б=3 А; 4 Б=4 А. 5 Татко ся 
розгнівали, 6 Б~5 А. Тай ти... 7 Б=11 А... підъ трубкою, 8 Б=12 А... 

коцюбкою; 9 Б=11 А... підъ кониномъ, 10 Б~12 А... макогономъ, 11 Б= 

15 А, 12 Б=16 А; 13 Б=17 А; 14 Б—18 А; 15 Б=19 А; 16 Бзг20 А; 

17 Б=25 А. Пішовъ...; 18 Б=26 А; 19 Б=27 А. Лишъ... 20 Б~28 А; 21 

Б=29 А. Не топися... 23 Б=30 А. 

23 Зійшовъ татко на долпнку, 

24 Мамка татка за чупрвнку. 

(Увицкіб уѣздъ). 

161. 

Ходить гарбузъ по городу, 

Питаетъ ся свого роду: 

„Ой чи живі, чи здорові 

Всі родичи гарбузові “? 

Обізвалась жовта диня, 

Гарбузова господина: 

— Ище живі и здорові 
Всі родичи гарбузові. 

Обізвались огірочки, 

Гарбузови сини й дочки: 

— Ище живі... 
Обізвалась норковиця, 
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Гарбузовая сестрица: 
— Ище живі... 

Обізвались бураки, 
Гарбузови сводки: 

— Ище живі... 
Обізвал&сь бараболя, 

А за нею и квасоля: 

— Ище живі... 
Обізвався старий бібъ: 
„Я издержавъ увесь, рідъ. 
Об ти гарбузъ, ти неристий, 
И съ чинъ тебе будемъ істи“. 
— Миску пшона, кусокъ сала — 

Отъ до иене вся приправа. 
(Ивъ Рувов. Сбора. Кумвв). 

162. 

По пудъ боронъ стежечка, 
Йена ного сердечка. 
Кличу, кличу — не чуе... 

Нехай здоровъ почуе. 
(Повоет, Бѣгьск. у.). 

163. 

Торохъ, торохъ по дорозі... 
Міб батенько да у дорозі; 
Тофгуе барзе, мені щось вупуе: 
Червоні чобіточки 
Золотиі підковочки. 

(Ивъ Рувов. Сборе. Ііуівша'. 

164. 

Да не клинъ — яблунина, 

Золотая верховина; 
Полюбила дівка Лукенька 
Хорошего челядина. 

Що Лукенька у батенька 
Дитина була; 

165. 

Ой нені лишенько й діялося, 

У свою натеньку удалася: 
Упилася на недочку, 
Проспалась у холодочку. 

Усінъ вона парубочкажъ 
Догану дала. 
Тільки одному та козаку 
Доганочки нітъ; 

Сіла вона біля ёго, 

Якъ рожевий цвітъ. 
(Игъ Рувоп. Сборн. Куішва). 

Охъ мені лихо буде, 
Якъ побачи.іи люди, 

Що пъяна я була. 

(Ивъ Рувов. Сборн. Купав). 
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166. 

Красная діпочка. 

Перейди хату и сінп, 

Да подай натухні водиці 
Зъ холодноі крин игр. 

Да твоя водиця солодка, — 

Соложій меду й вила, 

Да що твоя ручухна подала. 

(Изъ Рувоа. Сбора. Куина). 

167. 
Дрібъ, дрібъ, соли! 

На камсні бочка! 
Семенова дочка 
Внгпала бичва 
За ворітечка: 
„Пасись, пасись, бачку, 

Поки спряду личку*. 

Бнчокъ не пасеться, 
Мичка не прядеться, 

.V въ старого діда 
Борода трясеться. 

(Новицкій). 

168. 
На річеньці, та на дощсчці 
Танъ дівчина хлипощнться. 

Хлипощитьсл, умиваеться, 
Въ черевички обуваеться. 

— Дивіться, чоловіченьки, 

Яви въ лене черевиченыш. 

Це жъ лсні панъ-отець покупавъ, 

Щобъ хороший. молодецъ полюбивъ. 
А чулочки наиі-матка дала, 
Щобъ хороша панянка була. 

(Изъ Рукой. Сборы. Куша). 

Ти чорна, подай човна, 
А ти руда, ходи сюда, 

А ти біла, постой тамъ, 

Я до тебе прийду самъ. 

Прийшовъ рудий до білоі 
Куповати бараболі. 

160. 
„Несчастлива моя доля, — 
Не вкипіла бараболя*. 

— Ой тимъ вона не вкинііа, 
Шо ти рудий, а я біла. 
Ой ти рудий, а я біла, 

Бараболя не вкипіла. 
(Изъ Рукоп. Сборн. Куівша). 

170. 
Якъ я була у батенька, 

Була въ мене чубатенька; 
Якъ я пошла до свекрухи, 
Давъ объіли... мухи. 

(Борнсподь, Перслсдавск. у.). 
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171. 

Очеретъ трещить 
И вола плещить, 
Що кумъ до куми 
Судака тащить. 
„И кумушко, и голубошко, 

Звари мені судака, 
Щобъ и юшка така. 

И юціечка, и петрушечка, 

Тн жъ мол кума люба, 
Кума-душечка“. 
— Чоловікъ на Дону, 
ІПапка на колонку. 

Хто жъ мене ноцілуе — 

Пошлю сорочку 
И тонесеньку, 
И білесеньку; — 

Хто жъ мене ноцілуе, 
Молодесеньку? 
Чоловіка нема дома,— 

Десь поіхавъ въ ліеъ по дрова; 
А я ціпъ продала 
И музику найняла. 
Музиканти моі, 
Ви заграйте мені, 
Во я бідна сирота 
Веселого живота. 

(М. Борисполь, Переяславсв. у.). 

172. 

Ой кумъ на кумі 
Залицявся, 
Посіяти конопельки 
Обіщався. 

Якъ сіявъ, присівавъ, 
Присіваючи, казавъ: 
„Ти кума, ти душа, 
Кругомъ, кума, хороша. 

(С. Карнѣеваа, Переяславсв. у.). 

173. 

Ой сипъ, жиде, меду, 
Хорошую куму веду: 
Ой сипъ не помалу 
Веду куму непогану. 

(НовшцвМ). 

Ой іхавъ я черезъ Балту, 

Наробивъ я жидамъ гвалту. 
Жпди мене въ Балті знаютъ, 
Шибеникомъ навиваютъ. 

Ой іхавъ я черезъ греблю, 

174. 

Надибавъ я дівокъ таблю (?): 
Та чорнява, та руеяві, 
Що погллну, то все жвава. 

Я на дівки задивився, 

За водами опізнився; 
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За волами я шукаю, 

Та все лівкамъ въ маму лаю. 
Вже я такий звичай маю, 

Ой хотили жидв 
Царя воювати. 

Охъ, вій, традідбомъ, 
Царя воювати *). 

Царя воювати, 
У плінъ забірати. 

Ой зъ-за гори, зъ-за гори 
Идутъ донськи возави; 

Идутъ донъскп возавп, 
Широкиі бороди; 

Шировиі бороди, 

Що вже дівокъ не вохаю; 

Молодиці я кохаю, 
Ажъ до себе пригортаю. 

(Ушвцкій уѣздъ). 

176. 
Висовиі шапки; 

Висовш шапке, 
Сидятъ на лошадкахъ; 
Сидятъ на лошадкахъ, 
Держатъ но нагайці; 
Держать по нагайці, 
Требуютъ горілки; 

Требуютъ горілви 
Чотирі манірки; 
Чотпрі маиіркп, 

Перігъ на тарільці... 
(Новицкій). 

Сндівъ когутъ на шопі, 
Нанісъ яець три вопи. 

Я ти яйця продамъ, 
За горілку віддамъ. 
Прийшли жидн воли братп, 

А я стала не давати. 
Кротьсотъ вашу ма! 

176. 
Я за яйці пила. 
Прийшовъ жидъ но довжокъ, 
Вере съ хати ожожокъ. 

Я за нимъ на здогінъ: 
„На тобі ще макогінъ“. 

— Віддай, жінко, й помело, 
Коби довжку нс було. 

(Ушнцкій уѣадъ). 

177. 

А въ нашего царя зробилося діло. 
Ей вей, вей, дра, дра, робомбо, ну, ну, ну, 
Зробилося діло **). 

Зробилося діло, жпдівъ збунтопадо, 
Жидівъ збунтовало чотирі десятки; 
Чотирі десятки ідуть на лошадки, 

Ідуть на лошадви всі въ червоннхъ шапкахъ, 

*) Припѣвъ повторяется послѣ кажднхъ двухъ строкъ. 

**) Припѣвъ повторяется послѣ каждой строки. 
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Требуютъ горілки чотирі барилкн; 
Чотирі барилки а вес половинни. 

Випили горілку, зачали грати, 
Зачали грати, ідного заставили гуляти, 
Заставили гуляти, вдаривъ гида по бокахъ, 
А вінъ вдаривъ тропака. 

(УшнцкіЬ уѣздъ). 

1 Іхавъ ляшокъ морввдний, 
2 Коникъ буряковий, 

3 На нимъ шапка съ пустсрпаку, 
4 Жупанъ лопуховніі, 
б Кожушина оріхова, 
6 Поясъ зъ кукурузи, 

7 А чоботи изъ редьки, 
8 Повъязки зъ гарбуза, 
9 А сідельце капустяпс, 

10 Стремена зъ берези. 

11 Якъ панъеться лепетухп, 
12 Станс нетверезий. 

13 Пістолети съ качана, 
14 Кѵлі зъ бараболі, 
15 А шабелька съ пустсрнаку, 

16 А нохва *) съ фасолі. 
17 Іде ляшокъ зъ-підъ Варшави, 
18 Підъ пимъ коникъ пляше. 

178 

А. 

19 Надибалн ёго свині: 
20 — Злізай, вражий ляше! 
21 Вінъ впхвативъ пістолста, 
22 Ставъ свині стрилятп, 

23 Свині кулі похватали — 

24 Нічимъ воювати! 

25 Вихвативъ вінъ шабельку 
26 Ставъ свіші рубатн; 
27 Свині шаблю изгризли — 
28 Нічимъ воювати! 
29 Підъ нимъ коникъ розгулявси, 
30 Ставъ хвостомъ вертіти, 
31 Бачить ляшокъ щ<> не жарти, 
32 Та й ставъ іхъ проситп. 

33 Идутъ люди, идутъ люди, 
34 Идутъ край дороги; 
35 Зовсімъ ляшка зъілп свині, 
36 Тілько видно ноги. 

(Ушвцый уѣздъ). 

Б. 

1, 2, 3 и 1 Б=1, 2, 3 и 4 А, 5 Шабелька съ нетрушки 6 Піка изъ 
квасолі. 7 Б=13 А, 8 Б=14 А. 9 Контушпна огіркова 10, 11, 12, 13 н 
14 Б—6, 7, 8, 9 н 10 А. 15 Б—11 А... панився кантабасу, 16 Б=12 А. 
Ляшокъ... 17 Б=17 А. Ихавъ... зъ Украіни 18 Б—18 А. 19 Якъ пристігли 
его свині, 20 — А пождп-но, ляше. 21 Обернрся сюди, тудп, 22, 23 и 
24 Б—22, 23 и 24 А. 23 Вінъ узявся за шабельку 26 Б=26 А, 27 И ша¬ 
белька ся зломилася, 28 Б=28 А. 

*) Похві - - номы. 
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29 Обернувся сюда, туда, 

30 Хотівъ въ лісъ втікатн: 
31 — Черезъ тиі люта звірі 
32 Мушу погибати! 

33 И коника поглотили, 
34 Й лапша зовсікъ зъіли, 

35 Тілько стремена зъ бсрези 
36 Зосталися цілі. 

(Н. И. Костомарова). 

В. 

1 В=1 А. Ой бувъ..., 2 В=:3 А. А кінь..., 3. Въ шапочка зъ лободн. 

4 В=4 А. 5 В—13 А, 6 В=14 А. 7 В=15 А... петрушки, 8 В=16 А, 
Фузія..., 9 В=17 А. Іхавъ,.., 10В=18 А. 11 В—10 А. Псрестрілн...: 12 В= 

20 А. Падай до нугъ, 13 Внннявъ латокъ пістолетъ, 14 В=22 А... на іхъ..., 

15 В=23 А, 16 В=24 А. 17 Кннувсь латокъ до шабельки, 18 В=26 А, 
19 А шабелька зложилась 20 В=28 А. 

21 Стягли ляшка свині съ коня, 
22 Стали тузувата; 
23 Прийшла латку, прийшла нужда, 

24 Треба пропадати. 
(НовицвіВ). 

179. 

Котиться критталь, перскидаеться, И по чабарі (?) та червоний, 

Мужикъ зъ дочкою та набиваеться: И того бика, 
Ой возьми, возьми ти, ляше, дочку, Що задомъ брика, 

Та мою Оксаночку. 
Дамъ тобі приданъ 
Семеро козятъ 

1 Жндівочка Рохля 
2 Підъ припечкомъ здохла: 

3 Не давайте пива, 

1 Б=-1 А, 2 Б=2 А. 3 А въ 

И тую свиню кованную 
За свою Оксану прехорошую. 

(УяжцкіВ уѣздъ). 

180. 

А. 

4 Щобъ и не ожила, 
5 А дайте ій коки, 
6 Щобъ ВИЛІ8ЛИ оки. 

(НовицвіВ). 

Б. 

рапді ожила, 4 Поросятъ навела. 

(Новицкій). 
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181. 

Иде латокъ ио-підъ лісъ, ёму... 
Вибігае руда мвшъ: куда идетъ, ляшс? 

Иде ляшовъ на базаръ тещу продавати. 

Тещи не продамъ, 
Зроблю зъ тещи барабанъ, 
На барабанъ буду травъ, 

Буду травъ, зароблявъ. 
Самъ Господь видитъ въ неба, 
На подятокъ грошей треба. 

(Ушвцкій уѣздъ). 

Служивъ полякъ у попа. 

Вередере, погокерде, 
Хвурделе у попа *). 

Да выслуживъ вобилу, 
Та иоіхавъ до млииа, 
Сталась ему причина: 
Здохла въ ёго кобила. 

182. 

Ставъ вінъ жіпці хвалитись, 

Стала жінва журитись. 

Буде зъ шкури спідниця. 

А зъ реберъ карета 
Возить дівовъ до некла, 

А зъ голови ліхтарня, 
А изъ... дзервальнд. 

(Новицкій). 

183. 

Ой ти русьвий, а я полька 
Не досягай ми до подолка, 

Во въ подолку три таляри, 

Що ми хлопці надавали, 
(Новицкій). 

Ой хто біди не знае, 

Нехай мепе спитае; 

Бо я въ біди обідавъ, 
И бідоньку розвідавъ. 

ІІішла біда до ткача, 

184. 

Дали въ ткача деркача. 

Пішла біда до кравця, 
Дали въ кравця буханця. 
Пішла біда до шевця, 
Дали въ шевця ремінця. 

*) Припѣвъ повторяется послѣ каждой строки. 
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Пілиа біда до школи, 
Били въ школі доволі. 
Шпма біда до попа, 

Били въ' попа, якъ кота. 
Шпма біда черезъ містъ 
Та В упала підъ помістъ, 

Іхавъ Гриць зъ хворостомъ, . 

Найшовъ біду підъ мостомъ. 

Пішла біда до чудана, 
Одчудивъ вінъ — очуняла. 

Надъ моремъ глибовимъ 
Стоіть теренъ високій, 
А изъ того терена 
Вийшла біда молода. 

Одъ Кракова до Чакова 
Всюди біда однакова; 

Одъ Киева до Кремінця 
Чортъ мае біді нігде кінця. 
„Де жъ ти, біда, родилася, 
Що за мене вчепидася?к 
— Я у Могилёві родилася, 

У Кіеві на торзі 
Іде біда на козі, 
Тамъ цигани стояли, 

Свою біду пізнали, 
Цеберъ меду купили, 
Козаченьвівъ манили. 
Козаченькн медъ виляли, 

Взяли біду да й вибили; 

Били біду нагайками: 
— Не пий, бідо, съ парубками! 

185. 

У Хмельнику хрестилася, 
А въ Бердичеві зросла, 
А въ Хмельнику замужъ пішла. 

У Бердичеві на торзі 
Іде біда на козі. 
Тамъ цигани коні міняли, 

Свою біду пізнали, 
Били іі хвайдами: 
Не йди, бідо, за нами; 

Били іі палицами: 

Не йди, бідо, за старцами. 

(И» Рукоп. Сбора. Кулиша). 

186. 

Я циганка молодая 
Да не вмію прясти. 

Изъ-за гаю поглядаю, 
Щобъ сорочку вкрасти. 

(Новаций). 

187. 

Дякъ, дякъ-дерунсць, 

Кажуть люди, я жнець, 

Що я въ полі не бувала, 

Серпа зъ роду не держала: 

А за мною густий рядъ, 

А за мною попъ и давъ; 

А за мйою, молодою, 
Ходятъ хлопці чередою. 

(Изъ Рукой. Сбора. Кулиша). 
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188. 

Колибъ хлібъ, то бъ я іла, А поповичъ ишовъ, 
Колибъ сіль — посолила, Запащину найшовъ. 
Колибъ вода — напилася, > Поповичу, сучий сину, 
Колибъ изъ кииъ — потяглася. Верни мою запащину! 

Догадайся, козаче, Во я панського роду, 

Чого дівчина плаче — Пью горілку, якъ воду, 

Чи колиски новоі? Забравлшся у куточокъ, — 

Чи дитпни малоі? По сімъ чарокъ у роточокъ. 
Я коляску проряжу Марфа Матвіевпа, 
И дитину наряжу. У насъ поле не орано; 
— Я по ряску ходила. Копіечка изъ копьемъ — 

Запащину згубила; Ходімъ у пшнокъ, да й пропьемъ. 

(Изъ Рукоп. Сборе. Кулеша). 

189. 

Ходила дівчина по горі, Уже жъ мені лишенько—не печаль, 

Заганлла качера до дому: Бігавъ би на улиці да кричавъ: . 

— Гилю, гилю, качеру, до дому, Уже жъ моя долечка не така, 

Да продамъ жиду рудому. Не пускае матюнка до дяка. 

За три кони качера продала, — На тобі, матюнко, пъятака, 
За рублика дудника нашіяла: Пусти мене, матюнко, до дяка. 

— Играй, дуднику, у дуду, Цуръ тобі, пекъ тобі, дяче, 

Покиль же я лишепька забуду, Чого въ тебе серце гаряче! 

(Новицкій). 

190. 

Попова дівчипа, попова Пробила ногу на будякъ. 

На городі морквицю полола, „Не болитъ моя ноженька зъ будякомъ, 

Полола морквицю, пустернакъ, Но болитъ мя серце за дякомъ. 

(Новицкій). 

191. 

Сякъ такъ до вечора буду жить, Черезъ кого на улицю не хожу. 

А въ вечери мій миленькій прибіжять. Не ходила на улицю, не буду, 
А я ёму усю правду роскажу, Не любила ледачого, не буду. 
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Дуръ тобі, пекъ тобі, дяче, 

Яке въ тебе серде гаряче. 
— Ти каиусто, тв россада моя, 

Тв дівчвно, тв досада моя. 

— Капустиця тонка стеблиться 
Одинъ ходить, другвй сердиться. 

(Изъ Рук. Сбора. Кулак). 

192. 

Ой мать моя, матушка, 

На що мене хорошую вродила, 
На що мені чорпи брови дала? 
Нельзя мені ні до церкви ходить, 
Нельзя мені ні Ногу молиться, 

Нельзя мені пі па миръ дивиться. 

Що за мене та попи бъються, 
Нанамарі позиваються, 
А дячки додивляються, 

Читать книги помиляються. 

Піпъ мене въ вівтарь кличе, 
За пазуху проскуру тнче. 

(Цомцкіб). 

193. 

Оё чукъ та гала, 
А я въ церкві була, 

Мене піпъ крестивъ, 

(Новицкій). 

194. 

Не підѵ я въ поле жатн, 

Будс фартухъ заважатв; 
Якъ фартухъ припережу, 
Нажну копу ще й полежу 
А за мною густий сніпъ, 

Чтври дякв, пятий піпъ. 

А ви, дяки, не сидіте, 

Беріть снопи та й носіте. 
И ти, попе, не читав, 
Бери снопн та й складай. 

(УашдкіВ уѣздъ). 

195. 

Да сватавъ мене попівъ синь, 
Да дававъ мені водивъ сімъ. 
Дурна була не брала, 
Шестьма була бъ орала, 

А сёмого продала, 
Погопнча нанняла: 
— Ногоничу молодий, 

Гони волн до води, 

Не до води, до браги, 
Щобъ не було зневаги; 

Не до браги, до пива, 
Щобъ дівчина любила, 
Нокиль воли напоішъ, 
Зъ дівчиною постоішъ; 

Покиль воли напасешь, 

Дівчпноньку потрясешь. 
(Корвѣевкк, Перепел авсі. у.) 
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196. 

Чернгць бабу поваливъ на лёд у: 
„Давав, бабо, коляду". 

Баба ся въ чернця просить, 
Баба животиною підпосить. 

Слава жъ тобі, чернче, 
Твоій благостипі, 
Що ти порадивъ 
Моій ЖИВОТЙІІІ. 

(Новицкій). 

197. 

Нінъ мене у волтаръ кличе, 
Л нономаръ ироскуру тпче. 

Хоть буду рублемъ трясти, 
Да не буду ироскури істи. 

(Новицкій). 

Ой цитьте да мовчите, цитьте, 
Да нікому пе кажите, цитьте. 
Но й оііенькн ходила, цитьте, 

Козубеньку згубнла, цитьте, 

198. 

Ой цитьте, и проч. 
А поповичъ и шовъ, цитьте, 

Козубеньку пайшовъ, цитьте. 

Ой цитьте, и проч. 
(Бор и си оль, Передел авск. у.). 

199. 

Ой ніхто такъ не богатий, 
Якъ по'повп дочки: 
Одна гола, друга боса, 

Третя безъ сорочки. 
(Новицкій). 

200. 

Що й у Киеві да въ монастрі, 
Отче Бладиче, Архимандриче, 

Человіколюбче *). 
Тамъ жила була собі чернушечка. 

Да прийшовъ до еі отче Демиде. 

„Ой що ти робипгь, моя чернушечкоѴ" 

— Да муку сію, отче Демиде. 

*) Припѣвъ повторяется послѣ каждой строки. 
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„Да на що муку, моя чернушечко?" 

— Да проскури пекти, отче Демиде. 

„На що роскури, моя чернушечко?" 
— Да у цекровъ, отче Демиде, 
Да людямъ даватн, отче Демиде, 

Що у иашоі церковді піпъ щеголяв. 

(Изъ Рук. Сбора. Кулва). 

201. 

Об иоіховъ піиъ по сіпо, 
А попадю щось иасіло. 
Пехай попа опануе, 
Чомъ попаді пе шапуе. 

(Повадив). 

На городі біла глина — 
За панича матн била, 
Щобъ панича пе любила. 

Якъ напича не .іюбпти, 
За паничомъ добре жпти: 
А ііі жати, ні въязати — 

Пезъ віконпе виглядати. 

202. 

На папичу камнзслька 
Приставъ паничъ до сердепька. 
Ой той мені не до душі, 
Що приходинъ въ капслюпіі; 
А той мепі сподобався, 
Що на гудзнкъ застёбався. 

203. 

Наша пані батата! 
Въ неі плахта рогата; 
А въ ушахъ сережки, 

Въ подолкахъ мережки, 

(Иваньковъ, Ііережхіавск. у.). 

Дудка въ Дудки ночувавъ, 
Дуда въ Дуди дудку вкравъ. 

А Дудиха пе лінива, 

Сіла пана здогонила. 

204. 

Або мені въ дуду грай, 
Або дуду верни, 

Або мене переверни. 

(УшѵцЕІв уЬіді) _ 
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205. 

Ой що жъ то за шумъ сочинився? 
То комаръ на мусі ожени вся, 

Та взявъ собі замишлянву, 
Та не вміе пшти, ні білитн, 

Ні хороше комарика поводнтн. 
Ой знявсь, поланувъ на діброву, 
Та й сівъ собі на дубочку, 
Схиливъ свою головоньку н къ листочку, 
А ніженьки въ воренёчву. 
Де взялись буйниі вітри — збуйнували, 
Та комаря на поміеть взвалили. 
Якъ упавъ комаръ на помості, 
Побивъ, потрощивъ комаръ кості. 
Ой тамъ майстрі майстрювали, 
Бомарові трунку збудовали, 
Межъ шляхами, межъ дорогами схоронили. 
Іхали купді стародубці, 
Стали думати й питати: 
„Ой що жъ то лежитъ за повійникъ. — 

Чи внявъ, генералъ, чн полковникъ? 
Ой се жъ той комаръ-комарище, 
Надъ усіма комарами командище. 

(Новицкій). 

Бувъ собі комарь-вомарецъ. 
Вилізъ на дубище, зажурився, 
Пробивъ головочку на пинёчку. 
Прилетіла муха зъ хати 
Комарика ратувати. 

Занесли ёго край могили, 

Ой бувъ комаръ оженився, 
Та зъ мушкою не нажився; 
Вона вмерла 

206. 

Ой тамъ вже комара схоронили. 
Иде маёръ н полковникъ, 

Питаються: що лежитъ за покойникъ? 
Это комаръ-комарище, 
Изъ великоі арміі козачище. 

(Новкцкій). 

207. 

По волки ніжками заперла. (?) 
Пішовъ комаръ въ лісочокъ, 
Й а въ лісочокъ на дубочокъ. 

74 
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Ой впавъ комаръ эъ внсокости, Взят жъ вони щебетатн, 

Побивъ, поломавъ собі кості. Де жъ би свого Комаровы» поховатн. 
Прилетіло дві мушки, — Поховайио въ садочку, 
А дві нушкв щебетушки, У квічастимъ барвіночку. 

(Упцкіі уѣаді). 

Наварнда гарбуза да вкинула солі, 
А въ той гарг>узъ москаль загрузъ, 
Тилько видно шпори. 
„Москаль, москаль чорноусий, 

Сіла баба на барана, 

Вигнала противъ пана. 
Баранъ пириувъ — 

Ой насіявъ козакъ гречки 
На дубові на вершечку; 

Узялася шура-бура 
Козакові гречку здула. 

На синёму морі, 
Підъ припечкомъ, долі, 
Да тамъ куца собака обметицю іла. 

Де не взялась зъ помийниці 
Супротивна хвиля, 

Тому куцому собаці, 
При самоій .... 
Хвістъ одкрутила. 

А я спльне злякався, 

На темни луга, 
На густи ліса, 

На дикі степа, 

208. 

Чого въ тебе мундиръ куцнй?“ 
— Вражи дівки підпоіли, 
Мундиръ мені підкроіли. 

(И» Рувоа. Сбора. Кушав). 

209. 

Бабу звернувъ. 

Баба плаче, 
Баранъ скаче. 

(С. Пыановыц Брестѵ-Датовса. у.). 

210. 

А не гречки, не оброку, 
Не дівчини коло боку; 

А не гречки, не полови, 
Не дівчини чернобровой. 

(Полоска, Пііыж. у.). 

211. 
На шчъ у куточокъ сховався. 
Черезъ комінъ поглягаю, 
Тамъ вареники-невільники 
Въ сметані потопаютъ. 

А я на іхъ велике милосердіе маю. 
Въ бездонний глечикъ скидаю. 
По підъ лавою човномъ плаваю, 
Підъ порогомъ пристань маю, 

Підъ припечкомъ верши ставлю, 
А зъ прппечку верши достаю. 
На припечку духи душу, 

На печі, зъ краечку рибу трушу. 
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212. 

„01 що се лежитъ за покойникъ — 
Чн даръ, та гетманъ, чи полковникъ, 

Чв зъ чужоі сторони чужестранецъ? “ 
— Се не царь, не гетманъ, не полковникъ, 
Ш зъ чужоі сторони чужестранецъ;- 
Ой се жъ лежитъ комарище, 
Славнаго войська козачнще. 

(Номцкій). 

213. 

Якъ бувь собі ковавъ Голота, 
Було въ ёго сімъ округъ болота. 
Въ війсьво наряжавсл, 
До возачви примовлявся: 

— Козачко, прошу тебе, якъ Бога, 
Гляди моеі худоби. 
Тамъ худібки несчнслитп, не зми- 

СЛЕТИ, 

Хиба мені, молодцю, умомъ знести: 
Що на печі вішка мура, 
А въ запічку квочка стуга. (?) 
Прошу тебе, козачко, найпокорнійше, 
Доглядай свого багатства найпнль- 

нійше. 
Якъ козака г.ипроважала, 
То до него примовляла: 
„Щобъ ти, козаче, казаківъ нагнавъ, 
Щобъ тебе возави любили — 
Атаманомъ постановили “. 

Якъ козака випроводила, зраділа, 
Чотирі неділі въ корчмі сиділа. 

На полиці паляниці позацвітались, 

За лавою ложки морогомъ побралясь. 
Вже козачка въ корчмі догулялась, 

Що шинкарка въ потилицю виганяла: 
„Ой иди ти, козачко, до дому, 
Вже возавъ твій назадъ іде“. 
А козачка тому зраділа: 
— Ой пойду я козаву борщу варить, 
Третёго, ліншого, нартового. 

Подорожниі животи поздоровить, 
Подорожній живітъ підкренити. 

Вийшла козачка за ворота — 
Сидитъ жінокъ ціла рота; 
Одна нодумала, друга погадала, 
Третя молодая, та въ вічи сказала: 
„Десь ти, козачко, синьки купила, 
Що ти собі глаза підсинила". 

— Ви, люде молоді, сёму не днвуйте. 
Я ходила, молода, въ темнив лісъ по 

лучину, 
Підбила своі карі очи объ ключину. 

(Борисовой, Переясі&аск. у.). 

214. 

Обіщався селянинъ міщаночку взяти; 
Ой купивъ ій новий серпъ и вирядивъ жати. 
Ой кинула новиі серпъ далеко одъ себе: 

74* 

ОідШіесІ Ьу ѵ^оооіе 



— 1172- 

„Не жала я въ батька, въ матки, 
Не буду и въ тебе. 
Якъ була д въ батька, въ матки, 
То іда пампушки, 
За тобою, вражий силу, 
Поливълни крутки. 
На що бравъ, воли знавъ, 
Що не вмію жати; ' 
Буде твоя пшениченька 
Въ полю зімовати“. 

— Ой, бодай ти, дівчиноньво, 
Того не дождала, 
Ой щобъ моя пшенияенька 
Въ волю зіжовала. 

(Полоси, Бѣіьск. у.). 

215. 
Пасъ я овечки, Ще жъ вона не схудла. 
Пасъ я въ багатировій гречці; Я думавъ, що то моі овечки, 
Прийшли вражі сини, Ажъ то бісови хлопці 
Взяли но овечці. Порубали березови шлечки. 
Пасъ я ягниці, Я імъ добра на вжичу, 
Пасу я въ ярій шпениці; Худа не мислю, 
Прийшли вражі сини, Коли бъ вони той дёготь поробили, 

Взяли въ мене по ягниці. У базаръ подвозили, подвозили, продали. 

Пасъ я вівці, пасъ я въ овсі, Да жиду въ збанокъ гроші отдали. 
Боли оглянувся, ажъ и вівці не всі. Гляну я яромъ по долині — 
Пасъ я въ горосі, Тамъ моя биря, 
Пасу я и досі. Я думавъ, що то моі овечки, 
Якъ піду я яромъ по долині Ажъ то, сучий синъ, снлъний багатиръ, 
Своі бирі гукати, Насадивъ три копи гречки. 
Зійду я на могилу, Я ёму добра не жвчу, 
Та простелю сірачину, Худа не мислю: 
Ляжу я трошки спочину. Болибъ вінъ ту гречку позвозивъ, по¬ 
Чи спавъ, чн не спавъ, молотивъ, 
Третёго дня въ полудні вставъ. Повіяьъ и на печі посушивъ, 
Гляну яромъ по долині — И у млині намоловъ, 
То жъ моя биря, У неділю въ ранці гречаниківъ напікъ, 

То жъ моя штиря, Первий гречанивъ въ сметану умочивъ^ 

То жъ моя вудла, Та тимъ гречанивомъ удавивсь. 

• 

Оідііігесі Ьу ѵ^оодіе 



- 1173 — 

216. 

1 Підъ пршгічкомъ воду брада, 
2 Гречаники розчиняла. 

3 Гопъ, иоі гречаники, 
4 Гопъ, ноі невдатники *). 

5 Чому нені не вдалнся, 
6 Ажъ на трое розпалвся. 
7 Приіхали паничи — 

А. 

8 Гречаники у печі. 
9 Приіхали москалі — 

10 Гречаники на столі. 
11 Гречанивани накормила, 
12 Горілкою напоіла 
13 И спати ся положила. 

(Новаций). 

Б. 

1 Б=1 А Зъ помийниці..., 2 Б=2 А, 3 Б=3 А; 4 Б=4 А; 5 Б=4 А... 
не впекли ся. 6 Б—4 А... не вдалися! 7 Б—7 А; 8 Б—8 А; 9 Б=9 А... ох- 
вицерн; 10 Б=:10 А... не спечені; 11 Бгг9 А... копитани; 12 Б—10 А... 
похватали. 

(Новицкій). 

217. 

Ой щобъ того коваля 
Метелиця замела, 
Що вінъ мене молоду 
Изморозивъ на лёду. 

(Ивъ Ружоп. Сборе. Кулпов). 

218. 

А. 

1 Ишовъ швецъ на гребиці, 
2 Та надибавъ молодиці: 
3 „ Молодице — чужа мила, 
4 Чи не здохла де кобила?" 
5 — Ой у полю, при долині 
6 Здохло въ пана три «обили: 
7 Ідна кара, друга лиса — 

8 Шукай, шевче, товарища! 
9 Швець изъ гори, лесъ зъ долини, 

10 Та збіглися до кобили; 
11 Швецъ за ухо, песъ за брухо... 
12 „Не псуй шкури, мій братухо!* 
13 — Я ті шкури не зіпсую, 
14 Свою пайку відбатую. 

(Новицкій в УшицвіЙ у.). 

*) Припѣвъ послѣ видахъ двухъ стиховъ. 
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Б. 

1 Б=т1 А... шевчикъ до світлиці, 2 Б=2 А. Надибае... 3 Б=3 А... чор- 
нобрива, 4 Б—4 А? 5 Б=5 А. Гей танъ на..., 6 Б—6 А... разомъ... 7 Б= 
9 А, 8 Б=10 А. Збіглись разокъ... 9 Б=11 А, 10 Б=12 А. 

11 Гей лівъ швецъ по драбині, 14 Дайте жъ мені по щетині! 
12 Та всунувся меже свині. 15 Якъ бн въ шевця не щетина, 

13 Ой ви, сввні, 16 Здохлабъ жінка, ще й днтина. 

(Новицкій ц Увжцкій у.). 

Лі8ъ швецъ по драбині 
Та впавъ меже свині. 

То біда, ростотумъ, 
То біда, шедела. 

В. 

Щетинп тримаеться, 
На драбині хитаеться. 

То біда... 

(УшЕЦЕІІ }*ЗДЬ). 

219. 

Полюбила ковала, 
Та не дола коя: 

Я думала кучерявий, 
Ажъ и чуба нема... 

Ой есть трошки 
Та не кучері, — 
Уже жъ мені шолуднві 
Та докучилн. 

(Им Рукоо. сбора. Ку іи ши). 

220. 
„Шепче. серце, 
Добрий ремесничку, 

Зашнй, серце, роспорочку 
Въ мому черевичку!* 

— Зашню, зашвю, 
И ще й зама.оою! 

Прийдн, серце, у вечері, 
Сінъ равъ поцілую. 

(Им Рук. обора. Купли). 

221. 

А. 

1 На дворі погребецъ, 
2 На погребці бондарець. 

3 — Ой бондаре, бондарику, 
4 Набий мені бочку, 
б А я тобі, бондарику, 

6 Пошию сорочку— 
7 И тонесеньку, я білесеньку, 

8 Люби иене, бондарику, молоде- 
сеньку! 

9 У неділю та пъяна була. 
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10 А въ понеділокъ спада, 

11 А въ вівторокъ та снопівъ сорокъ 
12 Пшениді накала, 

18 А въ середу та возила, 
14 А у четвергъ молотила, 
15 А въ пъятюнку віала, 

16 А въ суботу міряла, 

17 А въ неді.ш продала, 
13 Съ козавами пропила. 
19 Да чомъ козака ие любить, 

20 Чи не подобоньва — 
21 Та авъ насаде на вонява — 
22 Да уса й худобонька. 

(Ковелецк. у. К. И. Кибальчичъ). 

Б. 

1 А въ неділю пью, пъю, 

2 Въ понеділовъ сплю, сплю, 

3 Б—11 А. 4 Пшениченьву гну, гну; 5 Б=13 А... носила; 6 Б—14 А; 
7 Б=15 А. Въ пъятницю...; 8 и 9 Б=16 и 17 А. 10 Б=18 А. Изъ хлоп¬ 
цами... 

11 Слава тобі, Господи, 

12 Що до пута довела. 

(Кіевъ. Л. В. ИіьннцкіВ). 

В. 

1 Ой я, молода, да вдала була: 
2 Ыа чотирі снопики 
3 Чотирі молотники 
4 Собі наняла. 
5 Въ понеділокъ молотила, 
6 У вовторокъ віала, 

7 У середу мірала, 
8 У четверъ сушила, 
9 А въ пъятницю продала, 

10 А въ суботу довтъ дала, 
11 А въ неділю пропила. 

(М. Олишевва, Козелецв. у. А. ШишкцкіЯ-Ильичъ). 

1 Охъ да на сюю да горілочву 
2 Да я ні-гъ не дивлюса! 
3 Об куплю зъ гарту 
4 Да горілочки кварту, 

8 и 9 Г=11 н 12 А; 10 Г=13 

перевінла; 13 Г=16 А... змолола; 

14 А въ неделеньку до торгу повезла, 

15 Да дорого продала! 
16 Об дорого, дорого продала, 

Г. 

5 А другою похмелюся. 
6 Що я въ неділочку да пъяна була 
7 Въ понеделокъ лежала. 

А... до дому привезла; 11 Г=*7 Б... 

17 Съ козавами прогуляла, 
18 Ой щобъ коя праця не пропала, 
19 Да що я б заробляла. 

(Изъ Собр. П. А. Кулиша). 
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222. 
За-въ городомъ жато жала, 

Спотвнулася та й упала, 
Закаблуки полапала. 

Цілувала шевця въ рукв, 
Щобъ уставивъ вакаблуки; 

Бодай мати не ковала, 
Що ва шевця мене дала. 
Не дала мене ва мельника, 
За доброго чоловіва. 

За мельникомъ добра згода, 

На мельника несе вода; 
А зъ шевчива тілько взисву, 

Що все шкуру тягне въ писку. 

Що й у лісі погребецъ, 
А въ ногребці бондарець 

' Обручиви струже 
Тонесеньки дуже. 

Прнйшла въ ему шинварочка 
Чорнявая дуже: 
„Ой бондару, бондару, 

Ой на горі дубнячокъ, 

Пудъ горою вшпнячокъ, 
А въ вишнячву погребецъ, 
А въ ногребці бондарець 
Обручики струже 
Тонесенько дуже. 
Прийшла къ ёму дівчина 

Цілувала шевця въ нкъ, 
Щобъ уставивъ та принісъ; 

Цілувала шевця въ г...о, 
Бо на Завтра чобітъ нужно. 

(Жаботжп, Черкасс*, у.). 

223. 

Ой бувъ же я въ Вахнивці, 
Давея въ знаки іднвй дівці. 
Я до неі — вона горда! 
А я въ морду — и на двіръ гайда. 

— А воли жъ ти, дівко, горда, 
Тя повинна жарти знати; 

Якъ парубокъ зачипае, 
Ти повинна жартуватн. 

(УшицкіВ уѣадч.). 

224. 

Що я тобі скажу: 
Набиб мені воновочку, 

Що я медъ-вино ношу. 
Бо я медъ-вино ношу, 
Не дорого продаю; 

Не дорого продаю, 
На миръ Божий роздаю“. 

(Ивъ Рук. Сборн. П. А. Кулига). 

225. 

Хорошего роду: 
„Помагай Бігъ, бондариву, 
Чого въ тебе попрошу: 
Набий мені воновочку, 

Що я медъ-вино ношу; 
А я даромъ не схочу — 
Я дорого заплачу: 
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Пошию сорочку, 

Пошию другую..." 
Шовкомъ шила, шовкомъ шила, 
Золотомъ рубила — 
Л я свогочи лядина 
Хороше водила. 

Ой на горі кавуни, 
А въ долині дині; 
„Бодай твоі кавуни, 
Та побили табуни; 

Бодай твоі дині 
Та поіли свині; 
Я на тонъ містечку 
Посію пшеничку, 
А ти будетъ жата, 
Я буду лежати. 
Я у батька не жала 
И въ тебе не буду — 
Напнешъ мені холодокъ, 
Я лежати буду". 

(Новицкій). 

226. 

А. 

1 Та оравъ нужикъ край дороги 
2 Гей, гей... край дороги *) 

3 Та воли въ ёго круторогі, 
4 А ярыочка та клинові, 
5 А ванози та тернові, 
6 Плугатарі клішоногі, 
7 Погоничі чорноброві. 
8 Доорався-жъ вінъ до берези, 

9 Та повісивъ торбу на березі. 

10 А танъ дівки гриби брали — 
11 Мабуть вони торбу вкралп, 

12 Не порожню — зъ пирогами. 
13 А тамъ.дівка Катерина 
14 Бъ Сулі біли ноги мила. 
15 „Ой тн, дівко, Катерино, 
16 Съ кинъ ти сю нічъ ночувала?" 
17 „Зъ школярами, зъ школярами, 
18 Підъ синіми килимами". 

(Новицкій). 

Б. / 

1 Б=1 А, 2 Гей, гей, край дороги! Гей собъ-тпруу... Гей, край дороги **) 

3 Б=3 А, 4 Б=7 А... 5 Б=9 А, 6 Б=12 А, Та ще й не порожню... 7) Та 
вачиняні горобцями. 8 Б=10 А, 9 Б=11 А, Вони, суки... 

(Д. Дудари, Каневск. у.). 

В. 

1 В=1 А, 2 В=2 А, 3 В=7 А... шеверноги, 4 Раби, цабе, гопъ, чукъ, 
шеверноги. 5 В=8 А, Дооравъ мужикъ..., в В=9 А, Доставъ... съ пирогами, 

7 Начиннні голубцами. 
(Уоицкій уѣздъ). 

*) Присѣвъ повторяется послѣ каждой строки. 

**) Тоже. 
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227. 

1 „Ой ти, брате, ти, Мусію, 
2 Чи бачипъ ти чудасію? 
3 Ну, да ну, да ну!... 

4 Чи бачивъ ти чудасію?" *) 
б — Ой я бачивъ чудака, 
6 Въ мене доля не така: 
7 Що багатвй мужикъ 
8 Бомарамн оравъ, 

9 Комарами й оравъ, 
10 А мухами поганявъ, 
11 Жінку й матіръ запрягавъ. 

12 Ой на матіръ: иу, да ну! 
13 А на жінку: тпру, да тпру!" 
14 Ой на матіръ дубину, 

1 Б=7 А... чоловікъ, 
2 Б=8 А. 
3 Жан дарив, жандармн, 
4 Жандаричовъ молодий!...**) 
б Б=8 А, 
6 Да три плуги паламавъ; 
7 А мухами волочивъ — 
8 Три борони потрощивъ. 

А. 

15 А на жінку бидпну. 

16 Ой ти, брате, тн, Мусію и т. д. 
17 Що багатий мужикъ 
18 Штаньми рибу ловивъ. 
19 Ой поймавъ карася — 
20 Матня внрвалася. 

21 Ой ти, брате, и т. д. 

22 Що на дубі свиня 
23 Да поросятъ напела. 
24 Небагато поросятъ — 
25 Ажъ сто вісімдесять! 

26 Вони істи хотіли, 
27 Да изъ дуба полетіли. 

(Новицкій). 

Б. 

9 А проклята свиня 
10 На дубі гніздозвила, (2) 
11 Б=23 А, Поросятокъ... 
12 Небагато навела: 
13 Сімдесятъ поросятъ; 

14 А якъ пить захотілй 
15 Б=27 А, Дакъ.. 

(Изъ рукой, сбор. Кукиша). 

228. 

Ой у лісі на орісі 
Сухая ломака, — 

Одинъ писаръ у хуторі 
Да й той роззявляка. 

(Ивъ Рук. Сборн. Кукиша). 

*) Припѣвъ повторяется послѣ каждыхъ двухъ строкъ. 

**) Тоже. 
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229. 

Писарь буде паномъ, 

Обуетьса въ личаки, 
Шдвъяжеться валомъ? 
Якъ писаря не любить, 
Хиба не еподоба? 
Зложить руки у карман и — 

Да й уся худоба! 
Якъ писаря не любить. 
Хиба не подався? 
Ряби очі, якъ у хаби, 
Самъ у чорта вдався. 

(Иванковъ, Переаславсв. у.). 

230. 

Меле гречку безъ грошей. 
Меле, меле, шеретуе, 
Обернеться поцілуе. ' 
Вінъ мірочкн не бере, 
Та пеленочку дере. 

(Нопцкіѣ). 

231 *). 

Люлька моя червоная, зъ вечора курилася; 
Якъ положивъ на полицю — впала та й розбилася. 
Якъ у завъ я ходити, якъ узявъ яуднти: 

Люлько моя червоная, где тебе купите? 
Якъ шшовъ я до Киева люльки куповати, 
Найшовъ люльку червоную — ні въ кимъ торговати! 

ой и тамъ дівчина пшоно продавала; 
Вона жъ мені, молодому, люльку сторговала. 
Якъ шшовъ я до дівчини люлечки курити;... 
Якъ ишовъ я черезъ тікъ, та й оглянувся... 
Якъ ударивъ мужикъ ціпомъ, ажъ я усміхнувся. 
Ой я жъ думавъ, що забивъ — не могу я встати; 

*) Пѣсни отъ 231—334 мписмн Н. И. Костошровииъ. 

Ой піду я до мляна, 
А й у млині новина: 
Таки жъ, мати, мельникъ, 
Таки жъ не бездельники, 
Такиб, мати, добрий, 
Такий, мати, хороший, — 

Колибъ мене мати не била, 
'То бъ я гори робила: 
Черезъ гори до контори 
До писарівъ ходила бъ. 

Тамъ писарі писали, 
Мені правду казали... 
Бодай тому писару лисому 
Три болячки въ лисину, 
Щобъ листи писавъ, 

Болячками хитавъ. 
Якъ писаря не любить — 

"ОідШгесІ Ьу ѵ^.оооіе 



Колибъ устать, зволоктися — шду позивати. 

Якъ ншовъ а до дівчнни, черезъ три городи — 
Витоптавъ а гарбузи, наробивъ а шкоди! 
Не такъ тиі гарбузи, якъ те гарбузинвя... 
„Я жъ думала — иаваліръ, ажъ то чортовйння!' 

Піш.іа Гандзя по бураки, 

А за нею два козаки. 
А поповичъ попереду: 
— Чекай, Гандзю, куплю меду! 
,Вина-меду а не пъю, 
Поповича не люблю; 

А а люблю Степана, 
Що похожий на пана. 
Ой кивну а каримъ окомъ, 
Степанъ ходить по за токомъ. 

(Попавсж. 176.). 

232. 

Підіть мені приведіть, 

Коло мене посадіть;... 
И свито чка білесенька, 
Пригортае аіегесенька!... 
Тамъ-то хлопецъ, іамъ то жвавий, 
Якъ виросте — буде бравий! 
Якъ виросге, ожениться 
И розуму набереться!“ 
— Тамъ то Гандзя, тамъ то гожа. 
Пристойная и пригожа. 

(Херсона туб.). 

233. 

Ти селезень, а а утінка, 
Ти полинешь, а а тутенька; 
Ти полннувъ собі милу добръ, 

А а дома була, медъ-горілку пила. 
Ой ти на горі, а я на байрачку, 
Якъ у тебе, такъ и въ мене брови на шнурочку. 
Ти полинешъ на море купаться, 

А а вийду на улицю — буду женихаться! 
(Харькова, губ.к 

За очеретомъ качки гнала; 
Високо-мъ ся закачала. 

Козанові стидко-бридко, 

Що въ дівчпни литки видко. 
Махнувъ козакъ хустиною — 
„Закрий литки пеленою! “ 

— Коли тобі стидко-бридко, 

234. 

Закрий очи, щобъ не видко! 

На городі кукурува, 

Нема мого дрантогуза; 

Нема ёго и не буде, 
Вінъ поіхавъ межи люде! 
Сіно-мъ собі громадила, 
Хлопца собі принаднла; 
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Сще буду грокадити, 

Щобъ другого принадити. 

Сіно-мъ собі громадила, 

На юнкера споглядала; 

На рахнана дивилася, 

Качата, гусята поіли, 

Въ попове озеро пити полетіли. 

Шпъ молоденький, наличку біленький, 

По броду ходить, качата ловить: 

— Ой попе, попе, не гони качать, 

Поважу тобі чорненьвпй значокъ. 

Ніжку підняла, знавъ показала,— 

Бідного попойка оскома зібрала. 

Не відхриститися, не відмолитися, 

Въ прапорщика влюбилася. 

„Ой ти, ляшву чорноусвй, 

Чоку въ тебе жупанъ кудий?“ 

— Мене дівки підпоіли, 

Жупанъ мені підкроіли. 
(Воівнсв. губ.). 

235. 
Треба знакомъ съ попокъ спати по- 

ложитися. 

На горі воввъ зъ вовченятами, 

На долині кози зъ козенятаки. 

Воввъ за козу лапъ-цапъ, 

А вовченята за возенлта. 

Господи вховахъ, 

Вже коза въ зубахъ; 

А ми спасемся, 

Вина напьемся. 
(Новицкій) 

4 Піду я до млпна — 

Що ся въ нлині діе? 

Вода камінь обертае, 

Пите ль муку сіе. 

236. 
Пшениця на коші, 
Приставъ мельникъ до душі. 
И мірочки не бере, 

Поцілуе, обібме... 
(Новицкій). 

237. 
Що въ нашего господара 
Покіжъ витицями? 

Грай море 
Добре буде, 

Гарнодеръ! 

Чухв, чухи! деръ, деръ, деръ! *) 

Покіжъ витицями 
Воші вопицями. 

Що нашого господара 
Дівчата любили — 

Дівчата любили, 

Всі воші побили. 

Всі воші побили, 

Швурі починили. 

Швурі починили, 

Кожухи пошили. 

Кожухи пошили, 

Сами й поносили. 

Грай море!... 

(Новицкій). 

* *) Припѣвъ послѣ каждыхъ двухъ стиховъ. 

% 
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238. 

А въ насъ на долші А въ насъ по долнш 
Кавуни та диві, Кавуни, та дині 

Ще й гарбузъ. Ще й трава. 
Ходить Ивашко Ходить Оксана 
Коло Оксавкн, Коло Ивашка, 

Якъ карапузъ. Якъ пава. 

(Новмцгій) 

839. 
Чн л въ нужа не жона, 
Чи не господина? 

Сінъ день хатн не нела — 
Сніття не носила. 
А якъ вин ела разкомъ, 

Та повивезла возкомъ. 
Наіхалн все кунці 
Сміття куповатв: 

„А що тобі, дженджурихо, 
За смиттячко дати?# 
— Сюди хіпъ, туди сіпъ — 
За сміттячко сорокъ кіпъ! 

За що жъ мене, мужу, бьешь, 
За якні в чинки; 

Чн я тобі не напряла 
За рікъ трп починки? 

Одинъ пряла до Різдва, 
Другий до Миколи, 

А якъ третій почала — 
Буде до Покрови; 

Та й не сама пряла — 
Кума помагала, 
Кумі дала миску пшона 
И три куски сала; 
Та не сама пряла — 
Були помішнички, 

То за сало, то за хлібь. 
То за палянички. 
Ой ти пьешь, мене бъешъ, 

А може бъ я робила; 
Накупивъ веретенъ — 
Нема мотовила: 
Дрова въ печп не горятъ — 

Такъ я підпалила, 
Таки тобі, недовірку, 
Борщу наварила. 
Ой ти пъешъ, мене бъешъ — 
Роспитвймось за що: 
Що и ти, що и я — 
Обое ледащо! 

(Полтаве к. туб. Н. И. Костомаровъ У 

Мій миленький залежавъ, 

Квселика забажавъ; 
А я, молоденька, 
Та ліннва була; 
Та пішла я по селу 

240. 
Добувати киселю, 
Не достала киселю, 
А достала вівса, 
Та достала вівса 
Та три зерніти, 

Ф 
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Заплатила за зерніти Ой и сохъ той овесъ 
Та три денежки... ЦілНЙ місяць увесь. 
яСтій, иилий, не вмірай, „Стій, мидий, не вмірай, 
Киселика дожидай! “ Киселика дожидай! 
Усипада той овесъ А я, жолоденька, 
Та до зернітки ввесь; Та лінива була... 

241. 
Якъ загадавъ боровикъ,— 
На всі гриби полковникъ, 
Якъ подъ лубомъ сидячи, 
На гриби глядячи: 

Ой тимъ білякамъ 
Да на войну йти. 
Ой казали біляки, 

Що мп зъ роду козаки, 
Ми не повинни на войну йти. 
Якъ загадавъ... 

Ой тимъ грувдямъ 
Да на войну йти. 
Ой казали грузді: 
„Давай коней въ нузди, 

Ми не повинни на войну йти“. 
Якъ загадавъ... 

Ой тимъ грибкамъ 
Да на войну йти. 
Ой казали грибки, 
Що ми стали дибки, 
Ми не... 
Ой тимъ бабкамъ 
Да на войну йти. 
Ой казали бабки, 

Що ми зъ роду жонки, 
Ми не... 

Ой тимъ вовнянкамъ 
Да на войну йти. 

Ой казали вовнянки, 
Що ми зъ роду панянки, 

Мн не... 
Ой тимъ сироіжкамъ 
Да на войну йти. 
Ой казали сироіжки, 
Що ми недавно изъдіжки, 
Ми не... 
Ой тимъ ніддубкамъ 
Да на войну йти. 
Ой казали піддубкп: 

„Давайте намъ дудки, 

Ми не“... 
Ой тимъ синякамъ... 
Ой казали синяки, 
Що ми зъ роду солодкі... 
Ой тинъ красноголовцямъ, 
Да на войну йти. 
Ой казали кр існпголовці, 
Що ми зъ роду хлопці... 
Ой тимъ опеньканъ, 
Да на войну йти. 
Ой казали опеньки, 
Що ми зъ роду маленысі... 

(Ивъ Ружоп. Сборн. Кулпа). 

Не теперь, не теперь, 
По гриби ходити; 
Въ осевй, въ осевй, 

242. 
Якъ будутъ родити. 
„Ой губочки, опенечки — 

Сватай мене теперечки, 
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А въ осенй чортъ съ тобою, 

Не бутъ кені за тобою11. 
Павлику, Павлову, 

— Навчи мене, моя мати, 
Якъ лёнъ посіяти. 
я Ой такъ, донько, такъ, 
Або отавъ, або отавъ*. 

По долині по широкій 
Далі лёнъ зелененький; 
Навчн мене, моя мати, 
Якъ лёночовъ волочити. 
„Ой такъ, донько, такъ 
Або отавъ, або такъ*. 
По долвні по широкій 
Далі лёнъ зелененький. 
Навчи мене, моя мати, 
Якъ лёнъ вибіратя. 

„Ой такъ в проч.... 
Навчи мене, моя мати, 

Явъ лёнъ внбивати. 

Ходімъ по опенькв: 

— Дівчвно, серденьво, 
Забувсь возубенькн. 

243. 

„Ой такъ и проч.... 
Навчи мене, моя мати, 
Якъ лёночовъ розстілатн. 

„Ой такъ и проч.... 
Явъ лёночовъ тіпати. 

„Ой такъ и проч.... 
Якъ лёнокь потнрати. 
„Ой такъ и проч.... 
Якъ лёнъ випрлдати. 

„Ой такъ и проч.... 
Якъ лёночовъ ткати. 
„Ой тавъ н проч.... 
Явъ лёночокъ вабілятн. 
„Ой тавъ и проч.... 

Якъ напірнвки сшиватв. 
„Об тавъ и проч.... 

(Нонцйі). 

244. 

Теперъ мені погодило, 
Що прядиво не вродяло, 
Та вродила чечевица, 
Та буде мні фартукъ и спіднвця. 

(И» Рукоп. Сборн. Кулпа). 

245. 

Ой въ рубанимъ колодязі... Зъ відеръ воду виливати. 
Дума моя володязь! Туди ишла іі мати: 

Тамъ дівчвна воду брала, — Чого, діти, жартували, 
А хлопчичокъ коня поіть. Зъ відеръ воду виливали? 

Стали войн жартувати, 
(Изъ Рукоп. Сборе. Кулпа). 
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Ой по горахъ, по низовкахъ 
Ой танъ дівки сіно гребли; 
Ой гребучп, попотіли, 
Купатпса захотіли! 

Щиримъ, бвримъ, локотиринъ, 
Коктемъ, локтемъ, докоткомъ. 

Холодокъ, холодокъ, 
Щобъ не погорівъ у дівчини 
Біленький видокъ, 

Щобъ не зиъявъ буйней вітеръ 
Чорненькихъ брівокъ, 
Щобъ не змочнвъ дрібенъ дощикъ 

' Русі коси, 
Щобъ не врікля вражи люди 

, Моеі краси. • ' 
(Изъ Рукоп. Сбор. Кулиша). 

248. 

Летівъ шпанокъ, черезъ мачокъ, 
Та й у дак^ удавъ; 

Чорний шначокъ лрібенъ мачокъ 
Потеръ, полакавъ, 
Тіяькн одну мащвочку дай пообминавъ. 
Кузьмочка за Улянку та три копи давъ, 

Шобъ іі молодоі ніхто не займавъ, 
У бідее та личенько та не цілувавъ. 
Обізвався Ивашечко на солодкнмъ меду: 
„А я тиі та три копи рублемъ перебъю, 

Таки свою Уляночку до себе візьму“. 
— А за тебе, Ивашечку, нота не піду, 
Тілыш тобі, молодому, жалю нароблю. 
„Ой я тебе, Уляночко, узять не возьму, 

Тілыш тебе, молодую, изъ ума зведу°. 
— О пе зведешъ, Ивашечку, не такого роду, — 
Не пъю меду, горілки, лпшъ холодну воду. 

(Изъ Рукоп. Сбора. Кулиша).. 

76 

Ой дощику поливайчику, 
Поливай, поливай, 

Ти нашоі сторононьки 
Не минай. 

Скриплять моі ворітечка 
На морозъ, на морозъ; 
Болить мое біле лице — 
Буде дощъ, буде дощъ. 
Ой напинай, козаченьку, 

246, 

Захотіли. 

. Ой .тамъ .кони роздівались, 
. Зоиютнй перстень потерял?! 
Щирнмъ и. нроч. 

рй та#ъ вони -шукать стали. 
Щиримъ и проч. 

«Изъ Рувоо. Сбора. Кулиша). 

247. 
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34Ш. 

А. 

1 Ой стелися, барвиночку, въ конецъ города. 
2 А въ нашого Ваеилечка хорошая врода, 
3 Хорошая уродочка н вінь вороний, 
4 Тбулйвана колясочка я санъ полодий, 
5 Тільки сісти, яоіхатя до тестенька въ двіръ. 
в „Помагай Бігь, тестеньку, або добри-двнь, 
7 Оддай дочку да Катрочку хочъ на одинъ день*. 
8 — Бодай же тв того, зятеньку, не дождавъ, 
9 Щобъ я дочку да Катрочку на одинъ день оддавъ. 

10 Коли берешъ на одинъ день, бери на тиждень, 
11 Ой якъ не берешъ на тиждень, бері на весь вікъ. 

(И» Русое. Сбор. Кулеша). 

Б. 

1 По дорозі паутина повилась, повилась, 
2 Дівчинонька съ козачевьконъ понялась. 
3 А ми тую паутину повбираемо, 

4 Дівчнноньку съ козаченькомъ повінчаемо; 
5 А ми тую паутину на візъ покладемъ, 
6 Козаченька зъ дівчиною до купи зведемъ. 
7 Запрягай, козаченьку, коней' воронихъ. 

8 Б=5А. Тапоідемъ, коваченьку,... 9 Б=б А, 10 Б=7 А... Катрусечку... 
11 А я тобі Катрусечки да й не бороню, 

12 А я жъ тобі Катрусечку на віки даю. 
(И» Русо*. Сборе. Кулеша). 

в. 
1 В --6 А Здоровъ, здоровъ..., 2 В=7 А... дівчиночку.~, 3 В=10 А Не 

дасп на одинъ день, оддай... 4 Не оддаси на тиждень. оддай на весь годъ. 
5 В ~ -8 А, 6 В=9 А... свою да донечку.. 7 Якъ діждено до осені, на вікн 
оддамъ. (Изъ Русое. Сбор. Кулеша). 

260. 
Седить медвідь на ноні, 
Днвуеться бороді, • 

, Ой дивно мені 
Да зъ сей бороди, 

(Изъ Русое. Сбор. Кулеша). 
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і. 

„Бодай тая стеновая могила запала, 
Що коэакомъ жито жала — вечіръ простояла, 

Простояла я сей вечіръ, ще й буду тепера!" 
— Чогось моя дівчиноньва смутна, невесела? 
Об чн люде набрехали, чи мають брехати? 
Об самъ же я догадався, що маю плакати. 
Не самъ же я догадався — сказали мі люде, 

Що зъ нашого коханнячка нічого не буде. 
А зъ нашого коханнячка ні сдави, ні вжитку, 
Чорнимъ очамъ стання нема, ніжкамъ започннку. 
„Сокулъ, мамдю, сокулъ, мамцю, сокулъ прнлітае. 
— Давай, дочко, нринадочку — нехай прнбувае! 
„Яку жъ мені, моя мати, принаду давати?* 
— Насинъ пшонця по коліця, водинці по крильця, , 

То вінъ пшонця накдюбіъся, водиці напьетьея: 
Якъ вилнне въ чнсте поле та й розгуляеться! 
„Еозакъ, мамцю, козакъ, мамцю, сватн присилае*. 
— Давай, дочко, пр'инадечку — нехай прнбувае. 
„Яву жъ мені, моя мати, принаду давати?" 
— Бийди, дочко, за ворота, стань зъ нимъ розмовлятн; 

Стели постіль білеееньву та лягай зъ нимъ сиати, 
Ліву ручку підъ головку, правою обнята, 
Пригорнувши до серденька, та й поціловати. 
„Ото тобі, моя мати, за твою науку: 
Теперь сидя у зашчку, ко лиши онуку!* 

— Лішпе мені, моя дочко, внуку волнхатн, 

А якъ мають вороженьви на тебе брехати! —. 

*) Ьсѣ 9тж ііѣсни а&инсаяв Н. И. Костомаровнмъ. 
7Ь* 
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2. 
Пливіть, пливіть, білі гуси, бострою водою; 

— Вийдп, вийди, дівчрнонько, розховся зо хною. — 
„Не разъ, ие два зъ тобою стояла: 
Шгди жъ тобі, козаченьку. правда не сказала. 
Тоді жъ тобі, коваченьву, всю правду сдаку, 
Якъ я свою білу руку зъ твоею ввяжу; 
Якъ пі&деио до церковці, станехъ на коберці, 
ИзШдуться усі хислі у папизму серці. 
Мвслі хоі, хислі, до чого вп пришли! 

Що подъ козаченькохъ кониченько бистрпй п ясная зброя... 
— Що думаешь, гадаешь, дівчпно моя? 
Думаю-гадаю на Дупай сплпнути, 

Абп за тобою, гультяемъ, не бути. 
Ой воли ся, мати, гіркпб полпнь зъістн, 
Шжъ изъ нелюбимъ вечеряти сісти. 
Гіркий полинь зъівши, то водиці напъюся, 
А за нелюба пійшовши, на віки втоплюся!* 

3. 

Якъ послала мене мати рнби куновати, 

А я рнби не купила, та до школи заблудила. 
А у школі новенькій писарь молоденький; 
Якъ напише, моя мати, велнкиі буки, 
Набралась я, моя мати, всликоі мукиі 
Якъ напише, моя кати, велнкиі віди, 

Ажъ поки я роэібрала — набр&лася біди! 
Якъ напише, моя маіи, велнкиі ази, 
Ажъ поки я розібрала — лягала три рази!* 
— Донько моя, Марусенько! що собаки брешутъ? — 
„Мати моя, матусенькб, мимо віковъ, ходють*. 
— Донько моя, Марусенько, що хвіртка скрипитъ? — 

„Мати моя, матусенько, буйннй вітеръ свиститъ*. 

— Донько моя, Марусенько, що по сівдхъ ходить? — 
„Мати моя, матусенько, котикъ мишки ловить*. 

— Донько моя, Марусенько, що підкивки знати? — 
„Мати моя, матусенько, ходила но хаті*. 

— Донько моя, Марусенько, чого товста стала? — 
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„Мати ноя, матусенько, наілася сала!“ 
Якъ послала мене мати по рудую глину, — 
А я г лини не добрала — привела дитину! 
„Оце тобі, моя мати, за сее наука: 
Сиди дома у запічку, колиши унука“. 

(Полтавок. губ.). 

4. 

Батько мидий, батысо мидий, а мати лихая, 
Не пускав на улицю, що я молодая. 
— Пусти, мати, пусти, мати, хочъ на луку прястп, 
Чи не вижене козаче сірі воли' пасти? 
„Паситеся, сірі воли, та не бійтесь вовка, 

А я піду до дівчини: чи змита головка?“ 
— Ой хочъ змита, мій козаче, а хоча й не змита, 
А би вона, мій козаче, була не побита. 
Вари, мати, вечеряти, а я ляжу спати; 
Кому люба, кому мила — хай прийде до хатп. 
Прийшовъ, прийшовъ козаченько до новоі хати, 
Кватирочку відсувае, дівку вмкликае: 
„Вий ди, вийди, дівчиноиьсо, изъ новоі хати; 
Порадь мене, дівчйнонько, якъ рідвая мати*. 
— Ой я тебе, козаченьку, ражу и не ражу, 
День зъ.тобою, вечіръ стою—на другого важу,. 
„Чорти вбили бъ твого батька эъ такою порадею! 

Що я къ тобі зъ ширинъ сѳрцемъ, а ти зъ неправдою. 

Бодай же ти, дівчйнонько, тоді яаміжъ пішла, 
Якъ у млини на камені пшениця зійшла*. 
— Бодай же ти, козаченьку, тоді ожени вся, 
Якъ у млині на какені кукіль уродився! — 

(Полиса. губ,). 

5. 
У тихому Дунаеві 
Щука риба хвилі гонить; 
Нагнівився мій миленький, 
Та й до мене не говорить. 
Коли будешь говорити, 

То говбри щиру правду; 

■Якъ не будешь говорити — 
То я еобі нншого знайду. 

Коли маешь говорити, 

То товори не безцечне; 
Коли мене вірне любишь, 

До иншоі не конечне. 
(Болывек. губ.). 
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Підъ виною эеленою, 

Стоявъ ковахъ въ дівчнною; 
Поки стоявъ, то счатя мавъ, 
Покв любивъ — счастливый бувъ; 

Любить не ставъ—несчастнжй ставъ. 

Ишовъ козакъ дорогою, 
Та й вівъ коня ивъ собою, 

За поводи шовковиі, 
За удила золотиі, 
Та й стрівъ дівку семвлітку. 
— Здорова, дівко семилітво! 

Одгадай нені загадочку. 
Ой що въеться коло-деревця? 
А що росте безъ корінда? 

в. 
А що біжить безъ пригону. 
Безъ пригону, безъ повода? 
А що горитъ безъ паломъл? 

А що плаче безъ голосу ? 
А що жнве безъ парочки? 
„Хнба жъ би я дурна була, 
Загадочки не дгадала: 

Хмель въеться коло деревня; 
Каинъ росте бевъ корінця; 
Вода біжить безъ пригону, 
Безъ пригону, безъ повода; 

Злото горитъ безъ полоиъя; 
Козакъ жнве безъ дівчнни*. 

. (Поітмсж. губ.). 

7. 
Ой іхавъ козаченько по долині. 
Та спотхавъ дівчиноньку у житі. 
„Здорова, здорова, дівчинонько, була! 
Якъ ся навиваешь?' 
— Уродилась дівчнною, 
А піпъ инъя давъ Булиною. 
„Ой здорова, дівчино, була! 
Ти, Кулино, ти, небога, 
Не бійся нікого, 
Прочь козака молодого! 
Ой ходімо, дівчино, зо нною'. 
— Ой куди жъ ти, козаченьку, будешь водитк 
Ти на кош, а я пішви — не гідно ходити! 
„Ой у полі коней много — якъ піймаемъ то й поідемъ, 
Не піймаемъ — пішкн годенъ”. 
— Ой коваче полодий, 

Який буде обідъ твій? 

„На Дунаі хижу маю: 
Свіжу рнбу піймаю; 
Якъ піймаемъ, такъ 8ъімо, 
Не піймаемъ, такъ будемо! 
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Ой ти, Кулино, та небого, 
Не бійся козаченька молодогоГ' 
Якъ прнвъязавъ Кулину до дубвни, 

Стали ту Кулину коиарі кусати... 
— Якъ би жъ я була знала, 

Що будутъ иене коиарі куеати, 
То бъ не стала въ коваченьвомъ иаядруватя! 

Ой у селі та на риночку 
Пъе Трохиицівна горілочку; 
Пъв Трохиицівна день н другий, 
А на третій проснуласл, 
Свого розумоньку страхнулася. 
Іі иатінка у віконця сидитъ, 
На іі грозить: 

,Дочко жъ иоя, Оленочво, 

У городі та у Харькові 
Задзвонили дзвони; 

Щобъ усі пани, щобъ усі люди 
До церкви йшли. 
Та всі люди, усі наш 
Та 'до церкви йдуть, 
Молодую Одарочку 
До тюрьки ведутъ. 
А за нею йде старая кати, 
Бее шійче й ридае. 

яОй не плачъ, не плачъ; ти, старая 
матн, 

Не плачъ, не журися. 

8. 

Стидко-брцдво такъ робитн, 
Зъ барабанщикомъ горілочку нити*. 
— Мати моя, Трохиичихо, 
Дай. иені гостреньвий ніжъ, 
Та врізати полотенечва 
Барабанщику на рубашечку! 

Не врізала свого полотеиечка, 
А врізала свого сердечка! 

(Полтаве*, губ.). 

9. 
Ой у тебе, мати, е синь, 
Було й дочокъ сімъ, 
Не давай имъ воленьки 
Якъ иені саиій! 
Зосталося, стара иати, 
Та ще дома пъять, 
Не пускай ихъ на вечерниці— 
Нехай дона сплять. 
А на вечерницяхъ хатка маленька, 
Та всі долі сплять; 
Биля кожной дівчиноньки 
Женвхівъ но пъятзь“. 

(Харькове*, губ.). 

10. 

в0й та, ковалю, прело, коваленку, 
Чомъ не куешь рано нораненьку? 
Чи ти у себе заліза не йміешъ, 
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— Ой я залізо у себе ьмію,і 
Охъ и челядниківъ я не кадію! 
Охъ та ніхто того горя не мае, . 

Що воваленька журба обвімае. 
Ой Ковалёва дочъ Катерина, 
Вона собі си на, с ина породила, 
У глибокому колодязі схоронила, 
Та за ворота вона вихюдила, 
Зъ буйнпмъ вітромъ говорила: 

„Ой повій вітре, ти, вітре, буйненький, 
Та заженн хмарву та хиарку чорненьку, 
Ой та щобъ пішовъ та дрібненький дощикъ, 
Та щобъ позалипавъ всі стежки-дорожки, 

Щобъ туда люде, люде не ходили, , 
Щобъ зъ кол>дязя води не носили, 
Щобъ кого сипа, сипа не будили, 
Щобъ лого серця, серця не сушили". 

(Поставок губ.). 

11. 

Тіливп, пливн, селезняку, поки води стане; 

Прибудь, прибудь, кій жиденький, не сакъ, зъ молодцами, 
бетъ у мого та батенька въ огороді сосна; 
Не для тебе, свурвий силу, я въ батенька зросда. 
Сеть у мого та батенька въ огороді рута... 

А у рути верхи крути — ніду, посхиляю: 

Вороженьки спатя ляжуть, а я погуляю. 
(Воіынск. губ.).. 

12. 
„Ой мате моя, що мені ребити? 

Що не хоче чорнобривий до мене ходити! 
Чи мені его продати, а чи проміняти, 

Чи мелодій шннкарочці за горілву дати? 
Чорнобривий мій, чомъ до мене не прийшовъ?" 
— Ой тимъ не.првйШойъ, що чобітъ не ННаййгѳвъ! 
Батькови не хочетъся — устілвн волочаться, 

Материки стидко — бо устілки видно! 
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А сестра бъ и дала, такъ собі добула! 
Сеть у мене черевички обидва новенькі... 
Ой тамъ на горі, малевали маллрі, • 
Малевали малярике черевички мені. 
„Ой, мати моя, дай мені таллра 
Вику нити черевички въ молодого маляра". 

— Ой, донько моя, було літо .н зіма, 
Було тобі зароблять — черевички вивупдять. 
„Ой, мати моя, я не гуляла; 

Жала жито, жала жито и яру вшенадю: 
Не вчилася до роботи, та на вечерннді! 
Брала лёнъ, брала лёнъ, брала конопельки: 
Не вчилася до робота, та на витребеньки!" 

(Воронеже!, губ.). 

Туманъ, туманъ по долвні; 
Широкий листъ на калиаі, 
А ще шпрший на дубочку — 
Кличе голубъ голубочку, 

Хоть не свою — та чужую: 
„Прпйди, серце, поцілую, 
Поцілую, помилую; 
Завтра вранці помандрую". 

— На що чужу ціловати, 
Своій жалю завдаватп! 
За густими, за лозами 
Плаче дівка слёзоньками. 

13. 

„Не плачъ, дівко, не журося. 
Ще я молодъ, не жеиився, 
А якъ буду женатися, 
Прошу, серце, дивитися, 

Меду-пива напитисяі" 
— Твое пиво та й не диво, 
Дивнішая зрада'твоя, 
Що не щира правда твоя. 
Твоя мати чаровниця, 

Сестра твоя розлучниця: 
Розлучила насъ зъ тобою, 
Якъ рибоньку изъ водою! 

14. 

„Ой йене, йене, чокъ не женишъ иене?" 
— На що тебе, синку, молодимъ женитп, 
Хиба жъ тобі, синку, ні зъ кинъ говорити? 

Хиба жъ тобі, синку, коника купити? 
Куплю тобі коня, коня вороного: , 
Прийде темна нічка — говори до ёго! 
„Ой коню, кій коя», коню вороненькиі, 

Ой чого ти стоішъ у станку емутненький?" 

— Ой тимъ я емутненький; що ти молоденький, 

< 
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Що рано вставаешъ, мене нановаенгь, 
Куди погадаешь, гудя й погайсаепъ, 
Нигде тоі корями не хінаешь. 
Самъ підешъ у корчму меду-вина пяти, 

А мене привъяжешъ снроі вемлі битв. 
А а снроі землі по коліна вябъю, 
Поки свого пана молодого изъ корями не внвву. 

Ей пане мій, пане, наше конпане! 
Дай мені мочн по самиі очн, 

Тоді гуляй пане, хоча й до півночм. 
Охъ якъ\ же я схочу — річку перескочу, 

Річку перескочу, вопнта не вмочу! 

(Поггамі. губ.}. 

15. 

Кобъ я була така красна, якъ зоронька ясна, 
Світила би-мъ миленькому, поки би-мъ не згасла. 

Кобъ я мала штнрі воли, яорвону запаску, 
Нігди би-мъ я не стояла о богачу ласку. 
Шо за мода, шо за мода — все шапки рогаяки; 
Сявиі-такиі, обідранві и то до богачки. 
На що, мати, на що, кати, собаки держати, 
Колн наши сусідоньки уміють брехатн. 

Ой якъ буде, то такъ буде, поіду мели люде, 
Якъ буду ся шановатн, добре мені буде. 

(Выннсе. губ.). 

16. 

Ой я знаю, ой я знаю, яого мила красна: 
Передъ нею й по-за нею впала воря ясра! 
Ой упала зоря зъ неба, та й розсипалася; 

Мила зорю позбірала, та й затввалася! 
(Вохвнсв. губ.). 

17. 

„Пусти жъ мене, моя мати, барвівочку реати; 

А вже жъ наші ворожеиькн полягали епати“. 
— Ой вдні полагали, другі повставали, 
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А вже жъ вони тебе, доню, давно обрехал. 

„Нехай вони брешутъ, якъ ся розуміють; 
Прийде тая годиноньва — вони поніміють!* 

(Воли(Ж. губ.). 

18. 

Ой місяцю-перекрою, зайдя 8а вонорю! 

Изъ кикъ мепі любо-жило, изъ тамъ поговорю. 

Ой місядю-місяченьку, не світн нікому, 
Тількі кому миленькому, якъ вде до дому. 
А якъ идетъ, мидий, на нічъ, заграй у сотлку; - 

А я вийду, посдухаю, чи ти тамъ, сокілку. 
А якъ вийдешъ. мидий, на нічъ, заграй хоть въ листочокъ, 
А я вийду, посдухаю, чи твій голосочокъ! * 

(Волшсв. губ.). 

Світи, місяцю, світн, місяцю, 
Хочь годиноньку въ нічку; 
Нехай переіду, нехай переіду 
До дівчиноньки річку. 

Ой у полі верба, 

Холодна вода; 
Тамъ дівчина чернявая 
Водицю брала. 
Дівка одъ води, 

Ковакъ до води: 
— Постій, дівко чорнявая, 
Дай коню водн! 
„Не могу я встать; 

19. 

Нехай переіду, нехай переіду 
Ноги не замочу; 
Хай люде энають, хай люде знаютъ, 
Що до дівчвни хожу. 

(Волннсв. губ.). 

20. 
Трава-роса, 
Дівка боса — 
Шженьки щемлять!* 

— Коли моя дівка будешь— 
Черевички куплю! 
„Не купуй та меш, 

Купи самъ собі; 
бетъ у мене отець-мати — 

Куплять и вони!” 
(Харьвовсс. губ.). 

21. 
Чорвоная кадннонька, білое деревце; 
„Чомъ не ходишь, не говоришь, мое миле серце?* 
— Ой якъ иені, дівчинонько, до тебе ходите? 

Оідііігесі Ьу ѵ^оодіе 



. * 

— 1196 - 

Кругомъ кати вороженьки — будутъ васъ судите! 
%Нехай судють, нехай судють, войн вро те энають; 
Ой прийде часъ-го днновьва, вонв перестанутъ! “ 

А по той бікь гряниченьки французъ наступав, 

А кій мидий чорнобривий въ пододъ виступае. 
„Ой иди жъ ти, кій миленький, та не обаряйся!' 

— Прошу тебе, дівчиноньво, въ просьбу не вдавайся! 

Якъ поіду — не праіду, вже не сподівайся! 
„Знаю, знаю, возаченьку, про що ти гадаешь: 
Либонь мене, молодую, покинути маешь". 

— Не таку я, дівчиноньво, натуроньку маю: 
Ой якъ сяду біля тебе .— про все забуваю: 
Бодай тебе, дівчиноньво, ворітечви вбили, 
Лешъ би тебе, дівчиноньво, кращі де любили. 
Не такъ тебе, дівчиноньву, та ще й твою неньку, 
Що-тебе изгодувала, таку чепурненьву. 

(Харьковсс губ.). 

22. 

Ой зъ-за гори, изъ-за кручи, рипллть вози йдучн; 

По-переду чумаченько курятъ люльку йдучн. 
Риплять вози, брязчать ярма, воли ремигають; 

Зъ ними йде дівчинонька все плаче й ридае. 
— Не плачъ, не плачъ, дівчинонько, така твоя доля: 

Полюбила козаченька, по міеяцю стоя. 
— Купи мені, моя мати, за три копи голку, 
За чотирі золотві чорвоного шовку. 
Шовномъ шпда, шоввомъ шила, золотомъ рубила. 
Все для того чумаченька, що вірпо любила. 

Перебреду дві річеньки, стану на піеочку, 

Та виперу чумавові штаки и сорочку. 
(Волне*. губ.). 

Туманъ поле, туманъ повривав, 
Матусенька сина въ віеько виряжае! 

— Ой, матюнво, та не гай мене; 
Великая дороженька—виряжай мене! 

Теперь нічва та темненькая, 

23. 

А дороженька та далекая! 
„Тобі ночки не боятися, 
А дороженьки не,питатжея". 

Іде ковакъ поле и другое 
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Ставъ еонь вороний спотиватися, 

Мені молодому іа дріматпсл; 
Пущу еоня на степмочку, 
А самъ ляжу свата на часввочву! 

Где ся веяла молодая дівчина, 
Та внрвала она та билиночку, 
Та вдарила нояава та но личеяьЕу, 

Та вдарила козака но білевькомѵ. 

„Вставай, возаче, годі тобі спати: 
Та вже твого коня давно не видатн. 

Пошли турви та .стороною, 

Взяли твого еоня вони зъ собою!" 

Ой у полі клинъ-дерево рузно, 
Ходить козакъ до дівчини пузно. 
— Не ходи, козаче, до мене; 
Буде слава на тебе й на мене. 
„Я тіеі слали не боюся, • 

Кого вірне люблю, стану, обнімуся". 
— Ой не ходи, козаче горами: 

Переросла дорожка чарами. 
„всть у мене коникъ вороненький, 
Перескоче ті чари лихенькі!" 
— Не ходи, козаче. подъ низомъ, 

Переросла дороженька хмизомъ! 
„Сеть у мене топорець гостренькпй, 
Той висіче чагаръ густеиькій!" 

Ой прочиню въ оконці квіртирку, 

Тамъ на горі сонце гріе. 
Тамъ приятний вітеръ віе, 
Ой тамъ ходить чумакъ гожий, 
Що на личко красний,- хороший. 

Скоро ёго увидала. 

Кинувся козакъ кОня доганяти; 
Кинулась дівчина ёго переймати. 

„Хай конь пропадав—другйй буде; 
Тебе зарубаютъ — мені жаль буде. 
Хай конь пропадав й сіделечко: 
Тебе зарубаютъ... мое сердечко!" 

— Где-сь, ти, дівчино, мене вірно лю¬ 
битъ, 

Що до кониченька мене рано будишь? 
„Якъ би я тебе, козаче не любила, 
То й до кониченька рано бъ не будила". 

(Волынск, губ.). 

24. 

Та погляну по місту, по рпнку,... 
Ажъ мій мплий по риночку ходить, 
Кониченька за поводи водпть. 
Свого пана хорошенько просить: 
„Пустп мепе, мой пане, до дому, 

Розігрався сивъ конь подо мною; 
Затужила дівчина за мною". 

— Кажу я коня до стані взяти, 
А тебе въ кайдани оковати. 
„Не куй мене, мой пане, въ кайдани; 
Закуй мене въ шинкарочки въ хаті, 
А въ шпнкаркп медъ-вино й горілка, 
А ще къ тому хорошая дівка. 

Буду медокъ попивати, 
Буду дівкѵ підмовляти!" 

(Волынск, губ.). 

25. 

Заразъ кохати зачала; 

Заразъ стала стяратися, 

Щобъ зъ чумакомъ пізнатися; 
Я-мъ счастлива считалася, 

Що зъ чумакомъ спізналася. 
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А вонъ тое повторяв, 

Що коханку въ неі км. 
Ідв чужакъ у дорогу, 
Кидав пене небогу! 

Всі ворога раді аъ того, 
Що века чужака кого! 
И говорятъ всі сусіди, 

Що чужакъ уже не прнйде; 
И говорятъ усі яюде, 

Іхавъ ковавъ, іхавъ дорогою, 
Іхавъ молодъ барэо широкою; 

Прніхавъ ковавъ до долине; 
Ой тажъ стоіть хата на долині; 
Прніхавъ козакъ нідъ віконце: 
— Добри-вечіръ, дівчннонько серде! 
Дівчиионько, переночуй нічку, 
А иені скажи одъ себе дорожку! 
Якъпереночуешъ—будешь спонинатв, 

А якъ одкажешъ, будешь жалковати. 
Дівчинонъка умная-розумна. 

Проводила возака до гумна. 
— Дівчннонько, эбудн жене рано, 

Такъ рано, щобъ ще не світало, 

Що вже чужака не буде. 

Ажъ я чую — повергав 
И на воликівъ гукав: 
я Гей же волн, гей до хатж, 
Щобъ ся въ жилокъ привітатж! “ 

Скоро мила тее вчула, 
Заразъ къ вежу прневочпла: 

' — Якъ ся жавшъ, яуй чужаче, 
Нехай теноръ ворогъ нлаче! , 

(ВоімимА губ.). 

26. 
Щобъ вовакн коней не сіллалн, 

И сіделець не покладали. 
А дівчина тверденько заснула, 
И не чула якъ нічка минула. 
Прокннулось козацьке серденько, 
А вже на дворі видненько! 
Кинувся козакъ у віконце: 
Уже зайшло подъ полудень сонце! 

, — Утративъ козакъ коня и сідельце 
Черезъ тебе, дівчиішнысо-серце! 
Черезъ тебе, дівчино кохана, 

Утративъ я ласку у свого пана! 
Черезъ тебе, дівчино-коханка, 
Утративъ я коня и нагайку. 

(Волынск, губ.). 

27. 

Ой вишенько-черешенько, чожъ ягідъ не родпшъ? 

Молодая дівчинонъка, чомъ гулять пе ходишь? 
я Якъ же жені ягідки родити та за горонъврмн; 

Якъ же жені пойти гулятн та за ворогами. 
Ой зродили ягідочки бдязько перелазу... 

Люблю тебе, серце-дівчнно, одъ першого разу. 
Ой зродили ягідочви — широкий листочокъ; 

Люблю тебе, серце*дівчино, и твій походочокъ! 

(Воавнск. губ.,. 
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Ой поіхавъ возахъ 
Зъ Полыці на Ввраіну, 

Повидав дівчину! 
А дівчинонька плаче: 
— Та верни ся, козачѳ, 

Озьни йене зъ собою! 
яЩо будешь робила, 
Дівчино едина, 
На Ввраіні далеко?“ 
— Буду білі хусти прати, 
Срібломъ, злотомъ вншивати, 

Козаченько-серденьво! 
„Где жъ ти будешь прала, 

Дівчино вохана, 
На Ввраіні далеко?" 

— Ой на вругій же горі, 
На білому камені, 
Казаченьво-серденьво! 

Пошла дівка до броду по воду: 
Сподобала козава на вроду. 
— Ой ти, козаче, сивий соболю, 
Возьми мене на човенъ зъ собою! 
я Ой ти, дівчино, ти, сивая голубко! 
Сідай же, сідай на той човенъ хутко!“ 

Скоро дівчина на човенъ ступила: 
Где-сь взялася вітровая хвиля, 
Где-сь взялася щува риба зо дна, 
Вивернула дівчиноньву зъ човна. 
— Ой рятуй же, козаченьку, рятуй 

мене! 
Ой будешь мати одъ матусі плату! 
Ой будешь мати коня вороного, 

И сіделечко зъ золота самого! 

28. 
я Где жъ будешь сушила, 

Дівчино едина, 
На Ввраіні далеко?" 
— На буйному вітрочву, 
На шоввовому шнурочку, 
Козаченько-серденьво! 
„Где будешь прасовала, 

Дівчино вохана, 
На Вкраіні далеко?" 

— Ой на крутій же горі 
На тесовімъ столі, 
Козаченько-серденьво! 

„Що жъ ти будешь іла, 

Дівчино едина, 
На Вкраіні далеко?" 

— Изъімъ хліба зъ водою, 
Аби жити зъ тобою, 
Коваченько-серденьво! 

(Волвев. губ.). 

29. 
„Ой не хочу я одъ матусі плати, 
Тільки хочу тебе за дружину взяти!" 
— Ой бодай я мала въ морі потонутв: 
Не хочу у тебе за дружину бути! 
Якъ потону въ морі, одпочину; 
А за тобою на віки згину! 
„Ой подай, брате, довгую тпчнну 
Приднбтати вражую дівчину!" 

Въ еднимъ конці сине море грае, 
А въ другому дівка потопав, • 

Ой скоро дівча въ морі потонула, 

Оно на верхъ китайка сплинул>. 
„Ой не жаль мені дівки подолянки, 
Но мені жаль червоноЙ китайки!" 

/ 

Волшск. губ.). 
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Сонде низенько, вечіръ близенько, 

Ввйди до ыене, мое серденько! 
Серденько мое! 

Випронажала, тяжко вздихала: 
Не рознімося, поберімося, 

Серденько мое! 

Ой іхавъ я коло свого ноля, 
Та й заплакавъ я до свого коня. 
„Ой чого тн, козаченьку, плачетъ, 
Може тп вечеряти хочешъѴ* 

— Ой вже жъ мені вечеря не мила; 
Люди кажуть: дівчина не моя! 
Ходя жъ моя, та не моя бу де... 

Нехай, серце, набрешуться люде! 

30. 

Будемо жвтп, та й не тужпти... 
Такъ ми зъ тобою, якъ рпбазъ водою... 

Серденько мое! 
Ой якъ прійду, та й не застану, 
Згорну рученьки, плаката стану, 

Серденько мое! 

31. 

Ой поіхавъ козаченько до дівчино 
въ ранці, 

Та й поставивъ коня свого въ тті. 

— Здорова, здорова, дівчино Наталко! 

„Здоровъ, здоровъ, козаченько Савко! 
Рада бъ я тебе до хата пустпти... 
Сеть у мене въ кишені лучина: 
Засвітимо чорнвми очима!* 

(Воіансв. губ.). 

Чорна хмара наступав, 
Дрібенъ дощикъ накрапав... 
Ясне сонечко зійшло. 
Якъ устану я раненько, 
Та умпюся біленько, 

Шовковимъ платкомъ утруся, 
Шду матері спрошуся, 
Чп позволить моя матн 
Мені зъ войтомъ погулятн 
У зеленому саду, 
На шовковій траві, 

На вороненькому коні? 
На з порожському сідлі 
Серебрені стремена, 
Золотеньки удила, 
Шовковпі повода,— 

Добрий парубокъ гуляе, 
Напиваеться вина, 

Набіраеться ума; 
Взявъ би дівку за себе, 
Та й украсивъ самъ себе! 

(Харьков», губ.). 

Заржали вороні коні та одъ корчомки йдучи, 
Зачула молода дівчина, зъ рута віиочки въючн. , 
Якъ зачула, такъ внекочпла — на бережевьку стала: 
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„Мій Ивасенько, кое серденько, мені пригодонька стала; 
Мала жъ бо я два вінчики, та ыеаі водонька эабрала!* 
— Не турбуйся, коя дівчино, о своей прнгоді: 
Маю я пару лебедівъ — попливуть протп води! 
Лебеді пливуть, віночки тонуть, вінчики потопаютъ; 
Моей дівчині, моему сер деньку, більпгь жалю завдають. 

(Вол ввек. губ.). 

34. 

Вилітала зозуленька, та б сказала „куку!* 
— Дай же мені, моя мила, свою білу руку. 
„Якъ же мені, мій миленький, рученьку подати: 

Болить моя головонька — не можно підняти*. 

— Приложи жъ ти, моя мила, до головки руги; 
Клади рано и въ вечері,. щобъ здоровій бути. 

(Волінск. губ.). 

35. 

Черезъ боръ зелененький 
Біжнть конь вороненький; 
А за нимъ въ погоненьки 
Порокопко молоденький. 

Десь ся взяла Гану.ія, 
Изъ двору виглянула, 

П коника не зупинила. 
— Ганулю, душечко, 
Зупвни коника кого, 

Зупини молодого! 
„Не буду зупеняти, 
Не буду жаловати, 

Ще бо я не твоя: 
Богова й батенькоза; 
Ще моя косонька 
Шовкомъ заплетена, 

Золотомъ протрушена, 
Віночкомъ наложена". 

(Волынск, губ.). 

Зв. 
Ой- у полі, въ полі, береза стояла, 
Береза стояла тонка, кучерява; 
Коло теі берези дівка стояла 
Хороша, чорнява, на лично білява. 
Наіхали пани: „сядай, дівко, зъ нами, 

Сядай, дівко, зъ нами, щобъ люде не знали, 
Щобъ люде не знали, матці не сказали*. 

А мати почула, заразъ при.іинула: 
— Доню жъ моя, доню, вернися до-дому; 
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Якъ я тебе родила, всю н!чжу ну дел; 
А якъ тебе годувала — не едну^ нічъ не свала; 
Я думала: дожду донькн собі помочи ицг; 

Я тебе дождала едную, да 1 ту бездільную! 
(ВозеЯож .гув.). 

37. 
Внбду за ворота — 

Луга та болота; 
ВиВду за другиі — 
Трава зеленіе; 
А серденько мліе, 

Мліе, оилівае — 
Милого немав. 
Ой якъ півъ обіда — 
Ажъ мій мдлий іде, 

Сірими волами 
Зъ чорними бровями. 

„Чаломъ, чаломъ, мила, 
Челомъ, чорнобрвва’Л 
— На що поломъ бита, 
А нишу любитиУ 
Чв на яичко біліше, __ 

Чи на правду вірніше? 
(Харьковсв. туб.). 

Ой постникала я сімъ понеділківъ, 
А восьмую неділоньку; 
Принеси, Боже, кого вірне люблю 
На мою постіленьку. 
Постілька моя тонка біленька, 
А я сама моіоденька; 
Якъ я ляжу спати, тяжко вздихати, 
Що ні зъ кимъ розыовляти. 
„Чому не прнйшовъл чому не приіхавъ, 
Якъ я листа писала, 
Чи коня не мавъ, чи дороги не знавъ. 

Чи матуся не пускала?” 
- Ой я коня мавъ, и дорогу внавъ, 

И матуся пускала; 

Меныпа сестра — літъ не доросла. 
Та мене не пускала: 
„Ой не ідь, брате, не ідь, ріднейышй. 
Въ чужу сторононьку: 

— Ноченька темна, дорога непевна, 

И дичина небезпечна. 
У дівчиня впъешься, зъ кошіченька 

вбъсшься, 

Слави наберется”. 
— Я горілки не пъю, одъ меду не 

впыося, 

Слави бережуся. 

Къ пѣснѣ этой присоединяютъ еще иногда слѣдующіе стихи: 
Поставлю комору, поставлю новую 
Да на тую дівчину молодую; 
Поставлю сторожу, поставлю ще Й 

варту; 
Та ще й куплю горілочки кварту. 
Сторожа впилася, а варта заснула, 

А дівчина зъ козакомъ майнула. 

Ночувала нічку въ зеленімъ садочку. 
Изъ тобою, мій ти голубочку, 
Ночувала другу при зеленімъ лугу, 

Изъ тобою, Невінчаний другу; 

Ночувала третю, въ зеленімъ, бар- 
вінку, 

Изъ тобою, мій ти недовірку. — 
(Волывск. губ.). 
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— Лае пене родннонька, щобъ я тя не любивъ... 
Хиба би я свое хотя загубивъ!11 
Нехай лае, нехай мучить, хбчъ би й забила, 
Що хъ я- виненъ, що матуся тебе полюбила? 
Полюбила вона тебе и буде кохати; . 

Прошу, серце, аби вільно було запитати: 
Скахи, серце, правду, чп мя кохаепіъ, ' 

Чи ти мене, молодого, зводити гадаешь? 
„На що хъ твое запнтання, чи я тя кохаю: — 

Чи тоОі своій милости мало знаковъ даю?- 
— Правду, серце, говоришь, самъ я тое знаю; 
Коли хъ бо я твоімъ буду — надіі не’ маю!' ' 
„Ой Боже мій милостивий, чи то твоя воля, 
Ой чи такая наша доля?" ' ’ 

— Просимъ Бога, а Богъ на насъ гляне, милостивий; 
Ходімо звінчаймось, будеме счасливі! 

(Волннск. губ.). 

. 7 гоу а ( і !' -• 

Бодай того Синъ-Божий не множивъ, 

Хто тіі любощи зложивъ; 
Злохило любощи біле находя, ; " 

Та передъ павами стоя... 
Листоцьки пшпе и тяхенько дише, 

И любощи споминае, 
А тіі любощи тяжче объ болісті 
До серденька прилагаютъ. 
Писавши листоньки и черезъ люде слати, 
То й весь світъ буде знати. 
Маю я коня и до коня хлопця, 

То поіду одвідаю. 
Іду дорогою, іду широкою, 
До коника промовляю: 
Ступай, коню, въ порога, 
Проси пана Бога, г 
Що вхе намъ тутъ ночлігъ певний! ^ , 
Війщовъ до сіней — вечеряти сілн, 
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Оно дівчива не вечеряв. 

Війшовъ до хати — полагали спатн; 
Оно дівчинонька не спить, 
У оконечку сидитъ, 
Зъ буй винъ вітронъ розмовляе: 
— Повінь, вітровьву, въ ту сторовоньву, 
Где мій нвднй пробувае. — 
„Миленьва ноя, говори зо иною, 
Во я вхе тутъ давно стою". 
Миленьва зонліла, 
И говорить не сніла ' 
До свого миленького. 
— Чи тебе Богъ принісъ, 

Чи ангелъ зъ неба до мене на вечерю! 

„Мене Богъ не нісъ. 
Оно я санъ приіхавъ на конику вороному!" 

(Волынск, губ.). 

41. 

Текла річка зъ врнннці въ озера; 
— Чомусь ноя дівчинонька смутна, невесела? 
„Ой якъ мені, серденько, веселенькій бути: 
Полюбила возаченьва — не могу забути! 
Не ногу забути по всякъ-часъ, минути; 
Можу тебе, серце мое, всякъ часъ спомъянутив. 
— Ой ти, дівчино, повная роже, 

Якъ я тебе не побачу — все нені не гоже! 
„Ой ти, возаче, красний тюлипане, 
Якъ я тебе не побачу — мое серце въяне!* 
— Ой ти, дівчино, мое малёванне, 
Подай мені ручку черезъ ділованне! 
„Ой рада бъ я, возаче, обпдві подати, 

Та боюсь, серденько, щобъ не била мати. 
Перестань, возаче, до мене ходити: 
Засідають вороженькн — хотятъ тебе вбитв!“ 
— Хоть мене убъють, а себе не втішуть; 
Чорти бъ побивъ ёго батька — тількі людей смішуть! 
„НехаЙ сміються, коли довелося; 

А ни на іхъ безголовъе та Я поберемося!* 
(Харькове*, губ.) 
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42. 

Смутенъ хе я, смутенъ темненысоі ночи: 
Не салятъ моі очи ні въ день, ні въ ночв. 

Ой ко-бъ я мавъ Орловиі врала, 

Поленувъ би я, где моя мала; 
Прилетівъ би, сівъ, упавъ на дворі, 
Чи не вийде моя мила поскорій? 
Ахъ мила виходить зъ чорними бровами, 
Промовляб до мене вірними слвами: 
„Снвий голубоньку преврасннй, 
Явнй же ти въ світі несчастннй! 

Сядь воло мене, пригорни до себе! 
Свахи щиру правду, що маешъ на серці?“ 

— На старій гребельці новой млпновъ меле; 
Не вважай, дівчино, що на насъ, молоденькихъ, говорятъ. 

Вориженьки будутъ брехати, 
А ми будемо, серце, вохати. 

(Волывсе. губ.). 

Ой відки жъ я уродивсл; 
Таки хъ бо я въ трохъ влюби вся: 
Любивъ Гандзю, Катерину, 

Ще й Тетяну чорнобриву. 

Ой піду хъ я по улиці 
Стоять гарні молодиці; 
То черняві, то біляві, 
На кого глянь — то всі браві. 

Якъ я вийшовъ до криниці — 

Тамъ стоять молодиці. 
Одна стоіть, бере воду — 

Подивлюсь на еі вроду. 

Дала нені води нити — 

Не жаль гарной зачепити; 

43. 

Тамъ-то гарна, тамъ-то мила; 
Ще й до того чорнобрива. . 

Гарнихъ хлопцівъ въ корчмі внае, 
Батько зъ корчми внглядае; 
— Утікай хе, гарнпй хлопче, 

Иде батько — битп зхоче! 

Не такъ мені ті дівчата, 
А якъ тиі молодиці: 
Лають мене — я не дбаю; 
Котру бачу, ту кохаю! 

Надъ річкою стоіть хата, 
Тамъ дівчина вуховата; 
бще она рачвовала, 
Якъ ся мені сподобала. 

(Волынск, губ.). 
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44. 

Ишовъ козакъ черезъ байракъ: 

„Помагай Бігъ, дубе! 

Ой, чн твоя, чи моя 
Дівчиноньва буде? 

„Серце, ходи, 

И вірненько люби, 

Серце мое!" 

— Якъ до тебе ходите, 

Тебе вірне любите... 

Въ тебе кати лихая! — 

„Матері дома немае, 

Мати иа крестинахъ гуляв; 

А ти, серце, ходи 

И вірненько люби, 

Серце мое! 

— Якъ до тебе ходити, 

Тебе иірне любити... 

Въ тебе батыю лихий! 

„Батька дома немав, 

На весіллі гуляв; 

А ти, серце, ходи 
И вірненько люби, 

Серпе мое!ц 
— Якъ до. тебе ходим, 

Тебе вірне любити... 
Въ тебе, брате лихЦ— 

„Братівъ дома нем**; 

Брата въ шинку гуляютъ; . 

А ти, серце, ходи, , , 

И вірненько люби, 

Серце мов!“ 

— Якъ до тебе ходите, 

Тебе вірне любили...' ; 

Въ тебе сестри лихі! — , 

, Коли роя буде — 

. Хвалить Ш Боги; . 
Коли доге товарища — 

Пропала небогаГ 

/ 
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„Сестеръ дома нема'; 

На досвіткахъ гуляють... 

А ти, серце, ходи, 

И вірненько люби, 

Серце мое!“ 

— Якъ' до тебе ходите. 

Тебе вірне любити... 

Въ тебе собаки .іихі! — 

„Я собакамъ угожу, 

Два хліби положу; 

А ти, серце, ходи, 

И вірненько люби, 

Серце мое!" 

— Якъ де тебе ..ходите, 

Тебе вірне любити,,. 

Въ тебе кіщкн лихі! — . 

„Я кішвамъ угоду. 

' Шматовъ сала положу; 

А ти, серце, ходи . 

И вірненько люби, 

Серце мов!“ 

, — Якъ , до тебе-ходили, 

Тебе вірне любите... 

Въ тебе миші лпхі! — . 

„Коли нищей боішся. 

На воротахъ повісься, 

Изгинь, пропади, 

А до мене ле ходи!... 

Цуръ тобі, векъ!...“ 

> (Волынск, губ.). 
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46. 

Горе мені, що не тая Маруся; 
Що я іі полюбивъ, та й занята боюся. 
Ой не такъ Маруся, якъ Марусина мати: , 
Не пускяе Марусю на улицю рулятиі 
Колн бъ мѳні, Господи, леділі діждата, 
Пославъ би я иалихъ хлопцівъ до Марусі ночувати, 
А санъ стану, молоденький, підъ віконценъ слухати, 
Що буде Марусина налимъ хлопцямъ казати: 
Було въ мене два садочки — ні одинъ не родить; 
Було въ мене два миленькихъ — ні одинъ не ходить! 

Ходи, милий, ходи, не ляваЙся... 
(Харысовск. губ.). 

47. 

Ой иинеслн шабельву, 
Та й препоясала; 

Ой винесла лучечокъ 
И стрілочокъ пучечокъ: 
„Отсе тобі, мій миленький, 

До білихъ ручечокъ!" 
Винесла хустину, 
Якъ ту паперину: 
„Отсе тобі, мій миленький, 
За ту вечерину!“ 

(Полтаве*. губ.). 

48. 

Озоветься возаченьво по тімъ боці Дону:' 
„Гуляй, гуляй, дівчинонько, доведу до-дому. 

Вийди, вийди, дівчинонько, вяйди, не барися<и 
— А за мною, молодою, ввесь рідъ зажуривея! 
Не такъ же рідъ, не такъ же рідъ, якъ рідная матп. 
Вийшла мати за ворота дочки виглядати. 

„Иди, доньво, до домойьву: уже пора спатя!* 
— Тоді мені, мати, спати, якъ стане світатн: 
ІІостіль біла, стіна німа: ні зъ винъ ровмовляти. 

Козакъ зъ Киева, 
Дівва зъ Горошина; 

Дівчинонька козаченьва 
Та й заморочила: 

Чобітки зияла, 
Постоли дала; 
Питаеться козаченька: 
вЧи вивести коня?“ 
Ой вивела коня, 
Та ще й осідлала; 
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Ходить Ваня по лужочку, шукае слідочку; 

Не найтовъ же вінъ слідочку—прийшовъ до тиночку. 
Внйшла къ ёму миленькая, ввйшла на крилечко; 
Не стерпіла сердечная — мовила словечко: 
— Не порою, миляй, ходишь, не въ вреиъя гуляешь. 
Ой ти ходи та порою, вечірнёю зорею, 
Щобъ тебе люде не слвхалн, собаки не брехали; 
Та щобъ про мене, молодую, худа не сказали! 

(Воронеже», губ.). 

49. 

Чогось мені тяжко*важко — на серденьку туга; 
Нема мого миленького, нема иого друга. 
Ой прніхавъ мій миленький, въ неділю раненько, 
Злізъ зъ коника прнвитався: „день добрнй, серденько! 

Ой, чи здорова, чи не тужишь чого? 
Чн не маешъ надъ мене иншого?" 
— Передъ Богомъ присягаю, що иншого не маю; 
Тілько тебе, серце мое, надъ життя кохаю! 

(Вошек, губ.). 

50. 

— Чомъ дубъ не велений? Листъ туча прибила. 

Козакъ невесел пй — лихая година! 
Якъ мені, братці, веселому бути: 
Любивъ я дівчину — не могу забути! 
Любивъ я дівчину, та й одбпли люде, 
Теперь мені, братці, пароньки не буде. 

Тількі мені пари, що оченьки карі, 
Тільки всей любови, що чорниі брови. 
Чорні брови маю, та й не оженюся; 
Піду лучче зъ горя зъ мосту утоплюся. 

„Не топись, коваче, або душу згубишъ: 
Ходімъ, повінчаймось, коли вірне любишь". 

— Люблю тя дуже, скарай мене, Боже! 
Буду тебе ціловати, поки сонъ изможе! 
„Вже жъ націловавсл, вже жъ намиловався, 
Якъ соловейко та й нащебетався". 
Пішли вони вінчатиеь — нема попа дома. 
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„Чн твое несчастя, ян ноя недоля, 
Що ми не застали сёго попа дома*. 

— Запрягай же, хлопку, коня вороного, 
Поідемъ вінчатись до попа чужого. 

% Іхали поле, іхали другее, 
На третьему полі ставъ кінь спотикатись: 

„Вернімось, лівчино, намъ тутъ не вінчатись*. 
Шшовъ козахъ яромъ, 

Дівка долиною: 
Задвівъ козахъ терномъ, 

Дівчина калиною- 
Вийшла синова кати того терну рватн, 

Дівчинина мати — калини ламати. 
„Се жъ не терночокъ — се жъ мій синочокъ!* 
— Се жъ не калина — се жъ моя дитина! 

(Полиса, губ.). 
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