
ВИДАЄ 

ЕТНОҐРАФІЧ НА КОМІСИЯ 

зібрав у селї Ходовичах 

У ЛЬВОВІ, 1901 

З друкарні Наукового Товариства іиени Шевченки 
під зарядок К. Бед царського. 



В КНИГАРНИ НАУКОВОГО ТОВАРИСТВА ШЕНИ ШЕВЧЕНКА 
у Львові (ул. Чарнецького ч. 26. у власнім домі) 

можна набути ось пні виданя, що доторкають ся етноґрафіг: 
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Ііорхратеькнй Іван, Знадоби для піаианя угро-руських говорів, т, І—2 по 
Гнатюк Володимир, Словацький оприпіок Я нош і к в народній иоевиї 

„ „ Русини Пряшівської єпархії і їх говори 
„ „ Виплато ЕиІІіеіііса . . 
„ п Хітарські легенди * * , у . 
я „ Словаки чи Русини . 
в „ У гро руські духовні вірші , 

ЛІ. Гру шевський, Розвідки й матеріали до іеториї Унраїни-Руси т, ІЕ 
МІСТИТЬ МІЇП ипьш ии пісні з поч, XVIІІ в. , 

ЕтпоГрафІчніій Збірник, т. 1, Містить; 
М. Крамаренко, Різдвяні сьвятки па Чорноперії, 
О. Ровдольеьки Й, Галицькі народні казни в Берлині чов. Броде ь кого. 
О. Ш її я ч е н к о, Українські людські вигадки. 
Програма до збирана відомостей про українсько-руський край і нарід, 

уложена членами Наук. Тов, їм. Шевченка . ЗЧЮ „ 
Етнографічний Збірник, т. її. Містить : 

В. Гнатюк, Л ірники, лірницькі пісні, молитви, слова і т, и. з иов. Бучацькош. 
Ю, Жатко ви ч, Замітки етнографічні з Угорської Руси. 
Митро ф а н Динарів, Чорноморські народні казки й анекдоти 300 н 

Етнографічний Збірник, т, III і IV, Містить : 
В. Г н а тюк, Етнограф, матерцяли з Угорської Руси (Легенди, Новелі. 

Казки, Байди, Оновіданя про історичні особи, Анекдоти) том по З Ш » 
ЕтноГрафічний Збірник, т V* Містить: 

М, Динарів, Народнії гутірка в поводу коронацій. — М, Є и д к к, Із народи 
пай цти и ро иш і щи н у, Гуцул ь сь к і п рнм і вки (ріж ші х зан ису в ач і в). — Ф* Б *> л е с £ 1 
Людові віроваїш на Підгірюве. Ходовичах, Стрийського пов, —^ І- І* Р а 11 1 
Людові вір^вани на Підгіріо (доповнене до попередньої статі). — Г- 1111 д 
Фольоьорні материклц ї иньші дрібнійші статі , 

Етнографічний Збірник, т. VI. Містить: 
В Гнатюк* Галицько-руські анекдоти , * . ^ ■ 

ЕтпоГрафІчний Збірник, т. VII, Містить: 0+ Р о з д о ж ь сь к и й, іалицькі 
народні казки . . . . . - * ■ . 1 

Етно Графічний Збірник, т. УШ. Містить: О, Роздольськиіі, Галицькі на¬ 
роди! новелі. . . . . - * ■ ■ * * - * 

Етнографічний Збірник, т, IX. Містить: В. Гнатюк, Етнографі чш 
тершіли з Угорської Руси, Т. 1Н. (1. Материйлн записані в ком. 
Земнлин, Шарош, Спіш, II. Піснї записані в Бачцї) 

Етнографічний Збірник, т, X Містить: Галицько-руські иародніирші - 
відки. Зібрав, упорядкував і цоясниа дрЛв. Фрааяо. Вил. І. (А—Ьідат 

Етнографічний Збірник, т, XII. Містить: В. І натюк, Галицько-рус и 
народні легенди ..,.■*** 
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В И Д А Є 

ЕТНОГРАФІЧНА КОМІСИЯ 

НАУКОВОГО ТОВАРИСТВА ШЕНИ ШЕВЧЕНКА. 

Т. XI. 

зібрав у селї Ходовичах 

ДР. ІВАН КОЛЕССА, 

У ЛЬВОВІ, 1902, 

Накладом Товариства. 

З друкарні Наукового Товариства шєнн Шевченка 
дід зарядом К, Беднарського. 



Др, Іван Колесса. 
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р е д е о в а..- * * 
, Іван Колесо а. Біографічна замітка. . . . - - * * 

л п ц ь к о - р у с ь к і народні ліспі з м в л ь о д н я м п, зі¬ 

брав у сел і Ходовії чаї Др. Іван Колесса. 

І Обрядові пісні, звязані з порою року. 

І. Колядки. 

Виправа лицарської дружини по добачу. „Ішли модояцьї 
рано з церкоуцьі“.* « «■■■**'* 
Місяць і дощик. „Здпба$г сьі «>іісьіїдь йа з дрібний дошчош4. 

Жнди шукають Христа. поли кьерницьі лідмуленана*. . 

Облога города, окуй, „Шчож там сьі еьвітнт ііа у нових 

сьіньох®.. ■ ♦ * ■ 
а. Свячене води, золотий хрестик. „На Дупанельку при 

бережепьку4. ........- ... 
б. Святі шукають хрестика. Дуда нам була дауно сте- 

женька4, , -. .. 
БІлнй молодець. „Ци дома, дома, білий молодче4. 
а. Дївовька-ягода і жепцхп, „У мого батенька красна дьі- 

вонька — нагода4.. ..* * 
б. Шинкарка і жеппхи. „Но копец шоста коршонька стойит*. 

в. І сієш. „Там па гороньцьі у лові коршмодьцьі". ... 

Лицар і його кінь. „Ци рано, раїїО) куроиькьи піди®. 

Різдво Христове. „Шчо за рада стала®.. 
Суперечка Петра а Богом. „Йа з гори, гори, домітай двори4. 
Білий молодець і муроване церкви. „Ой загньшау сьі син 
на батенька4. і.,....,*.....*... 
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VI 

12. Ґречна, панна, явлений вінок і рибаки. „У иодьпйерекьк, 
красно метено".' 

13. Святі справляють ниву. „Чийже то плужок иайранче в а нашу", 
14. Ґречна панна стереже ніша; райські пташки. „Зажурили сьі 

буйньійі гори". 

2. Щедрівки. 

15. а. Господар. „Ції дона, дома, їосіюдарені.ку". 
15. б. ІЗега. „Ци дома, дона, пане ґосиодару?" .... 

1В. а. Пишна панна і еї краса. „Усе попід дути, усе калинові". 
10. б. Поздоровлене дївчнии. „Бувай здорова ґречнаііа ладна", 
17. Хрещене Хрпста. „Ой у містьі, містьі, міетьі БефгейомІ". 
18. Дівчині], еї родина і милий. „Ой попід тору дві чяв.уленькьн 

бач.чіп ь жнут“.. , 
І У. ІЗет. „Там на річеиьцьі на бистрі подіти". . ... 

2р. Іііет. „Шила ді.іучииа мором Дунайом", .. 

21. Иет. „Мила дьіучана більі рученькьн". . 
22 Молодець, Його родина і мила. „Там за торойу за каміннойу*. 

23. Дівчина, еї родииа і милий. „Пасла дьіучана чотири воли". 

24. Шега. „Прала дьІучпна шоу копі хусти на леду“. 
2а. Молодець, родина і мила. „Он соколе, соколоньку, не вий 

тньівда на дубоиьку".. 
2(1. І Зет. „Там па гороньцьі у поні коршмоньцьі". 

27. ІЗеш. „Там у садочку при бераіночку.".. 
28. Молодець, родина і вила. „Там у садочку при кьеринченьцьі . 
21). Господиня, рідня і дружина. „Туди нам була даупо сто- 

жевька". ■*•••*••■■ 
ЗО. Молодець, йото рідня і шила. „Ой там за льісом, ва ДУ 
.. 

3. Пісні великодні: „Йагіукьи", 

1. Кострубоиько. „БІдла-ж иойа головонька-. 

2. Боротай. „ВоротаВ, воротаііничкьа*1. 

3. Свашка. „Прийдь свашко, прийдь“. ' ‘ ‘ ’ 
4. Як жінки скачуть. „Ой дну, дну! тей ладом". 
5. Бильце. „Ой биль, биль, биль, бильце". • * 

(і. Галя. „Чому Гальу ие таньцьуйеш". _ . 
7. Весна. „Уже весна йоСкрес.іа, йоскресла". • 

8. Данчик, „Ой Давчику, .. , . . 
і). Огірочки, „Питала сьі мати .. 
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0В&пп£ якІакії. „Наша мила іагі^ко, йагіукой, * . . - . 
•Дельйпп. „Йедзье, йедвье Жельнан4. 

4 Обжинки. 

Сопїкько* „У гору соньіаьно*... 

Ланок. „Ой дане, ланочку4.. 
ЯСевдь „Дивували сьі льїси*.. 
Полон, „На печи дьіжьи кьисне*.. 
Віпчоваиє, „Принесли ми полон4- .. 

Пан. „Нема нашого пана дома*.... 

Гостина. „Йа в вашого пана*. 
Ріжте барана, „Йа у льісьі й ожшіочкьи4. 

Дайте горі шш. „З стріхьи горіхьп летьит*. ....... 
Господиня, „Наші ґосиодипьі пишна*. ..■ - 

ІІ> ВІД КОЛИСКИ до гробової ДОШКИ, 

А. Дїтн. 

Родини й хрестини (обряди). . . .. 

2. Колисанки. 
Доля, „Ой льульу, льульу, поставну тьн під дульу*. . . . 
а* Нема над рідну матїр. „Ой красно, іїаено, куди соньінько 
сходцт4. ......... 

б. На еон, „ОГт бодай, бодай ке раненько сватало4. . , . 

Перепел он ька та еї дїти. „Ой мала, мала перепелонька дьітя*. 
Чому діти на дорога матери. „Колисала йа дитиноньку ма¬ 
леньку4.... . 

Вітрець колише дїтину. „Повішу па колисочку^. . . . . . 
Колиска на вербі. „Повішу па колисочку*. ....... 
Не плач дїтино. „Ой спа дитьи*.  .. . . * 
Мати ліве дїтиву. „Ой спп двтьи*. 
Мати на роботі'. „Ой спи, дптьи, без повигьїї4. 

^®стра колише дїтину. „Он спи, дитьи, колишу тьн“. * * . 

5^* і дрімота. „Ой ходит еон коло вікон\ ....... 

Р°Сїі на пташки. „Гойда, гойда, гойдасенькьп*. . . 
Уд і баба. „Колисала баба дьіда“* ......... 
^Лепчн Юшку, „Льульу, льульу, старий гульу",. 

£,ати хоче відпочивати. ь0п сіш, сину, хоть годину*. , . 

чГгГ* КОмаїт* .Гримнуло, лупнуло у ЛЬІСЬІ". 
ог Дав діткну, чи лиха доля? „Ой льульу, льульу дгт- 

Тиіїо,іко маленька*. . „ 
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VIII 

18. Хрнстос і Пречиста стережуть дїтину. „Спало дитьи, спати 

бУ/е“. и 
19. „ОЙ льульу, льульу, кобн тьі ввльудьати". 4і 
20. Мати бідує з дїти його. „Ой льульу, льульу, закі тьі вигодуйу", 

Б. Воля дївомька і парубоцька. 

І. Дівчина вільна, 
Шумка ч. 1—19, .в 4^ 

Коломийки рядки 1 - 428. ... 50 

М е л ь о д и ї коломийок. 
А. Веселі: ч. 1-16. ..  ^2 
Б. Сума і: ч. 17—41.  С6 

РіжкородЕІ ритм и. 
1. „Бодай еьІ когут з нудну*4.  73 

2. З чарують парубка „Дуброво ведена у три рьпдп саджена". 73 
3. Калпиа. „Калино, калино, чо при дузьі стойиш?й .... 74 
4. Брат і сестра. „Ой тіш, ой там над водойу". 74 

2. Парубок вільний. 
ПІ у м к її ч. І —10. . . , , .... 75 

Коломийки рядки 429 — 654.. *.. 78 

Р і ж н о р о д н і ритми, 
1. Знайдена згуба. „При дубріуцьі на могіуцй". 84 
2. Зальоти а пере школами. „Ой йа хлопец такьий буу, свойе 

житье важиу". . « , , ... . , * 34 
3, Починай собі межи людьми розумно, „Ой думо-ж вона мо¬ 

до депькайа". ...* « 85 
4, Зальоти з перешкодами, „Котила сьі льулька з гори". . * 86 

3. Бурлак наймит. 

1, Бідоваиє наймита бурлаки, „Сгойит коршаа над болотом", , 87 

2. Доля наймита. „Ой ги дочко, ой тп лати". 

В* Любощі, 

І. Кохане. 
Шуикп: ч. 1 — 13.. 
Коломийки рядки 653—1699. .... 

Ріжнородні ритли, 
1. Дівчина виходить до милого, „Гей зійди, зійди, ти зіронько 

* V || 118 

г 118 2. а. Тяжко на серденьку. „ІІопад тили гороиькааш", • . * 
2. б. „Ой там, ой там над горами". 

їх 

СТОРОНА 

З Дівчина дурить. „Ти зелена льішчипопько чом не гориш лиш 
сьі куриш",.    119 

4. Дорога до вмерлої дівчини, „Сивий ковьу, чо тп задума^ сьі", 119 

5. Дівчина виправдує ся оерсд матїрю? ідо розмовляла з жов- 
нярол. „Там у поли кьерннченька". , ..  , 120 

(і. Дівчина, як зоря. „Ой відти гора, а відти друга", ... 120 
7. Люба цвіте без цьвіточку, „Гей у поли кьерниченька", , , 121 

8. а. Парубок відїжджае, здає любу дівчину на товариша. „ОЙ 
важу на, важу па дьіучпиу ладну". , , .. 122 

8. б. І сієш. „Ой гадпу йа, гадпу иа дьіучииу ладну". ... 122 

9. Два товариші і дівчина. „Иа у сьі сади процвитайут тай 
червона калина \..   123 

Ю. Мені. „Ой дна нас два нас, товаришеньку два нас". , . 123 
11. а. Будуть сьвішти очима, „Ой летит ворон та з чужих еторон", 124 
її. б. Пусти, мила, до хати, „Ходпт сорока коло патока тай 

краче",.  ... . 124 
12, Жаль серцю сидіти самому. „Чоау-с моя мила па личку 

змарніла". І24 
18, Сестра розлучниця. „Чому-о не ярийшоу той не нрийіхау", 125 
14. Милий просить милу на розмову, „Йа шче кури не ціла". 125 

15* Милий жне не но нравдї, „Стели сьі барвінку, стели сьі 
двелений".. , , , 126 

16. Василь і Катерина. „Ой йіхала Катерина штирма воли йа 
з Жулииа"..... . 127 

17. а. Козак зводить дівчину. „ІІШут куродькьи, иа дєіїь сьі 
вібирайе", ..    128 

17. б, Иею, „Шиут куровькьп, пійут другій і". 128 

17. в, Ісіепі. „Отудена роса, вожедькьи відморожу". , , , , . 128 

1@. Дівчина дає ся иа підмову, „Ой ти парубок, а йа дь^чина 
красна".., . ,.* * , 129 

19. Мила запрошує до себе милого, „Ой де ти підеш3 мнлеиь- 
кьий, на Подьілье".  129 

| 20, Мет, „Ой нІдуж бо йа на вечеряпцьі". 129 

Родина милої. „Ти мойа миленька, утвори воротеиька". , 129 
[ ^2, Смерть парубка через вдовину дочку, „Умру-ж бо йа, умру, 
і через йедннуйу"... 130 

Г а- ^1^1 я ару ока. „Ей у поли край дороги стойит каміиь 
маймуровий", ..в із) 

^їати розлучниця. „Край дороги широкойі лежит камінь 
майиуровий". 131 



X 

23* в. Парубок шле сватів до зведеної дівчини. иОй піду-ж бо 
на, попід гай похнльу сьі“* *.. . 4 , ф ^ 

24- а* Козак приїжджає до дівчини в гості- „Ой у саду сьіно 
низенько доеьіло4*.... # ^ 

23* б* Дівчина поїть ся, щобп не стратила вінка* „Кобп не мо¬ 
роз тен не студена роса", .. ^ ^ 

2. Неслава. 

Коломийки рядки 1601—1022,* . ^ 

Ріжн о ро д я І ритми* 
1* а, і б* Нарубок женить ся із зведеною дівчиною. „Ой хо¬ 

дила дьіУ'шнопька по лузьі4.. 

2. Людська обмова, „Ой піду-ж бо на то гороу то долино^?61, 135 
З* Козак вертає до зведеної дівчини, щоби з нею женити ся, 

и Сам а йа не знану, шчо робити ману4. . .. 135 

4* Дворянин вводить дівчину, вОй шум пат луги шум пат4. , * 136 
5* а* і б. Козак зводить дівчину, ідо заблудила в лїсї. „Ой 

дьіучина на гриби ходила4.. • * , * * * , 137 
6, Пай вводить дївчпну. „Ой зоре, зоренько“. 139 

7* Козак покидає зведену дївчину, „Йіхау козак а Украйіни*, 139 

З* Вороги* 

Коломийки рядкя 1623—1674.. 140 

Ріжнородні ритм и* 
1* Парубок їде в дорогу, дівчину вкручують з другим* „Бувай 

ап здорова ти дьіучипо мойа4.  142 

2, Батько з могили благословить* „Ой там, ой там з під горя \ 143 

4. Розлука. 

Коломийки рядки 1675 — 1818*,.. * . , 143 

Ріжнородні ритми, 
1* Дівчина іде до шлюбу, давнин милий* у є за нею* „Он у 

поли кьерннченька обрубленаіїа",.. Р , , - 148 
2* а. і б* Ійеш* „Ой там під вишнею, там під черешнею4. * 148 

З* Рідня парубка розлучу є його а милою* „Туман, туман по 
долшіьі4,.. 149 

5* Туга. 

Коломийки рядки 1819—1924. ^ 

Ріжпородні ритми, 
1* а* і б. Милий марнів з туги за милою. я0й піду ж бо йа 

та у лис темненькьнй4.. 
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2, Дівчина надармо виглядає дружини. „Гей піду-ж йа у чисте 

поле тай еи сьиду у жпто\.* *в * * ; 
3. Туга дівчини за милям. „Ой піду-ж йа собі тай у льіс 

дубовий".' ’ ‘ * 1^“’ 
ф Туга парубка за дівчиною. „Там за річко? за бпстроиу . 
5 Сестра далеко від братів і родини. „Ой летьІла зазуленька", ІаО 
б! Дівоча самота. „Ой льітай, льітай ти сивий пташку". ... 157 
7. Милий покинув. „Ой піду-ж бо иа куда ІЗ а не ходила . 1-57 

8. а. і б. Голубка пе хоче жити з нелюбом, що убив її милого. 
„Ой там за льісом за дубинойу“.* ■ • * ; ^ ^ 

9. Обоє *вмпрають з льубовн. „Ой льубило сьі двойе дьітии 

сердечне"...„ 
9. а. Миліш затівав ся. „Ой загньівау сьі тей мій мпленькьан 

без причини па мене". 
9. б. Дївчппа плаче за милим. „Там за горами за густими лозами , 158 

6. Перед весмем. 

Коломийки рядки 1925 — 2032.. 
Ріжпородні ритми. 

1. Розмова влюблених. „Зпіздпу на коника, зйіздп?' вороного . 162 

2. а. і б. Дівчина роздумує про нодружє. „Ой попід гай йаво- 

ровиіі двелевенькьяй.".* * * * 
3. Дівчина топить ся через зрадливого любка. „А де-ж ти сьи 

Басилуиьу збиранеш, збирайеш".*. 
4. Мати намовляє сипа, щоби жеиив ся. „Сивий голубочку си¬ 

диш на дубочку"..' )Ті 
5. Десять женихів. „Мойа мамупцуньу сватау мене перший . 155 

Гм В е с ї л е. 

Статанє.* - - *.* ' 1 
Плетене"вінка в суботу. , .* * ■ * * ' * * 
Молода сідає на посад.. . . *. 

Родичі благословлять молоду. -•**'*■** й * * ь ' 
Молода ходить по селу і спрощує гостин па весїлє, * * # . 178 

Неділя. Молодий приїжджає з дарами. ..*■*«_■•**•* 

Похід до шлюбу... 

Йлюб* Гуляпє. 
Перепій* . . . * *.* *. 1 
Молодий приїжджає по жінку , * . ..* * ^ 
Молода прощає са з родиною* * - ..* ■ * 
колода приїжджав до дому молодого, еї повита не. І®® 



Понеділок: перепій... . 
Очі пани — вечера. уУі 
Свахи співають матери „на жьиль“... 

Пісні. 
1. Благослови батеньку. 

2. Хто-ж то ми йугадайе,. . , ідд 
3. Слала зіронька до іісьіченька. 168 

4. Ой шуміла льішчинонька. . . 

5. Ой буде сьі уличеііька тота розльигати. . . 1(58 

6. Ньікому сьі не дивуйу лиш йому батеиьку. 369 
7. Гадай дати, гадай мати.* ]бу 
8. Ой кувала аазуленька.. Ю9 
9. Заплетьіт ні, мамунцуньу ... щд 

10 Косо-ж мойа жоутенькайа. Ібд 
11. Рубай сину йасениау. Кід 
12. Ой сврота, мамунцуньу. . . л.. 169 

13. Летьіла зазулька понад сад. . . .... .... 169 
14. Ой росточені тонкі білені. 170 

15. Ой брат сестрпцьу розпльіта^1. 170 

10. Гребіниьп матьінко, гребіпцьп. ... . 171 

17. До Дупайу стеженька. 171 

18. Грайте муаикьи, ріено.. 172 
19. Ударили лебедьі на воду. 173 

20. Знати гадоньку но нольітьіиьку.. 172 

21. Мати довечку йа у село вінравйайе. 173 
22. Ой там па горі, на шубі.. 174 

23. Сьійали-смо йорала.. 174 

24. Молодого родинонька. 174 

25. Оа бий мати сукачьи з хата. . 174 

26. Ой попід гай двеленеаькьнц викопана фма. 175 
27. Ой на ставу, на ставочку. . .. 175 

28. Водицьі, матьінко, водндьі. 175 

29. Ой внпраульала вати сипочка. 176 

30. Пак молодецька до сьяьубоньку ступала. 176 

33. Сьвіта місьіцьу у вулицьу.,. 176 

32. Місьіцьу парожевьку. 176 ^ 
33. Ой Лугом, берегом вода йде. 177 
34. Ой шуміла льіш'шпоньки йак сьі розвивала. 177 
35. Закувала зазуленька на хатьі на розьі. 177 
НО. Он шчо-ж то нам по нових сьіпьох налайе. 178 . 

37, Різаний гостинець до Львова. 
38, На горах сьньігд упали. 

3<), Знати сирітку, знати.. 

40. Ой у лузьі калина. 
41. Ой складань! сьпівапочкьи. 

42. На шчо ва мі вІдданете. 

43. Та са гадау мій браччику. 

44. Ой мій льубий старосто ....... 

45. Цьіпа парубкам, цьіпа. 

46. Ой піду йа на весьілье. 

47. Наш молодий староста.. 
48. Иойіхау староста па лови. 

49. Ой шчо-ж то ми задудпьіло. ...... 

50. Бризнули кльучикп по столу. 

51. Ген сьадай, еьадай коханьі мойе. 

52. Здожіт сьі дьіучьпта на чппеп. 

53. Покочу йа віночок.. 
54. Вп пороги, ви пороги бувайте здорові. . 

55. Будеш тогди иамунцуньу мене споминати 
56. Сумуне батенько, сувуйе. 
57. Ой ци йа тобі тей не казала. 
58. Ой мовну же Йес з бука листочку. , . . 

59. Ходит павонька по сьіиожати. 

60. Добраньіч, батеиьку, добраньіч. 

61. Дала меиьі мойа вати примітку на шийу. 

62. Ой утоптана доріженька. 

63. Ой ке жьплуй, парубочку. 

64. Отвори мати хату. 
65. 

66. 
67. 

68. 
69. 

70. 

71. 
72. 

78. 

74. 
75. 
?«. 

і 

Невістко мойа жьпданко. 
Ой дала-ж вона, дала... 

Пасла нацупьі качку.. 

Ой а шчо-ж то ми за новина сьі стала.. . . . , 

Би молоденька знала.. . . . 

Ой сипле сьі, сипле йарайа пшениченька. 

Не дайте нам стоЙати.!. 

Ой наш льубий свату.. 

Уже бойаре під сьіньми. 

Гей вийди молода з комори. 

Оа заплачеш, дьіучинонько, у перший поиедьівнк. 

Отаиу йа иа билину. 
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ХІТ 

77. Бе Гадала-м 'па межі коньі попасати.. . , . 
78. Добраніч, молода, добраніч. 
79. Ой дьівочкьи, папьпночкьи.. 
80. Мене мама віддавала.. 

81. Кухарка еьі замастила. . 

82. Ой купувау дружба дружцьі. , , , . . 
83. Де сьі наші свати бавйут ? .. 

84. Ой у нас дружбопько з проста. .......... 
85. Йа наш дружба неееличкьиії... , 
86. ОЙ до дружкьи, пане брате.. 
87. Очка ми сьі ваіургалн.. 

88. На аагуменьу там колопепька стойада... . 

Д. Подружє І рідня. 

І. По вешію. 

Шумки ч. 1 - ІЗ. . \ , , , . .. 

Коломийки рядки 2033— 2148., ... . * , 

Р і ж н о р о д н і р и т м и, 
1. Суперечка но весїлю. „Чорна гречка, біяьі крупи*. . , . 
2. Коби була знала! „На вншеньаьі стойала"., , 

3. Нещасливе подружє, „Було не рубати зеленого дуба*. , , 

4. Відносини невістки до родини і мужа. „Іду сокочу, сиатонь- 
кьи хочу*. , .... 

5. Молода жінка вибирав сн в гостину до родини. „Ой не йди 
не йди ти дрібнесенькьпй дошчу11,, 

6. Жінка втікає від мужа, „Ой із суботи та на недьіленьку.* 
7. Жінка покидає мужа, і знов вертає. „Йа у понеділок рано 

пі шоу Івась орати*. . ,. 

8. Муж нагайкою склонює жінку до лвдбови. „Ой шумйат луги 
шумйат*.. , , . 

9. Зла ґаздиня. „Ґазда ж бо йа, ґазда*.* 

10. В чужім селі* „По нольу ходжу сьі по громаджу*. . . 

* 2. Нелюб. 

Коломийки рядки 2149 - 2204.. 
Ріжнородні ритми, 

1. Силуваний слюб. „Ой на горі, горі, там церкоуцьа стонала*. 
2. Гірка доля за нелюбом. „їїрийіхали свати до нашойі хатп*. 
3. а. і б. Тяжке жіітє а нелюбом. Жінка топить ся, „Йа у чн- 

стьім поли стойат два йавори*.. , , , . 
4. Милий хоче вбити нелюба, „Ой ходила сива пава по долпцьі*. 
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5, Милий і нелюб. „Зайшло соньіпько за війопенько*. ... 215 
^ У тверді руки впала, „Он шумйат верба у попові дебри*. . 215 

7. Прокліи матери: „Он гойа, гоЙаІ гойа, пропала мова дольа*. 215 
& Братя і нещаслива сестра. „Ой гойа, гойа, гойа, брат копьа 

цаповаВе*. *.*. 216 
9, Донька подає вістку матери про свою лиху долю, „Ой го¬ 

ренько кремі аіайа0, 216 
Ю, Чоловік не любить жінки — бо погана. „Ой там, ой там у 

Тернополя*.  * 217 

ІБ Жінка не любить чоловіка, дає до родини знати. „Ходпт 
милий понад річку, та В гадане гадку*. 218 

„12. Чоловік не любить жінки. „Мене мама йедну мала*. , . . 219 
13. Брат боронить сестру перед иобойанш чоловіка, „Ой Боже-ж 

вій Боже йак же-ж мі муж бйе*и . * , , , . , , 220 

14. З намови вдови вбиває Василь жінку. „Приіішоу Василь до 
^довонькьи*.222 

15. Яким вбиває жінку, „Прийшов Йакьим до удовонькьн*, . . 223 

16. Чоловік рад, що нелюба жінка вмерла. „Ой умру-ж бо йа 
умру*.   22^ 

17. Розлучниця. Муж жалує за першою жінкою. „Ой умру-ж бо 
йа, милий*,, ... . , 224 

З, Старик удовець. 

Коломийки рядки 2205 - 2230. , .. 225 

4. Муж пяниця. 

Коломийки рядки 2231—2240.. 226 

Ріжнородні ритми, 

ґ а. Муж сяиїїця побиває жінку. „ОЙ па дйицу у куточку*. . 227 

б, Ідеш. „Породила мене мати*.. . . . 227 
2* Жінка втікає перед пянпм щужом. „Мене мама лише йедну 

мала*.... , * Р 228 

Муж пя ви ця бє жінку. „Над водойу етонала*,. 229 
| ** Мати старає ся погодити жінку з нелюбим чоловіком. „Бід а-ж 
і мати *— недобрійі льуден, .. 229 

,>+ Жінка марніє за лихим чоловіком. „ОЙ біда-ж меиьі мойа 
І матьінко*, . , ,  ... 229 
| * Жіцка марніє через нелюба. „Бон ти дьіучішо, ти червона 

Калино*, .. 230 ■ 
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5. Жінка пяниця, ледащо, 

Ко д о ж п йки рядки 224?!—2278* .. 

Ріжиородні рП Г М Н. 

І* Жіика пропиває майно чоловіка. „ОЙ буу у мене чоловік**, 
2. Добрий чоловік, „Оіі шіааа на, пйанеиька". 

З* Пяна жінка ровдуяуе про мужа, „Ой пйаиа-ж бо на пйана". 
4. Шна жінка вертає над раноа до дому. „Попід гай етежеиька", 
5. Жінка дицяє ся а жовиярамп, „Кукала зазудька йа в калп- 

ночкьп". 

0. Невірна жінка. „Плинуть гуссшькьи з під кадпноиькьи", . 

7. Жінка ваги і ва та ся на мужа. „Зелена йаблїнка, винно галузьі". 

8. Жінка няниця коверзує чоловіком. „Ой лойіхау Качурина у 
поле орати", .. 

9 Жінка пяпа вертає з хлопцями до дому. „Час до дому час, 
чає до дому йти".. 

10. Жінка пяннця — чоловік доорий. „Ой гойїц гоїїа, з родом 
йа-м вьі зійшла**. . 

6. Свекруха. 

Коломийки рядки 2279—2292., 

РіжпороднІ ритми. 

1. Невістка сварить ся з свекрухою. „Ци ти невістко йа Учора 
приведена". . .. . 

7. Удова. 

Коломийки рядки 2293— 2326. ... 

Р і ж п о р о д д і ритми. 

1. Смерть панського паимита через удову. „Одудово, удовонько 
неслава на тебе*... . 

2. Мати не дозволяє сниови женити ся а удовою, „Ой попід 
гай зелененькьий*. .... 

3. Бідованє удови. „Ой Боже мій Боже, иеіцпспайа доле*. . . 

4. Господарка вдова і сии ледащо. „Зажурила еьі біднаіїа удо- 
вонька*. ... 

5. Молоду вдову обмовляють. „Ой біда, біда, йа удовоньцьі 
небоаьі", . .......... 

6. Господарство не веде ся удові, „ІІоеьійу йа пшениченьку", 
7. Наймит женить ся з вдовиною дочкою, „Ой служну же па 

у ^довп“. .. 
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8. Сирота і мачоха. 

І Мачоха имуіцай ся над сиротами. „Летьілн голуби на море 
липучії". .. 

9. Стара мати. 

Коломийки рядки 2327—2332 . 
Ріжиородні ритми. 

Туга «а матерею. „Заросла стежемькьи“. 

Е. Смерть. 

Похорон. Обряди і віруваня. ... . . 

1, Голосїнє. „Мойа ти дитинко солодка". 
2. Пісня про смерть. „Кажут льуде що йа умру". 

В. Вавіщакє. „Йа дьикови дам, дам". ...... , . - 

III, Ріжиородні теми, 

І. Пісні козацькі і жовнярські. 

Коломийки рядки 2333—2508.. 

Ріжиородні р Ї5 т М Н„ 

1. Ловлене рекрутів, „А у недьільу норанедько".- 
2. Родичі відпроваджують новобранців, „Гей у нолн густий 

терен росте"...* 
3. Мати жалує за сипом, що іде до війська. „Гей у поли вербина". 

4. а. і б, Меш. „Ой у поли тернина*..* 
б, а. і б. Дівчина ішпрає з туги ва малим жовняром; милий 

вертає і з жалю вмирає. „Ой ци будеш мойа мила та за 
ицоиу тужити", . - ... 

а. Смерть жовдяра на чужині, „Ой заковада сива вазульі* 

б. ВДещ< „Йе у доли два йавори", .. 
Вдовин син вибирає ся у похід. „Ой у иістьі таи у Львові1 

Жовняр вибирає ся у дорогу. „Ой пне жоуньар дйе". 
Мати виправляє в дорогу сина жовнара. „Ой у лувьі калина 
усьий луг прикрасила". 

Новобранці. „Понад чорне море льіталн ворони1 

Біловане жовпяра, „Стойит йа вір над водойуЛ , 

Дівчина переночувала жовпяра, „Ой вапнила калинонька 
у лувьі*. 

6. 
6. 
7, 
8, 

9, 

Ю, 
11, 
12. 

13. 

14. 
15. 

а- І б. Парубок їде війська. 
Мити виправляє сина на він 
Смерть жовпяра па чужіші, „ 

Дубе, дубе зелений". , . 
Шчо т галас галасає". 
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Дередмова 

Етнографічна комісия Наук. То в. ім. Шевченка ухвалила, на основі 
реферату д-ра Ів. Франка видати як XI том Етнографічного Збірника 
народні пісні а мельодиями зібрані д-ром Іваном Колессою в селі Хо¬ 
дках Стрниського округа в Галичині. Тоді, коли збирач приладжував 
їх до друку — Товариство ім. Шевченка не займалось іде науковими 
виданими, 3 тої причини збірку свою призначив був Ів. Колесса, за по¬ 

радою проф. 1. Копернїцкого до видаиь Краківської Академії Наук, що 
на засїданю д. 29 марта 1889 р. ухвалила була ті пісні друкувати. Пе¬ 
ренесене на Угорщину, тяжкі житєві невзгодиіш, а відтак і передчасна 
смерть не дозволили Іванови самому занятись нриладженем сего тому для 
видана у Наук. Тов. ім. Шевченка, як се задумував покійник у по- 
слід цїм роїц свого жити. Задачу сю взяли на себе брат я Івааа Коле сси 

Олександер та Філярет. 
Між паперами цок, Івана знайшли ея замітки що мали ввійти до 

перед мови його збірки. Ми покор йотуємо ся тут ними. 

Автор отарає ся уснраведливити свою систематику пісень. иКолн 
проби систематики творів природи — пише автор натрафляють на 
такі великі трудности, то з цими мусимо стрінутись і при систематиці 
Творів людського духа, або хоч би тілько одної їх катеґорш яку ста¬ 

влять народні пісні.4 Автор уґруиував народні пісні відповідно до 
Зйичайпого розвою людського житя котрого природні границі творить 
н одного боку колиска, а з другого — гробова дошка. Тому-ж виє ліні¬ 
ювавши в окрему ґруну пісні обрядові що звязані не з фазою людського 

в*я> а в порою року, т. є. колядки, щедрівки, гаївки і пісні обжин- 
^сві — згуртував автор у сі ішьші іііснї в одну велику ґруцу її. н. „Від 
^олискц до гробової дошки*. В тій Трупі ідуть пісні но черзі так, 

людське жіітє. На сам перед читаємо після опису родин і хре- 
: ні колисанки її пісні дитячі, — дальше змальована у піснях воля 
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дівоцька й парубоцька, любощі з їх головними нерінетиями як: віри^ 
кохане, неслава, вороги, розлука, туга, і настрій перед ввсїлєм. Весї|к 
іі весільні обряди становлять перехід до пової фази людського жцтл- 
ідуть оте дальше ііісіії, що малюють пам жате родинне з його рїжної 
родншии цроявайги : як нелюб, старий вдовець, муж ніяк, жінка ШЯЧКІІ 
свекруха, вдова, сирота, стара мати. Цикль сей кінчить ся піснями зця^ 
заннми із похоронними звичаями й обрядами. 

Таке угруповане, як природне і раціональне ми задержали — хоч І 
декуди попадають ся її пїснї, що слабо лише звязані із ґруною в якій І 
вони поміщені. З тої системи виключено лиш ті пісні, що своїм змістом І 
ї окремим характером сильно виломлюють ся із тих рамок, і поміщено ц 
у окремій Трупі третій, и. н» „Ріжнородні темп“, що складають ся із 
двох відділів: „IIієні козацькі і жовнярські", де ввійшли між иньшвми 
й історичні спомини і „Балляди ії пньші теми", де бачимо темп пере¬ 

важно міТрацийнь У кождШ із катеТорий пісень що входять в обсяг 
Гі>уіш „Бід колиски до гробової дошки", — лучнв автор пісні у дріб-1 
пїйші категорій на основі їх ритмічної будови, як: коломийки, шумки 
й рїжнородні ратин. 

„ІПеня народна без мельодиї" — пише автор — „становить ли¬ 
шень половину бї вартости. То му-ж старая ся я так само вірно, як тексти, -І 
записувати п мельодиї пісень. Звертаю при тім увагу п па так звані 
тони посередні, перехідні, що з причини своєї короткоети Й ХИТКОСТІ! 

звичайно не впадають в ухо слухача в дїйсности однак істнують | 
і вяжучи дедви замітними сполучниками тон із тоном, такт з тактом 
у згідну, звучну цілість — становлять иераз, попри сьміді переміни 
акордів і незвичайно ніжну модуляцпю в настрою мельодиї, — властиву , 
характеристичну прикмету краси нашої народної шенї. 

и\еї пісні поміщені в отеїй збірці — записав я в Ходовичах — 
невеличкім селї, що лежить на самім краю великої наддністрянської рів- 
пини, на правім березі ріки Стрия, півтора иилї від міста Стрия, 3 прн- 

чшш невеликого числа мешканців Ходович іговитворювались тут такі 
замотані родові відносини, що ціле село становить немов одну родниу* 
так, ідо рідко хто може женитись або віддатись у тім самім селі. Тому 
напливає все до Ходович елемент постороннип, із суеїдпих сел І яр* 
носить із собою свої нові звичаї, язикові прикмети, перекази й ПІСНІ* 

Окрім того часто виходять біднїйші Ходоштпе иа службу й на варібкн 
до суеїдиих сел — а богатші принимають часто иоеторондих наймитів 
і наймичок. Таким способом відбуває ся діффузайвий процес — виаШш 
засобів устної літератури між сусїдипми селами, Оя проява й поясні 
нам богацтво і ріжнородність засобів народної поезнї в Ходевнчах і флюк- 
ту а ціло діалектичних прикмет мови Ходоничан," 

| Діснї сї записані з уст так молодїжн, як і старших; так мужчин, 
і жінок; однак треба запримітити, що далеко більше записано пі- 

V Із уст дівчат і жінок, як від парубків та старших Господарів. 
Тяжка праця мужчин і журба о житє меньше сприяв поетичній твор- 
^стй __ як заіштя жеіїщин. Сей факт полишив свої слїди й на харак- 

тері пісень у котрих далеко ширше і все сто роїш їїшіе змальоване житв 
жіноцтва — як мужчин. “ 

„Зібрані у сему томі иіснї показують нам, який засіб продуктів 
народної творчості! можна в нріблнжешю знайти в одному селі. В тому 
яаїТрзмі пішов я дальше, — І старав ся переконатись, — кілько пісень 
яоже обняти співацькая репертуар одної особи. Перше місце в тому на¬ 

прямі треба було признати Наді Давидового Олекси, убогій 19-лїтній 
дївчпіії від котрої записано 28 шумок, 04 довших пісень, і 2042 рядків 
коломийок співаних на 27 мельодий.и 

Зібрані тут народні піст мали становити, ураз Із виготовленим та 
затраченим десь збірником казок — лишень одну часть етнольоґічної 
моиоГрафії, нку задумував був написати др. І в. Колесеа про село Хо- 
довичі, а якої іілятї переховав ся між його паперами. Пяян сей як 
збір дезідератів і квестіонар — маже придатись етнольоґам. 

1. ҐеольоґічнпВ огляд око л и ц ї й с е л а. Залив підкар¬ 
патський. Треторядна форм а ції я. Іл при копав ю колодязів. Рубець Дні¬ 
стрової долини- Миколаївські горн; беріг Комарівський. Дїлювіуя. Ма¬ 
зутовий зуб, скаменілості! зцід Комарова, Пересік берега. Мало чорної 
землі'. Глинки 2 метри. Шутрошще. Жедїзо із багон. Ільми, дубп 5 ме¬ 
трів під землею. М і крос копійка аналіз а. 

2. Географія й х о ро ї р а ф і я села. Ріка Стрий, Потік „Бе¬ 
рег4* і потік „Бистре", лїс „запусттолока, луги, еїножати, орне поле, 
йриймп, городи, 

3. ї с т о р п ч н а бували щ и на се я а. Яг ай л о надає село ла- 
Енському парохови в Стрию. Імя „Ходовичі". Польські родини їх ас- 

с**іяяцая. Роди: Косїнсьщх, Біяїиськнх, Поповичів. Ріка розриває село. 
йоарічш4* Ходовичі. Церков спроваджена з гір рікою. СтаривнІ образи, 

6Рй па китайці. Козацький вівтар. Перекази звяванї з поодинокими 
ЇІСДя^п. Барвінок в лїсї. Млини ще. Панщина в спомппах сучасників, 

Фізичні прикмети Ходови чан, КранІометричпі поміри, 
Ріст, 

і 

, ■ краска очнії, волося, шкірц; голять губи; стрижуть вуса; типи, 

Рафії; вага;іі.иції роавш фізичний, статистика відданих до війська. 

б‘ Пожива. Страви, х.іїб, напої в ріжпнх порах року. Святочна 
. п«а. Піст, иясннцї, нередиовок. 

Лїтиґі **" 1>лежа* Господарів, чоловіків, жінок, дівчат, парубків, хлопців, 
1 вациі, в лїтї, в свята, в гостях, при-роботі; ціна одежі; фотографії. 



XXIV 

7. Способи прожитку. Статистика. Майно. Погані, бідні, ко- І 
мірники. Поле, товар, пролисл, служба, рибацтво, имьоши: торговая: І 
збіже, льон, коноплі, ткачі. 

8. Лад у громаді. Старшина, рада, війт; сьвідомІсть політична; | 

просьвіта, школа. 
9. Мова. Говір придністрянський. Льокалїзми, В піснях меиьше 1 

льокальпого виговору, а більше архаїзмів. ІІольопї'ямів мало. Лексичне І 
богатство видно особливо у появах занять і приладів господарських, ке я 
ленче у лїкарованю: назви хороб і ліків. 

10. Духові прикмети. Звичаї, обряди, віроваяя, перекази, І 

каяки, приповідки, пісяї. 
Рукоїтись збірки д-ра Колесси, що була призначена з першу до І 

видань Краківської Академії Наук, — споруджена буквами латинськими. 1 
Приладжуючи її до „Етнографічного Збірника11 лп по могли користува- І 
тись правописею шкільною у нас загально прииятою, бо вона мав І 
чи-мало недостач та хиб, і ие вистарчає до вірного з’ображеая звукової І 
закраски мови. Ми придержуємо ся отсих засад правописних. 

Букв; я, є, ю, ї ми як пе потрібних не вживаємо. Де чуємо звук І 
йотований — там кладемо букву: н сполучену із відповідний сановну-| 

кон: я = йа (йнгода); є = ке (гране); ю = йу (етойу); ї = йі І 
(йіду); окрім того сей звук ложе нам віддати такі сполучена, як йи І 
(мйп, вйпрппй), йо (мойого). Щоби означити мягкість співзвуків - ужи-1 

ваємо букви ь сполученої із відповідним самозвукои; ьа (тьагиутя, сьа- І 
гаю); ьі (тьіло, сьіно, дьіну); ьу (льубитп, еЬуда); ьи (ешнавкьи, тьим- І 
льу); ьо (сльози). 

Знак щ заступаємо буквами шч (шчебече). Вокалїзоване в означу- І 
єно буквою ? (Упну, ішоУ, дьіучпіш). 

З причини сильного напливу постороннїх елементів міі подибуємо І 
в селї Ходовичах залежний від одиниць ріжиородиий впгочір. Часами 
під впливом виговору иньшпх одиниць подибуємо навіть у тої самої одя- І 
ниці' зміни у виговорІ поодиноких звуків і форм. До тої ріжнородпости 
треба додати деякі архаїзми, що переховали ся у піснях давпїйшпх, | 

а вийшли з уживана в буддеппій бесїдї і сучасних піснях. 
Таким способом ми порозуміемо появу п. пр. отсих ріжнороднвх 

прояв у виговорІ: 
Сьа, сьі, сье, сьи = ся; дьакуйу, дьекуиу. дьикуйу; мі, мйе, ийи, 

ийа = мл, мене; тьа, тьі, тье, тьи = тя, тебе; вірне, нйерне, вйирпе; 

подвірне, подьвйерйе, подьвйирі, подьвйирйи; дегіднидьа, яегідннцьі, 
негідпацье, иегідиицьи, цьісара, цвісарйа, цьісарйи; жаль, жьель, жьиль; 
ковьа, ковье, коиьи; виходити, віходитн; слози, сь.тьочи; чи, ци ; йаб- 
ліпка, йабльінка, льабльіпка; весьілье, вісьільи і т. и. 

ХХУ 

Збірник сей містить окрім текстів пісень 225 мельодпй. З укладі 
нот треба було поробити деякі незначні змін.», яких довершив Фіпярет 
Колєсса що провадив їх редакщпо й корректу. 

Зміст подаємо так, щоби при його помочи легко було знайти го- 

довні мотиви пісень. 
Хоч кождпй аркуш переходив 3 або й 4 корректи, полишились ще 

друкарські похибки і пропуски, котрі подаємо, і які просимо Вп. Чи¬ 

тачів ласкаво справити. 
Др. Ів. Колесса ие належить уже до живих. Спочиває він далеко 

яа чужпиї. У рідному краю, котрому давав він на у слуги І рад був 
дальше давати свої молоді сили, нехай дослужить йому за па ватник 
о тс я його збірка, та його біографія, що становить картку видерту з житя 
нашої суспільдости. 

Ктиоґр. Збірник т. XI, IV 



Др. Іван К^лесса. 

БіоґраФічна замітка. 

Іван Колесса родив ся д, 9 вересня 1864 р* в убогім селі' Сой оті 
в Скільеьких горах, де його батько Михайло був священиком, О. Ми¬ 

хайло брав у своїй жояодости діяльну участь у всіх народ них справах, 
нро те й наразив ся „сильним еего сьвїта“ і пересидів довгі літа на 
таких голоді в ках, як Соніт, Стрівків; а н убога нарохія Ходовичі 
в Стрий щішї, яку дістав він по довгих заходах не увільнила його від 
грижі о средства на просьвіту своїх 5-ро дїтий, То-ж біднота й недо¬ 
статок були не відступ ними товаришами Івана, котрого віддав батько до 
шкіл у Стрию, а опісля в Дрогобича* Серед боротьби о жито виробила 
ся його метка, енергійна, завзята індивідуальність. Запал до праці, що 
провадив його через цілу гімиаанш як одного з най ліпших учеників, це 
позволив йому вдоволитись шкільною просвітою. Вій шукав її також 
У кружку своїх старших товаришів, до котрих долітали відголоски ідей 
Драгоманова та писань його перших прозелітів Ів* Франка іі М* ІІавлпка. 
Іішшіш скінчив Іван 1884 р. З тим самим запалом перейшов він на 
Університет до Львова, де записав ся на фільософічний виділ. Особливо 
їхотягало його природознавство, а поза фаховими студияли: етноґрафія, 

література, поеаня й музика. Між його записками з академічних часів 
лишилось чи мало иоеаий і беллєтристичннх нарисів, у котрих через 
Яроиовату троха и нерівну форму та реторич вість продирав ся щире 

непереможне бажане служити рідному народові!, гіркий сум пад 
долею, й обурене на усі неправди сучасного еоцияльного ладу* 
По однорічнім побуті у Львові перейшов Ів. Колесса на медичний 

Факультет до Кракова. Тут а'орГанївував він українсько-руську унївер- 
ситееьку мол одіж у товариство „Громаду^ і став еї душею й першим 
Головою. Ся орґашаацийна, ідейна праця серед молодїжп — се одна 
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з важиїнишх заслуг Івана. Університетські студвї скінчив він осягнувши 
д, 28 січня 1391 р. стенепь доктора медицини. 

На часи його побуту в ґімвазиї й па університеті припадає ного 
праця на поли етиоГрафії й фолькльору. Вода стоїть у тісній звязи 
з тою атмосферою, яку заставав Іван дома, приїжджаючи до Ходович на 
вакацнї. Батько Івана, О. Михайло, відтягнувши ся від політичного 
жита ти а більше часу приеьвячував роботі' над просьвітою народу і над 
розшнреиєм свого знавя. Він живо інтересував ся літературний і публі¬ 

цистичним рухом в котрому давиїйше в ІіО-пх роках сам брав діяльну 
участь дописуючу до „Слова" доки воно стояло па народному ґрунті. 
В його бібліотеці були усі важнїйші появи сучасного українсько-ру¬ 
ського письменства. Віа радо любив розмовляти із своїми синами про 
справи поважні, втягаючи їх у круг питань літературних і народно-по¬ 

літичних. Се були у Івана перші сильні імпульси до літературної й гро¬ 
мадянської дїяяьносто. Під виливом сих імпульсів і вражіпь які виніс 
із кр}жка своїх ГІмиазияльипх товаришів став Іван „видавати" руко- 

лнспу часонись п. н. „Днвоцьвіт молодечий з вакаций" 1884—6 р. 
Співробітниками сеї часописі були братя Івана — Одександер та Фі- 

лярет. Часипись появлялась часто, що кілька днів, і ходила з рук до 
рук у кружку родииїї і знайомих. До неї входили статі змісту наукового, 

а найбільше оповідана и поезвї усіх трох братів. Тут приміщувано й чи¬ 

мало етнографічних записок. Тим способом „Днвоцьви"* давав принуку 
до початків еіноґрнфічиої праці Івана. Той ряд вакацнй проведених під 
рі.івою стріхою серед літературної праці', ті вечері що нднлн в „ре- 

дакцийній" хаті серед співів народних пісень і гри па скрипці при 
акомпашнмеїітї Гітари — се иайщасливіиші, иайясиїйші хвилі в короткім 
житю Івана; до них улітав він часто спогадами тиняючись по далеких 
краях, відти тин від своєї рідні і свого нарсду. 

До тих моментів, що потягали Івана до розсліду житя люду, на¬ 

лежить і сей факт, що його б.ггько був селянський сни. У нею жила 
його мати і сестра що придержувались селянських звичаїв одягу і сьві- 

тогляду. Старенька бабуся любила довгими печерами розповідати внукам 
народні казки, приказка, „практики" — а часами затягла своїм дрожачим 
уже голосом пісию про св. Варвару, Олекеїя, або муки Христові. Ті 
оповідана і пісиї глубоко западали в хлопячі душі розбуджуючи в них 
любов до тих вицьвітів народної уяви. 

До сих ро.шнпих і місцевих імпульсів причинились і теоретичні 
студнї. У Кракові вазвакомив ся він близше із звісним учешім аитропо- 

льоґом та етіюльоґом, професором І. Копернїцкия та із Р. Завіяїньским. 
Бонн вказали йому наукову літературу із обсягу етиоГрафії й фольк¬ 
льору. Під впливом Копвриїцкого провадив тепер Іван свою роботу сис- 
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ематичио, в обдуманим пляиом, приготовяюючп свій збірник пісень, ка- 

аок переказів, пословиць, звичаїв і т, и. до видань Краківської Дка- 

ймії Наук. З тих материялів які зібрав док. Іван вберіг ся лишень 
дбірцпк пісень; ииьші згатернялп затратились по його смерти, 

Р. 1889 вийшла одна часть богатої збірки Івана п. и. „Кагойхіпу, 

гіігдсіпу, хуевеїе і ро^ггеЬ и Ішіи гп§кіе£о \уе хузі Сіюсістісасії \у ро- 

«’іесіе Зігуззкіт*. Надрукувала її Краківська Академія Наук у своїм 
виданю: „ХЬібг хгайото&сі <1о апігороіо^іі кга]охУед“ т. XIII, де тоді 
не рідко поміщувано і материялн до української етнольоґії. Р. 1890 ви¬ 

дала краківська „Громада" в намить Шевченківських вечершщь кілька 
лицарських пісеиь з нотами із збірки Ів. Кояесеи. 

Ще в Кракові зачав був також Ів. Колесса збирати материялн до 
української медичної тернінольоґії. — але сеї праці' не довелось йому 
довести до кінця. 

Рік 1891 впроваджує важну зміну в житю Івапа. Не маючи відпо¬ 

відних матерняльних засобів щоби скінчити дорогі студпї медичні — 

він приневолений був постаратись о військову стппеадпю яку треба було 
опісля відс лугу вати. Одержавши стенеиь доктора медицини пе.реняв він 
зараз обовязкп військового лїкаря. 

Військова служба була дпвним контрастом до усего дотеперіш¬ 

нього жіітя Іваиа Колессн, була противна усему напрямови його думок. 

Небавом по встунлепю до війська почув він непереможну відразу до 
мілітаризму. Ось як скаржить ся він в листі' до наймолодшого брата 
» дня 8. лютого 1891: „Тут маю безкоиечно много роботи і клопотів, 
котрі мені' тим прикріше вносити, що походять лишень із нужденної 
орґанїзацпї цілого мілітаризму; тут иерекоиуєсь чоловік, що аинїшний 
мілітаризм забиває в чолові цї все, що гідного тут із собою приніс." 

Та недовго довелось Іванови служити військовим лікарем в Кракові: 

уже в маю 1891 р. закинено його на Мадярщипу до Темешвару в ранзі 
старшого лїкаря. Як тяжкою була для Івапа військова служба, та що па 
Далекій чужині між Мадярами, видно із слідуючої його поезиіїки виеьпі- 
Вааої в сум в ому часі — в Еде.ієиі 24 лютого 1893. 

У фортеці Темені вар і 
Там бесиечно, бре, живесь: 

Понад мур, понад зелї-ю 
Ледвн пташка проберись. 

Сив-соколом вилітає 
Больиа мисль на вольний сьвіт, 

Ох, бо тїспо, ох, бо душно 
Між баї'иетами їй жить. 
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Ой три служби, три тяженькі 
Відслужити завдали; 

Ой тут три журби пекучі 
Серце хоре залягли. 

Ой три службі І8ВЯЛИЛН 
Молодість мою буйиу, 

Д журби три вакували 
Серце в кригу ледяну. 

Військова служба була для такої вразливої натури, як Ів. Колесса! 

— правдивою неволею. Тим тяжше прихопилось йому зносити сю неволю 
на чужинї. Току-ж ще від самого 1891 р. де перестав він старати ся 
о перенесене до Галичини, І ие тратити надїЙ, що власні вислухають] 

його просьби. Та усякі заходи Івана в тому напрямі була безуспішними, 1 
бож заслане його на чужину стояло в деякій звязи а його організатор-1 

ською роботою в Кракові. Але і на чужині* пе переставав Ів. Колесса 
живо інтересувати ся руськими справами, допитуючи про се в листах до ] 

родини, л реву меру ючи руські часописи, та закуповуючи сьвіжі книжки, | 

Кілька разів приїжджав вій за відпусткою до родини звичайно в літі, | 
щоб віддихнути та набрати сьвіжих сил до тяжких маневрів, які мусів 
що осени відбувати, а які руйнували його здоровдз і підривали мате- ] 

рияльні відносини. Із своєї невеликої неисиї уділяв покійник часто 1’ро-і 
шевої запомоги убогій родині, особливо наймолодшому братови, тоді ШЯ 
студентови львівського університету. 

По кількох місяцях служби в Темешварі перенесено Івана до Ле- ) 

вочі (Ьібсве), малого місточка в північно-західній части Угорщини. Звідси 
призначено його на якийсь час до Іглавц на заступство полкового лї'І 
каря, - відтак в другій половині 1892 кипепо його до нужденного села 
Еделенп, де відбував службу до початку р. 1893, Опісля повернув знові 
до Левочі, і тут в весною р. 1893 дочекав ся іменоваия полковим лі І 
карел. Б осени р. 1894 перенесено Івана далеко на полуднє до Ир0 І 
поля ненеличкого місточка, що лежить пад рікою Лімоя в Новооа-лр^ 

ськім санджаку на границя яевтральпої теріториї яка вічдиюе і *і:|' 1 
ґовипу від Турцпї. Серед прегарної прароди герцеґовииськіх гір ^ 

бракувало і словянського населенії жилось Іванови відрадвійше, 
Мадярщииї, Тут присьвячував він також бопіто часу науковим мс *Іу (і 
студиям до котрих мав і охоту велику і чн-малий талант. 1 .и 11 1* Іеу0 
він собі і чи-малу фахову бібліотеку. Але з кінцем 1895 р. пеРеІ" ^ [[0, 
його до міста Карлонац (Каї-ІйлсІІ) в Хорвати!, де обняв трудне 
впско начального лікаря у великому військовому шпиталю. Побут у ^ 
яовацу — се темна доба в житю Івана. Він незлюбив сего міста 11 д ^ 
фшшп тут на дуже прикрі відносини між своїми військовими товар*111111 

У 
стлми- Дуже часто приходило до конфліктів і Ів. Колесса вусів 

і нЛ‘ в дорозі поєдинків боропити ся супроти напасши деяких своїх 
яЄР‘М котрими вій мав причину погорджуватп, а ие умів сеї погорди 

Ось ідо пише він в сій справі до наймолодшого брата в листі 
17 червня 1897 р.: в,..я поелїдиими часами серед пайтрудпїйшнх 

«еловия __ тілько через свою рішучість — і можу сказати, відвагу но- 

І 1 І„в ше досн при житю удержатись. Під секретом можу тобі скавати, 
*" я в протягу двох неділь лав чотири афери поєдинкові. Тепер поки 
до маю яа якийсь час забезпечений спокій, але чую ся по тім всім так 
«мученій, що подав-єм ся ппвї о довший урльоп і на ЗО червня хочу 
їхати Д° Галичани.а Покійник дійсно приїхав иа кілька неділь до дому, 
де прийшов зовсім до себе і поробив всякі заходи, щоб виступити з вій¬ 
ська та осісти як окружний лікар в Микулпчипї. Але вернувша по скін¬ 

ченім урльопі до Карловицу покійник попав знов в конфлікти із своїми 
військовими товаришами і властями, що своїми безустанними се натурами, 
інтрнїамп й напастями знищили, вбили сю молоду силу. 

ЗломанпГі фізично та вичерпаний духово вимучивши ся кілька мі¬ 

сяців у шпиталю в Загребі та в Стенєвцу — умер він дня 8. лютого 
1898 р. впавши жертвою особистої людської злости і військових порядків 
з якими не могла погодити ся його чоловіколюбна душа і палка вдача. 



ГАЛИЦЬКО-РУСЬКІ НАРОДНІ ПІСНІ З МЕЛЬОДИЯМИ 
зібрав у седї Ходовичах 

Др. ІВАН КОЛЕССА. 
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З відци взяли СЯ піснї? 

„Питаіїут сьи, відкьи сьшаанкьи віходьиг... ОгтоІ А на йорах І 
дуяанах йе такі роби. Віншла риба, ?па собі віиляла на беріг, таи\!л 
собі еьлівала. А буу такьий йедеи, ...ньіхто, ньіхто не ніг иі підслухам І 
бо зара утьікала... - отже буу такьиц йеден, шчо конче хоть!? тотої 
Він за корч, риба не видьіла, нідошшла, та свойе.. а той усе собі І 
нише, а усе шше юти слова, тоти нунта: із кождойі сьніванкьн йед’но І 
слово. ГІрийшоу другий раз, та уже більше засьпг; пусти? потону «жи І 
льуде, і з юго сьпіваикьа тепер. Йеден у повість другому, той третоіу, 1 
гай так сьпівацкьи розходьит сьи но сьвітьі." 

Роп повіла Нацї Данп.ювп. 
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Друкарські похибки. 

РЯДОК НАДРУКОВАНО МАЄ БУТИ 1 3 горн аіц міць 
6 з долини відбував сн відбував ся 

14 з гори упала упала 
9 з долини у воду У воду 

12 „ што шчо 
16 кувьі?ка кужьі^ка 12 а гори Лушпла-к сьі лишала-я сьі 
і „ ца цн та цц 

12 , Ой йак Ой так 
2 , дзеленькоті двелеіїенькьиіі 
2 и Та за жпойу Та ао зшойу 
3 „ два рази: „Он ти дьіу- раз 

ЧИН0“ 

Ю а долини 

З „ . 
23 

П 

■ 4 , 
5 „ 

14 з гори 
12 а долиии 
9 з гори 

Во Рядку у. 
2 з горн 

а долили 

Йа лишу на тебе лишу 
Марпсшіу 
а о л однії 
надзвичайно 
Ой да?но-ж бо йа 
Шче-ж 
в бесіді' 
співає ся як ч. 14 
дружбонькь 
співає ея як ч. У. ст. 123 

слів : „Он коби йа 
Біг видав 
Йасу 

Иа лишу на тебе 

Марксу ньу 

жених 
незвичайно 
Ой да?по-ж би йа 
Шле-м 
в гостині 
співав ся так, як ч. 13. 

дружбонько 
як ч. 10. ст. 123. 

була знала". 
Біг відає 
Йасьу 



XXXVI 

Пропущено. 

Стор. 90 

. 91 

П 
Я 
Я 

я 

я 

и 

П 
її 

157 

157 
184 
185 

180 
190 

'205 
303 

пісня 

Я 

її 

п 

п 

я 
я 

я 
я 

7. співає ся так, як ч. 

6. „ 

7. „ 
53. „ 

57. „ 

60. „ 
72. „ 

5. 
12, 

Я 

Я 

» я п 
и Я я 

дальше ЯК Ч. 

ял я 

я я я 

п Й и 

я я » 

я я її 

п Я Я 

И Я її 

п п її 

(і. 
І* 

І. 
10* 

10* 

10. 

1, 
3. 

13. 
1. 

10* 

10. 

стор. 

я 

я 
я 
я 
я 

1* 

я 

я 

я 
я 
я 

89. 
88. 

118. 
123. 
123. 
123. 
167. 
168. 

169. 
167. 

123. 
123, 

Урядові ліскї ззязакі з порою року. 

1. Колядки. 

Могіегаіо. 

Сталу воші єн раду радити, 

Рефрен: Ой дай Боже! 
Радьнт радоньку не величеньку: 

Скьшїьяо сьі братьі по золотом у, 
Ио золотому, но червоному, 

Та купимо сп золотий човен, 
Золотий човен, срібне й весельце, 
Та пустимо сьі крайок Дуиайом; 

Там ми чунеяо доброго пана. 
Доброго папа, сіауного цара. 

Там ми будемо вйерне служити. 
А він нам буде добре платити: 
Шчо по рокови — но кони нову, 

* По ясиьі етріуціл, хороші дьіуцьі. 

Чир. ], 
Бувайже здороу білиіі молодче* 

^ЩК пТіпін Антоп. н Дріїгоуі. І. Ч, І. Сні кили Пндї Дншцоцд 



2. 

Ф 

Моіегаіо. і>і: 9 
-ф Ь- ; й 
Здя-бау еьі мі-еьідь йа а дрібний дошчоК Сло-вен ііе - са, 

наш зі її—л на Во- же на не- бе- си. 

Йа догачик каже : нема вад мене: 

Рефрт: Словеи йеси, наш милий Боже ва иебеси. 
Айа окропльу жито-шисппиьу, 
Жито-пшеилцьу, усьу нарвицьу. 

Йа місьіць каже: нема над мене 
А йа осьвічу гори-долини, 

Гори-долини, — сьвітуйу аеильу, 
Сьвітуйу аеильу, добрі йі льуди. 

Співав Павли Щур- 

3. | І 
Співав си на той голос що ч. 2. 

У йол» кьерниньі иідиулеиая. 

Рефрен: Словеи песи, цаш милий Воже иа иебеси. 
А у тьі кьериици пречиста Дьіва, 1 1 

Пречиста Дьіва Христа купала. 

ІІрцишли до неиі йа три жидове: 

Пречиста Ді.іва — дес Христа дьіла і 
Йа го віяесла у шовкові трави. II 

Пішли жидове трави косити. 
Трави скосили, Христа ие знайшли. 

Р иоли кьериииьі і т. д. • 

Йа го вінесда йа у густьі льіси. 

Пішли жидове льіси рубати, 

Дьісп зрубали, Христа ие знайшли. 

У поли кьериицьі і т. д. 

Йа го віпесла йа У чисте море. 
Пішли жидове море хльупати. 
Море схльуиали, Христа не знайшли. 

Христа не знайшли, сані пропали. . 
Спінила Олена Карпі4"1'' 

В 

Пар. 

И Драг; іт 

**■ 50 ч. щ стр, 53 

4. 

Співав ся так, як ч. 8. 

Шчож там сьі сьвітит йа У повпх сьшьох ? 

Шчедрий вечір, добрий вечір. 

Там ґречний павич восько збпраііе, 
Дьвіу войувати, пании шукати. 

Йак вий їхали за першу гору, 

Йак ударили 8 туга лученька, 

Аж сьі Львівйане вадивували. 

Винесли йему миску червоних, 
Він тото бере, тей ие дьикуйе. 

Шчож там еьі сьвітит і т. д. 

Йак вийіхали за другу гору і т. д. 

Вивели йему ба копьа у сьідльі, 
Віп коньа бере, тей ие дьикуйе. 

Шчож там сьі і т. д. 

Йак вийіхали "за трету гору і г. д. 

Вивели йему иа панну у срібльі, 
Вій пан ну бере, дуже дьикуйе. 

Вувайже здороу, ґречний паничу, 

Дайже ти, боже, у городьі вьільі, 
У городьі зьільі, доха весьільі, 
Вувайже здороу з вітцьоя з маткоуйоу, 

3 вітдьом з маткоуйоу, з усьоу сельадкоуйоу. 
Співала Марта з „Лугу4. 

Жеґ. На вії І, стр. 140. Кольб. П(ж. І, ч. 19, йстор, п^сїш Автон, 

4 Б, Головацький II, стр, 54 ч, 4, стр. 63 ч. 15, стр 163 ч. 16; III, 
ч. 29, ЗІ, 32, стр, І $9 ч, 13. 

5* а* 

0 Ф-Щ- ф ф і 
НЬ ,2—1 1 * у 

V ' —; г г 

На Ду-яа-йеиь-ку при бе-ре-жень-ку, шче-дрий ве-чір, 

тіш ве- чір. 

Там у сьі сьвітійі воду сьвітили, 

Шчедрий вечір, еьвітий вечір. 
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Волу сь вітали, хрест загубили. 

Тудаж пан ішла ґречна йа пан на, 

Ґречнайа панна на Дунай по воду- 

Перейшли йійі ііа усьі еьвітійі, 
Узьшш йі просити, у аьнлй йі благати: 

11, и не н ай шли т її з лот іістн й хрестик? 

Будем за тебе Бога просити, 
Бога просити, три службі служити: 

Йедну службоньку на Богойавяепье, 
Другу службоньку у Велаку-диіпюпьку, 

Трету службоньку у сьвіту недьіяеньку* 

Бувай здорова, ґречнайа панна, 

Ґречнайа панна чом розумненька; 

Дайже ти, Боже, на дьвйер шчіетьенько, 
На дьнйер шчіетьенько, у тьім едоронйенько. 

Співав Олекса Лудїв4 

їїпр. Кольб, Пок+ І. Ч- ІВ; Годив. Н. стр. 40 ч. Л> Щ Ш ч. Щ, стр,НЯч( 

5. б. 
Спінам сн та і; їік ч. 8. 

Туда нам була даупо стеженька, 

Буде Хриетос на Ііордан. 
Тої стежкоу ішла ґречнайа панна, 
Перейшли піні йа три сьвітійі: 

Ти туда ішла, чен іше хрест найшла* 

А шчож ми буде за заплатонька? 

Будем за тебе служби служити, 
Служби служити за здоровйечко; 

Бога просити за ґречну панну. 

Рости неїдка, ґречнайа панно; 

Будьже здорова, ґречнайа панно, 
Сама с собоуйоу, з вітцьом, з ашткоуйоу, 
В вітдьом, з каткоуйоу, з усьоу чельадкоуио\- 

Співала Апва Ґрана«* 

6, 
Співає он тав, нв ч. 5. а, 

Цц дсдаа, ловкі, білий молоде V 
Щедрий, добрий, сьвітцй ие'іір. 

Оидлт він дома по конем, столи. 
Ця цьім шьиноиька пак гаак дрібояька, 

1 ’ефрсн : 

1 ефрт: 

На ним чобітки, срібаьі иідкіукьи, 
На иьім кошудька дуже тоненька : 

Де уна еьі прала? у типи Дуиайу; 

Чим сьі крутила? — кіньекьим копитом; 

Де сьі сушила? у стовьі па розг.І; 
Де сьі убирала; у сьвітльі сьвітлопьцьі. 

Бувігйже здороу, білий молодче. 

Білий молодче — чом Івасепьку. 

Не сам з собойу, з вітцьом з маткоііу, 

З вітцьом з маткойу, з усьоу чельадкойу, 
І з и,ьілим домом, з Господом Богом. 

Спіши Олекса Луці в. 

Иор. ЇІстор. піїсиїї Автол. ч Драгіш І* ч, 2* етр. Є, 

7* а. 
АИе^то 

У мо-го ба-тепь-ка рраснка дьі-вонь - ка, Иа-го-да; 

Он йа - го - допь-ко, крас-па дьі-еоіїь-ко у ба-тень-ка. 

Карийнт: 

Ч—-1"! * 0 | 
т !- - 

- 
її О ■ і 11 

У мо-го ба-тевь-ка 

Ой п рл її їхало троне женяхіу : 

Нагода; ой ііагодопько, красна дьдвонько у батенька 
ЙедшЛ сн стали за воротами, 
Другі єн стали та у вьільїгнчку, 
Третьі сн сталп з кіньми під сьіньнж 
Ой йодним дали* но перстенцевв, 

^ другим дали по ручникові, 
А третим дали ґречнуйу панну* 
Іречнуйу напну, чом Рузупеньку, 



(і 

Дайже ти, Ложе, у городьі зьілье, 
. У городьі зьілье, дома весьілье. 
Бував здорова, ґречиайа панно, 

Ґречнайа панно, чом розумпенька. 
Не сама с собоу, йа з вітцьоя з маткоу, 
З вітцьом з маткову, з Усьоу челядкому; 

Із цьілпм домом, з Господом Богом. 
Пор. Мета з р. 1863 стр. 166, Співала Руз'і Сидори кони. 

7. б. 
Співає сн так, кк ч. 16. а. 

Но ковец шоста коршмоиька стойвт, 
Гсфрен: Ічалиио, калиио-ж мойа, вода лужені,кьи забрала. 

А у ті коршмоиьцьі шіикарка сидит. 

Шіикуііе вона медом тен вниом. 
Ирнйіхалн д’иьі тройе женихіу: 

Йедньі си стали під воротами, 
Другі св стали з кіньми під сьіиьми, 
Третьі си стали йа у зьільїшченьку. 

IIІчо нам стойали під воротами, 
Тим иесмо дали білий рушничок. 

Шчо нам стойали з кіньми під сьіиьми, 
Тнм Ііеемо дали срібний перстеиедь. 

Шчо иам стойали йа У звільииченьку, 

Тим иесмо дали їречную панну. 

Бувай здорова і т. д. як висите. 
Співав Гршіь Шабан. 

7. В. 

Співає ся так, як ч. 16. а. 

Там иа гороньцьі у нові коршлопьцьі, 
Рефрен: Калино, калино-ж мойа, вода луженькьа забр'.із. 

А у тьі коршмоиьцьі тисові столи, 

А за столами шіикарка сидит. 

Гьидок 4—9 так, як 3- 8 в 6. 

Тим иесмо дали но рушинченьку. 
Шчо нам стойали йа У зьільничеиьку, 
Тим йесмо дали ио віиочкови 
Шчо нам стойали з кіньми під сьіиьми, 
Тим йесмо дали Гречнуйу панну. 

7 

8. 
ді№' 

■о ПККІЄГЙІО. 

- но ра- но ку-ронь-кьи пі-лн, Гей дай Бо-же, 

Гефр 

Щ К 

гей дай Бо- же ! 

Ей бо шче ранче наш панок усгау, 
Геп дай Боже, гей дай Боже. 

Ей устау устау, три сьвічкьп усукау. 
При йедньі сьвічцьі личенько уминау, 
При другі сьвічцьі у сукпьі сьі убирау, 

1 

При третьі сьвічцьі з коньом розмоульау : 

Копьу мій- копьу, продам йа тебе, 
За спьіп шпеїшцьі, за два оужжицьі. 
ІІаие ній, пане, не продай мене. 
Йа ти укажу ліукиіі броди, 
Міукійі броди, і три городи. 

У йедньім городьі коньа попасау, 

У другім городьі коньа наїювау, 

‘ _ У третьім городьі красну панну узьау. 
Бувайже адороу і т. д. як ч. (і. 

С. Н. Д. 

В т, ,^аР- Дп. стр. 40 ч. о. Истор. ігЬсни Аптоп. » Драгом. І. ч, 2. стр. 5. ч. 59 її. 
■ РІпнсивп, Зтяогр. Матеріал тс III. е. 1І ч. 14. 

■то, 
9. 

—- т т і* /V 
ІП ш, л : ~л і* л т г 

* П-Ґ7 -‘- — 7-ї-- *---і_ 

чо за ра-я [Я ста - ла, 

Ц*—-Н 

йа-ка не бу - ва - яа? 

-ч— 

Зьвіз- 

Иан 

Вас-па над вер - те-вол сьвітдом за- па - да - да, 

1,6 Хриетос роди? сьі з Дьїви вовяотву сьі: 
Чоловік у ішяевяти, на у Бога повну сьі* (Ьів) 
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Просино тьп Цару, небесний Владару» 
Даруй льіта шчіслпвійі селу ґосподару, (Ьі-ч) 

Вік шчісливвй за^ше иа вікьн нрожнуши, 
Л по смертн ліпід ііеі'о на вікьи хваннуши. (Ьіз) 

. (.'ііів&ди К&еька Курилана, 

ю. 
Співав сн так, як я. 7* а. 

Йа з гори горн б омітай двори 
Рефрен; Радуй сьі, радуй сьі, земле, сна нам сьі Ііожпй народи» 

ОнітаГі двори, аастелай столи, 
Бо ндут до тебе н а у рік гостенькьи, 

Й а 5’ рік госте ііьші й а уеьі сьвйитійі, 
Й а уеьІ сьвйитійі за столом сидьит: 

Сьвітпй Никола сьі? конец стола, 
Голову еклонну, сьльоаопьку зрониу. 
ІІІчо сьльоза кане, усе Дунай стане. 
Й а у тьім Дунайу Господь сьі куняє. 
Господь сьі куиле й а з сьвітим Петром. 
Купану чи сьі снеречьвли сьі: 

Йа Петро каже, шчо небо, більше, 
Йа Господь каже, шчо земльп більші. 
Надьійшла ід ним божаба Мати: 

Ой Петре, Петре, не переч Богу, 

Бо земльи більша: гори, долини, 
Йа небо менше, бо ?се ріунепькье. 

Співала Каста Куридіша, 

И-1) 
Співає ся тав, як ч. 1. 

Ой загньівау сьі сни на батенька, 

Рефрен- Гей дай Боже. (Ьіз) 
Закупи}' собі двіста стадоиька. 

ОЙ зігна^же він па кленовий міст. 

Заломила сьі в мостьі делпна. 
Витопило сьі двістьі стадоиька. 

Лише сьі лишну сну кониченько. 
Сну копик плаулет, вушком поводнт, 
Вушком поводнт, бі? камінь лупле. 

>) Ііпр, ч, 0 
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Бі? камінь лупле, церков муруне. 
Церкоу муруие на штнрн вугли, 
На штири вугли, на тройе дверцьіу, 
На тройе дверцьіу, па дві віконьньі. 
У йедньім віконцп на сходит сонне, 
У другім вікоици заходит сонце. 
На йедних дверньох сам Бог небесний, 

На других дверцьох божайа Мати, 
На третпх дверцьох білий молодчик. 

На ньім кошулька барзо тоненька, 

Барзо тоненька, йак сьньіг біленька. 
Де у па сьі прала? у тихім Дунайу ; 
Де сьі крутила? коньу у копитьі. 
Де сьі сушила? у лужку на шнурку, 

Де сьі тачьпла? у Львові на стольі. 
Де ?па сьі брала? У сьвітдьі сьвітлопьцьі, 
У сьвітльі сьвітлоньцьі, у нові йазбоиьцьі,1) 

Співак Михайло Савчип. 

Пор. КМьб. Пок. І. ч. 4 Iіус, Дп. стр, 39, ч. 4 Годов. II. стр. 97. ч. 4 

Ш. стр. 138. ч. І, 

12. 
Співав сп так, ни ч. 7. я. 

У подьвііереньку красно метено, 
Рефрен: Радуй сьі, радуй сьі, земле, спп нам сьі Божий народи?. 

Красно метено, горіх саджено. 
Попід той горіх папочок ходнт, 
Ланочок ходнт, паноньку водит, 
На тьі папонцьі вінок-зельіпок. 

Десь нам сьі узьплв буйньІ вітрове, 
Та зафайнулн війок-зельінок, 
Та зафайнула за тихий Дунай. 
За тихий Дунай, за чорие море. 

Надійшлож туди три рибаченькьп,2) 
Перейшла же йіх ґречиайа нашій: 

Ци де знайшли ви віиок-вельіиок? 
За то вам буде ой ааплатонька. 
Он ааплатонька, надгородонька : 

Ш. Йелпому буде ой заижатонька, 

Ь йааОоиьцьІ *= мбоиьцьі = ігіїа. 
і вар. і — рибареве. 

*т,1"б'. Вбіїшин т. XI. 2 
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Другому буде вінок-зельінок, 

Третому буде ґреннайа панна. 

Співав Гриць Шабаи. 

ІІор. Кодьб. Шш. Г. ч* 15, 20 2е£+ Р. р. І г. стр. З ч, І. Рус. Дн. отр, їіл] 

“і 1, Гоапв, II. стр. 35 ч, 22; III. стр. 82 ч. 29, 80, 41, етр* 106 ч. 2, стр. 124 ч V І 

13. 
Співав он так, пк ч. 1. 

Чиїїже то плужок нааранче винпіоу 
Рефрен: Гей дай Боже, (Ьіз) 

Нашого пана Господа роп в ка, 

Ґосподаренька — чом Тнмиу пелька. 

У нього волонькьи ус® половійі, 
Иа чешігоиькьи Ус® золотьійі* 
Сьвітиії Ннкола за плугом ходит. 

СьвїтдЙ Михайло волонькьи гоїшт, 

Сам му Господь Бог рідьу усьіваііе. 
На Божий аіу Сип поволочане; 
Божа па мати йім Вісти по сит. 

Ей по сит, носнт, 5гсе Бога просит: 
Зароди, Боже, гусходе жниво, 
ГуСїОЙе ЖНИВО, рІСЬНБІ сиопоиькьи. 
Рісьиьі слононькьп, густьі копопькьп, 

Дайже їй, Боже, сиу кониченька, 
Жебис неп ніздну межи колонькьп, 
Иак місьічелько межи зьшздонькьи. 

Дапже ги, Боже, па дьвйер шчістьепько, 

На дьвйер шчістьепько, У дьіи аДоровїепько, 

Даііже ти, Боже, 5Г городьі зело, 
У городьі зело, дома весело, 
Даііже ти, Боже, у городьі зьільі, 
У городьі зьільі, дома несьїльі. 
Бувайже здороу, ґоеподарепьку, 

1 сап с собоуйоу, а своііо^ жоноуйоу, 

ї з дьіточкаий, на с квіточками. 
І з усьїм домом, з Господом Богом. 

Співала Анпа. Гра пас. 

Пер. Кольб. Нон. Г. ч. 0. Ґодов. II. стр, 8 ч, II, 28, 24» Антр. 1^- сГ^ 
12 ч 10 а і 0. Б. Сіаш*о0зЬі: ЗгскеЛг, я Місіюи у, яІдиІй І899* V, 07, 

Співає єн так, як Ч. 8, 

Зажурили еьі буйяьійі гори, 

рефрен: Буде Хрисгос на Йардан. 

ІIIчо не зродили жито, ишешщьу, 
Але зродили зелене вино, 

Гречкаїіа панна йего стерегла, 
Ей, стережучи, твердо заснуєш н. 
Ей, десь сьи узьили та у еьі пташень кьи, 
Тен видзьобали зелене вино. 
ЕЙ, гпльа-гнльа, більі1) пташеиькьи, 

Не обдзьобуйте зелене вино. 

Бо мшіьі вина богато треба: 

Ману сестриць у па відданицьу, 
Маиу орач чи ка на оженьічку, 

Сама» молода здрученайа, 

Аж до Галичі за поповичі. 

Гости велика ґречиайа иапна, 

ҐречпаЙа наниа, чом Касунеиька, 
Сама с собо5гйоуа з вїтцьом з маткоуіїоу, 

З вітцьом з ааткоуйоу, з уеьоу чельадкоуйо^* 

Співала Ашза Ґрапас і С. Н, Д. 

Бор. Кольб Пок. І, ч. 22, стр. 105, 106 і і 19 V. р. І г, стр. В. ч. Я, 
Дії. стр. 4-2 ч. 7. Гшіон. II. стр. 03. III. а., стр. 60 ч. 2(і. Ш. (>. стр. 517, ч. 6. 

"!’■ 5а* ч. 1. Чубінськ. т. ПІ. стр. 390-402, 456, Кієв. Стр, 1867 ішкарг.. 

2. Щедрівки. 

РЬЙСВІЙ! цтіі і и и ьи. 
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Чельадка каже, шчо нема го дома, 
Рефрен: Шчедрий вечір, сьвітей вечір. 

Шчо нема го дома, пойіхау до Львова. 
Бо ми му прийшли заш чадру вати, 
ПІчоби вія дау нам хоть лояадьічк;і? 

Хоть позадьічка на насьіньічко. 
Ми би му еьійали по межи пороги, 
Куди му ходьит воли тей корови. 
Воли, корови, коньі ворон ьі, 
Кй? вийди, вийди, ґослодареиьву, 
Господарепьку тай на йобореиьку; 
Корови ти сьі поположиля, 
Кобили ти сьі пожере били, 
Дайже ти, Боже, сну кониченька. 

Далі як ч. 13. рядок 10 аж до кінця* 

Співала Аіша Ґр&ішс. 

Нор. Кодьб» ІІик. 1, н. ЗО І 4-5 ; Голок, П, стр. 10 ч. 22, II. сто 32 ч 45' Ш 
стр. 14 ч. 17. 

16. б. 
Співає ся так, як ч. 15, а. 

Ця дома, дома, пане ґосподару? 
Рефрен: Шчедриіі вечір, сьвітий вечір. 

Чедьідоиькн каже, шчо нема го дома. 
Шма го дома, пойіхав до Львова. 
Шчо віл там дьіие ? золото вііїе. 
Ои ни золото — йару лшепнченьку. 

Рядок С—12 = 4—<1 в а. 

Коньі вороньі, Х.'ІОПЦЬІ молодьі. 
Он вийди, ВИЙДЕ, пане ґосподару; 

Ой вийди, вийди на йобороиьку; 
Кобили ти сьі пожеребили, 
Самих коаикіу та народили; 
Корови ти сьі по воложили. 

Самих иоликіу та народили; 
Льохьи тобі сьі поиоросилн, 
Самих кацьучкїу нон о родили. 
Бувайте здороу і т. д. як ч, 13. рядок 24 до кід№ 

С. Н, Д- 

13 

коа^110 

16. а. 

-К-Ьг 

:.!• .Шїда* 

Усе по- під яу- ги, усе ка - ли- но - ві, ка- ли - но! 

на ли-нож мо- на, но - да лу-жень-ки за бра-ла. 

рефрен : 

Там, мила, лежит з дау ну стежеиька, 
Калино, кадияо-ж мойа, вода луженькьи забрала 

їоу стежкоу ішла ипшнайа панна. 

Віл омила сн квітку з калини, 
Приложила си д свойил личенькам: 

Дайже ми, Боже, такі личенька, 

Такі личенька, йак калинонька. 

Усе попід луги, усе калинові, і т. д. 
Шломала си квітку з терииикьи,1) 

Приложила си д свойиа оченькам: 

Дайже ми, Боже, такі оченьки, 
Такі опенька, йак чорний терок. 

Усе попід луги і т. д. 

Віломала си квітку з хаелинкья,2) 

Приложила си д своііі косояьцьІ: 
Дайже ми, Боже, таку косоиьку, 

Таку косоиьку, йа у яоиасочок, 

Удалабим сьі й а у вітьіускьип дьім, 
На у вітьіУскьий льім, за вітовичьи. 

Удалабим сьі й а у панськьип дьім, 

Иа у ііаисьшш дьім за паничика, 

Удалабим сьі й а у цопіуськьяп дьім, 
На у иопіУськьпй дьім, за поповичі, 
Удалабим сьі у богацькьий дьім, 
^ богацькьий дьім, за бога чек а. 
Вінчуйеяо тьі шч їсть ом здоровйом, 
Иічістьом здоровії ом, тоу кояьідоуйоГ. 

1) вар. __ 
) Вар, ^ 

квітну чорний тер. 

СИужини, 
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Віпчунемо тьі явленим віпцьом, 
Зеленим віицьом, красним молодцьом. 

Іі. Гріичешто: 0тв. Мат. III. 25. ч. 28. А 
' ■ н- Д. 

16. б. 

Опікає си так, ш ч. 16, а, 

Іїувай здорова, ґречиайа ііаина, 
Ґречнана паяна, чом Ганусенька. 

' Даііже ти, Боже, у городи чьі'іье, 

городьі зьілье, дома весьілье, 
Дайже ти, Боже, у городьі зело, 
У городьі зело, дома весело. 
Шчо сн жьндайеш, шчістьи, здороУльи, 
ДІчістьц, здороульи, добройі дольі. 
Бувай здорова, ґречиайа ианло: 

Біпчуйу тьи я сили иовоиароджеііимн сьвйкги, сьвйцта впро¬ 

вадити, нового року дочекатіг, но новім роцьі до Богойау- 

ленійа, від Богойауленійа до Воекресеиійа, від Воскрссеніііа 
до Возпесеиійа, рік від року, на миога льіта. 

Співала-редятонала Олена Карнічик 

АНе^го шо^егаїо. 
17, 

N ■ N . 

- 
ОЙ У МІ СТЬІ, ЙГІСТЬІ, мі-стьі Ве-фле-Йо-мі хрнстив сьі Хрвстос 

ш 
па Йор-дан, 

Иа Божайа Мати енна породила, 

Рефрен; Хрестив сьі Христос на Йордан. 

Сина породила, у пелени повила, 

Иа та неленочкьи йа усе кьитайочкьн, 

Шчо повнваченькьи, йа усе шоу ковані. 
Ой а ізійшли сьі йа уеьі сьвігатійі.1) 

Йа узьшш гадати, йак би му мньц дати. 
Ой дали уни му миьи: ой ти? сьвїгйї Петро, 
Иа Божайа мати то сд не альубила, 
То еи не не альубила, то-сиг не Ухвалила* 

*) Нар.: Ой дзіслау Господь три сьнГіатійі з неба. 

15 

Там у містьі, міетьі і т* д. 
Ой дали У би му мньи: ой ти, сьвітий ІІауле. 

Йа Божайа і т. д. 

Там у міетьі, містьі і т, д. 
Ой дали уни му мньи: ой ти, Су се Хрпсте, 
Йа Божайа матії то сп йа зльубила, 

То сн йа вльубила, то си 3 ухвалила. 
Співала Каеька Курилпва; так само (X В Д. 

Пор днтр. VIII 1-М. Кольб. ІТок. І. ч. 48. 44, 41. Голов. II. стр. 11 ч. 16, 

А 37, 59. Ш «Р 23 ч‘ Ж 

А тпб - та Га н V' сьі но- над бе- не- ги льон бе- ре. 

Ой зринай, Боже, гори долини рівненько, 
Шчоби сьі було йаж до батенька видненько. 

Ой ііп видненько, ци не видненько, йа знану, 
Иа свого батенька по голосочку пізнайу. 

Ой попід гору і т, д, 
Шчоби сьі було й аж до матьінкьн видненько, і т, д. 
Иа споду мать і н ку по голосочку пізнайу. 

Ой попід гору і т, д. 
Шчоби сьі було іі аж до ораччика видненько і т. д. 
На свого браччика по голосочку пізнану. 

Ои попід гору і т. д. 
Шчоби сьі було й аж до сестричкьк видненько ї т. д, 

Йа евоиу сестричку по голосочку пізнайу. 

Ой попід гору і т. д. 
Шчоби сьі було й аж до милого над ненько і т, Д* 

свого милого по голосочку пізнайу. 

Гам на горовьцьі два соколовьцьї йачмінь ягиугг% 

Мауленькьи на долїгсонцьі льон берут. 
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Бувай здорова, ґречнайа панно, ііа чи а Ну, 

Йа свого милого по голосочку пізнану. 

Сама с собоуйоу, з вітпьом з маткоуйоу, йа звану, 
Йа свого милого по голосочку пічиайу. 

С. н. д. 

Співав сп так, ик ч. 18. 

Гей у садочку випоградочку 
Рефрен: Зелена, зелена йаблінь червоньі Ііабка зродила. 

На стерегла йіх ґречнайа иаппа, 

Віходит д' пейі батенько йейі: 

Зверж ми донечко з пару йаблочок1) 

Ой на не звержу, вилому держу. 

Гей у садочку і т. д. 

Віходит д’ пейі йа браччик нені: 

Гей у садочку і т. д, 

Віходит д’ нені сестричка йейі: 

Гей у садочку і т. д. 
Віходит д‘ пені виленькьнй пейі: 

Зверж ми, миленька, пару йаблочок. 

Ой йа ти звержу, давно ти держу... 

Бувайже здорова і т. д. як ч, 18, 

II ор. Р, р. І. г. стр, 55 ч. 15. 

с. н. д. 

АІ1е£го пшіегаїо 
19, 

Там на рі-чень-цьі па бистрі во-дп - ди, Шчедрнй Д°‘ 

=3 

сьві-тий ве-чір. 

Там ґречпайа панна більу білила, 
Рефрен: Шчедрнй, добрий, сьвітнй вечір. 

Більу білила, батеиька просила: 

Пир.: Донечко душко, киерж ми нйлушно. 
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Пойідь, батеньку, по більу біленьку. 

Батенько мовнт : я не нойіду ; 

)ІГ мене коникьп пи коваиьіиі, 
У' мепе возопькьп ип зладженьійі. 

Там на річеньцьі І т. д. 
Більу білила, матьіпкьи просила: 

Пойідь, шатьіико і т. д. 

Там па річеньцьі і т. д. 
Більу білила, браччика просила: 

Пойідь, браччику і т. д, 

Йа браччик иовпт і т. д. 

Там па річеньдьі і т, д. 

Більу білила, сестричку просила: 

Пойідь, сестричко і т. д. 

Сестричка мовнт і т. д. 

Там иа річепьдьі і т. д. 

Більу білила, милого просила: 

Пойідь, миленький і т. д. 

Миленькьцй мовнт: борзо поніду, 

Шьппочку з до йми У, низко сьі уклонну. 
Бувай здорова, ґречпайа панно 
і т. д. як ч. 7. а. від рядка 12—1(5. 

Пор. КольО. ЇІок. І. ч. 41. Голок. І], стр, 153 ч. 11. 0. Н. Д, 

20. 
Співає ся так, нк ч. 5. а, 

IIлила дьіучика мором Дуиаиом, Дунайу море, Рузупьу зоре 
Вийшов до цепі батенько йейі: 
Подай, допечко, білу ручечку; 
Иа вам не подам, бо вам сьн не здам. 

ІІлила і т. д. 

Вийшла до нові матьінка йейі і. т. д, 

Плила і т. д. 
Внцщоу до непі йа браччик йейі: 
Подай, сестричко, білу рученьку. 
Пй подам й об і, але не тобі. 

Вийшла до пейі сестричка йейі і т. д. 
їв,“- аз.. т. 



Плила і т. д. 

Вішшоу до иейі мпленькьпй йейі: 
Подай, миленька, білу рученьку. 

Ой йа ти подам, бо ііа ти сьп здам. 

Бувай здорова і т. д. як ч. 7. від рядка 12—10. 
С. Н. д. 

21. 
Співає ся так, як ч. 5. а. 

Мила дьіучина більі рученькьи 
Рефрен: На Дунайеньку при береженьку. 

Ой мила, мила перстьінь згубила : 

Піди, батеньку, перстенець знайди. 

Батенько пішоу, перстьінь не знайшоу. 

Мила дьіучина і т. д. 

Піди, матьіпко і т. д. 
Матьінка пішла і т. д. 

Мила дьіучина і т. д. 

Піди, братепьку і т. д. 

Йа братчик иішоу і т. д. 

Мила дьівчина і т. д. 

Піди, сестричко і т. д. 
Сестричка пішла і т. д. 

Мила дьіучина і т. д. 

Піди, миленькьий і т. д. 

Милепькьий иішоу, перстенец внаншоу 
Бувай здорова і т. д. як ч. 7. а. від рядка 12 Ю. 

Співав Михайло Сидорик. 

22. 
Співає ся так, як ч. 8. 

Там за горойу за каміннойу, 
Рефрен: Де дзвін дзвонит, місьіць сходит. 

Білий молодец церкоу муруйе, 
Церкоу муруйе, зараз мальуйе.1) 

- — ^ 

») Вар.: по третім рядку співають часто: 
Зариз мальуйе, листьенько пише, де дзвін дзвонит, місьіць сходні- 

Листьенько пише, до батенька шле: „ „ я р 
Додай, батеньку, срібла тей злота, на церкоуцьу, на дім божий. 

Батенько дайе, шче му не стайе, „ „ „я я 
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Йа вийшоу Д него батенько йего : 
Давай, батеньку, срібла і злота. 

Батенько дайе, шче му не стайе. 

Там за горойу і т. д. 
Йа вийшла д него матьінка йего і т. д. 

Там за горойу і т. д. 
Йа вий шоу д него ой браччик йего і т. д. 

Там за горойу і т. д. 
Йа вийшла д него сестричка йего і т. д. 

Там за горойу і т. д. 
Гїа вийшла д него миленька Йего : 
Давай, миленька, срібла і злота. 

Миленька дайе, уже му і стайе. 

Бувай здоровий, білий молодче і т. д. як ч. (3. 
Співав Олекса Луцїв. 

Рефрен: 

23. 
Співав ся так. як ч. 7. а. 

Пасла дьіучина чотири воли під бором; 
Під бором, бором, під зелененькьнм йавором.1) 

Гей пасла, пасла, усьі погубила: 
Піди, батеньку, волнкьн знайди, 

Батенько иішоу, вольів не знай шоу. 

Пасла дьіучина і т. д. 

Піди, матьіико і т. д. 

Пасла дьіучина і т. д. 
Підп, браччпку і т. д. 

Пасла дьіучина і т. д. 

Піди, сестричко і т. д. 

Пасла дьіучина і т. д. 
Піди, миленькьий, воликьи знайди. 

Мплеиькьпй иішоу, воликьи знайшоу. 

Бувай здорова і т. д. як в ч. 7. 

ІІ0р- ^еЄ- І’, р. І. г. 11. стр. 33 ч. 31. 

*) В- 
Басла дьіучина чотири воли у йалиньі; 

Г*ейже у йалиньі при дзеленевькі долиньі 

а. рядок 12—10. 

С. Н. Д. 
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24. 
Співай ся так, як ч. 7. а. 

Прала дьі^чина шовкові хустп на леду; 
Рефрен: На леду, леду, па студепици 5Г кьарпяци* 

Ой прала, прала, иерстьінь згубила : 

Піди, батеньку, перстенец знайди. 
Батенько її і шоу, нерстьімь не з най шоу. 

Дальше, як в ч, 21* зі від повідними змінами 
С. Н* д. 

Моїіегаїо. 

£ 
—р. 

■т— 

26, 

1 и_л; 
— 

Од ео ко- же, со-ко-лоиь-ку, не впн гньізда иа ду-бонь*ку 

Бо сьі дубок розвивайе, 
Та тп гпьіздо роадрульайе. 
Ой, Мпкасьу, Мпхасуньу, 
Не стау сьвітжоньку йу батенька* 
Батенько еьі загіїьівайе, 
Сьвітлоньку ти но руба йе. 

Ой соколе і т. д. 

Он Михасьу і т. д. 

у матьіпкьн. 

Пор. Р. р. І. г, стр. 24 ч. 11. 

Ой соколе І Т. д. 

Ой Михасьу і т, д. 

. у браччика. 

Он соколе і т, д. 
Ой Мпхаеьу і т. д. 

. у сестрацьі. 

Ой, Михасьу, Михаеуньу, 

Стау сьвітлоньку у ми лоні. 
Миленька сьі не гнгадане, 

Сьвітлодбкьїї тії не рубане. 

Співала Каська Курядова. 

26. 

Співай ся так, як ч. 7, а. 

Там па гороньцьі у нові корнмоньцьі 
Рефрен: Там грали; там грали ВІріїане на зологьші цимбали* 

Таидьувала там ґречнаиа панна. 
Он вий шоу ід ньі батенько нені. 
Ой чьне, доненько, чьнс до дому йти* 
Он зараз піду, лиш тадцьу дійду. 

Ой тадцьу дійшла, до дому не йшла* 

Там на гороньцьі і т. д. 
Он вийшла ід пьї матьінка пені ї т* д. 

Там на гороньцьі і т. д. 
Ой вин шоу ід п ьі йа браччик йейі і т* д. 

Там гороньцьі і т, д. 
Он вийшла ід ньі сестричка йеііі і т. д* 

Там на гороньцьі і т. д. 
Ой внйшоу ід ньі мпленьшій йейі і т* д. 

Ой таньцьу дійшла, до дому пішла. 
Одівала Каська Курилона. 

Пор. їе%. Р- Р- І- ' • СТР- 11 ч- ,а- 

27. 
Співай ся так, як 4. 8, 

Там у садочку при барвіночку, 

Рефрен : Вінкьи вила, біу білила. 
Ой внйшоу д йейі батенько йейі: 
Ой чьнс, доненько, чьис до дому йти. 

Он зараз піду, лиш вінка дівйу. 
Вінка довила, до дому не йшла, 

і т, д* на взір ч, 26. _ и _ 
ь. гі Д, 

28. 
Співак см тнн, як ч, 8. 

Там у садочку при кьерниченьцьі, 
Рефрен : Щедрий, добрий, сьві гпй вечер 

Білий молодчик коньа нановау, 

Коньа нановау, личенько узшвау. 
Йому батенько рушничок держит* 
Ой держи, держи, ти мій батеньку. 
Йак йа попід у за тдхьпй Дунай, 

Привезу на ти дорогі дари. 

Дорогі дари: дрібну шьипочку. 

Так у садочку і т. д. 
Йому матьінка рушничок держит. 
Оц держи, держи, мойа матьіико і т. д. 

Дорогі дари: дрібну еукианку. 

Там у садочку і т. д, 
Йему сестриць і рушничок держит. 
Он держи, держи, моііа сеструньу і т. д. 
Дорогі дари: грубі корал ьі. 
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Там у садочку ї т, д. 

Ой йешу браччик рушничок держпт. 
Ой держи, держи, ти мій браччику і т. д. 
Дорогі дари: дрібну шьи пачку. 

Там у садочку і т. д. 

Не му миленька рушничок держпт. 

Ой держи, держи, шойа миленька і т. д. 
Дорогі дари: срібппц перстенед. 

Рости велнкьий, білий молодче, 

Білий молодче, чом Грянуненьку. 

Співала Калька Куралова. 

29. 
Сиівий єн так, як ч. 8, 

Туди пам була дауио стежепька, 
Рефрен; Буде Христос на Йардан. 

Тоу стежко^ ішла Господ инонька,1) 

Жоутим чобітком ноту ну йу чи, 
Срібним кльучиком віброиькуйучи, 

Свого батенька побуджуйут 
На устань, батеньку, уже день біленькьин, 

і же день біленькьий, уже сьвіт паснепькьиїї. 

Туди нам була і т. д. 

Свону маїьіцку і т. д. 

Туди нам була і т. д. 

Свого братенька і т. д. 

Туди нам була і т, д. 

Свойу сестриць у і т. д, 

Тули нам була і т. д. 

Свого милого і т, д. 

Будь шш здорова, ґосиодннолько, 

Сама с собоуйоу, с свойоу дружоуйоу, 
С свойоу дружоуйоУ, з усьоу чельадкоуйоу. 

Тей а усьіи домом, а Господом Богом. 
Честь Богу, хвала, вам на шчїстье, на адоровйе- 

Співала Липа їраїшє- 

*) Вар.: ЕІеі угає аароєдн тоти стежень кмі, 
Куди ходили ґосиодвиоиьки. 

ЗО. 
Співай ск так, пк ч* Н. 

08 там за льісом за дубіїноііу, 

Щфуен : Штирп воли плужок оре. 
Віходит д’ него батенько Йего: 
Орн, синоньку, віуко, дрібопьяо, 

Вудем сьійати йару пшеницьу. 

Ой тая за льісои і т. д. 
ВІходпт д’ него матьінка йего і т. д. 

Вудея сьійати бароне жито. 

Ой тая за льісол і т. Д. 
Віходит д’ него братенько Йего і т. д. 

Вудем сьійати йарнп йачяепедь. 

Ой там за льісоя і т. д. 
Віходит д’ него сестричка йего і т. д. 

Будем еьіііати нарий горошок. 

ОЙ таї за льісои і т. д. 
Віходит д’ него миленька йего і т. д. 

Будем сьійати йароіїе просо. 
Співала Анпа Іранас. 

3. Пісні великодні: „Йагіукьи". 

і. 

Дівчата беруть ся за рук,, і Уявляють он. їм™ 

стоїть в середній виголошує пері і б,, а „їВЧат 

«т». • і* • 1 гаЙ”Г. * ' 11 т 

-ж мо-йа го-ло-вопь-каі но-шча-сли-ва 

ГО-ДИ*!іОНЬ*“КН, І 
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Щож йа таке іаробида, Кострубоиька не зльубнла. 

Лайдв, вийди, Кострубоньку, станеш зі миоу до сьльубоиЬКу 

МоИ.егаіо* 

А у не-дьі-льу ггора-нень-ку 

зІШііІІріІ 

ка тім бі-яьш 

ка мідень-ку, 

А. А булисте кумо у містьі? її. Айа, буяам. 

А. А видьІлпсте там мого Кострубопька? її Вядьіла. 
А. А шчо він тая робиу? ЇЇ, Айо спідшщьу купува$. 

Ой иакаж то .тадна була, 

Ой иакаж то файна була! 

Га пісня враз в діяльоґамп повторяй ся кілька разів, з тою тілько 
ріжніщею, що пїїи ставить у відповіли замість слова „спідницю! — І 
запаску, хустку, коралі, чоботи, жупан. В кііщп пАи співає підскакуй 
ючи, під першу а па веде них мельодий: 

Ан господи, сьвітнц цару, 

Уже Кострубок на цвпнтару. 
Тепер йа сн погульаиу, 

Иак рибонька по Дунайу, 

А рибонька з каяепцьияа, 
А йа собі з молодцьнма* 

Р. р. І. г. стр. 21 ч. 7. 

2. 
Дівчата ділять ся па дві части і ведуть між собою діядьоґ під 

льоди ю гагілки ч. 1. 

/1 Воротаи воротаиничмш 
И утворіт нам воротонька. 

її. А ми воріт де утворимо, 

Нема нашого пава дома. (Ьіз) 
Ііаи лоіїіїау й аж до Львова. 
Суде сукпьу набирати, 
Свойу папьу прибирати. 
Иа шчож то нам за пан ніде. 
А шчож він нам за дар везе ? 
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А, Золотойе звріїьитояько, 
Найкрасиьійше дигьнтопько. 

ІІустьіт пас мур мурувати. 
її. Ой ми не пустимо аамкьц ламати. 
А. А ми замкьи поламайеяо, 

Оамн у пріч поутьікайемо. 

По чім утікає ґрупа Ал а ірупа її лоеить з поміж них останню 
І її дівчину* Та пісня повторяє ся так довго, поїш в ґрупі /К не 
ЛОХШЇТЬ ся тілько одна дївчпна, ідо співає па закінчене: 

А, Ой шчож бо на і зр о била, 

Чельадоньку-м опустила ? 

Група її відповідає: Було добре годувати, 
Чельадсшьку не пускати. 

Д«т, н Драг. І. 12. Йе£. Р. р. 1. г. етр, 19. Русая. Диїстр, 42. Навроцькай 11Й. а. 

3. 

Дві дївкп А, беруть ся за руки, біжуть кругом церкви, а вер¬ 

нувши до ґрупи дівок В} що стоять, співають: 

АІІе^то тосіегаїо. 

Б Ьз Ш -V нь —к—к-г'— К - ' ''Л 4 ^ 
Ч У-4 # А 1 # # * [.4 # «V 

Прийдь свашко, ирийдь: у меив кур-ка не* че - иа, не- не* па, 

А"Чшік 8. Ш. &е«. Р. р. І. г. етр. 27 ч. 15. 

А Руна її. відповідає: 
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Пісня повторяв ся, тілько замість слова „курка" вставці,, 
гуска, качка* віу, воук, цастріб, серна, норов, бусьок. п®:-1 

4. 

Дївчата уставляють ся в колесо, а одпа в середині відпоі;іШй І 
іх іштачя і руками старає ся покачати, як хто танцює: 

АПр^го. 

А, Оії ііну, дну, тей ла * дом,!) -5 
по - ві-даи ца ца, 

£ р -1 
іГ.,—ж • о —0 Шеіі І] 

—^ * ~г 
нрау- ду, по - ві- дай на * нам ирау-ду. 

Ьш Шчо вам лапу повідати, шчо ваа майу ісказати? 
А. Ой пак жінкьн скачут, ой йак онц таньцьуйут ? 
і\ Ой от так оші скачут, от так они таньцьуйут: 

1° У Г0РУт то У долину, то у ружу, то у калину, 

Диядьоґ той новтаряе ея, тілько що А. питає ся по черзі: 

йак Господарі скачут 
в парубки я 
я дьІукьн „ 

^ відповіді на нптаиє: ііак жиди, цигане і мазури скачут, співав і 
77. 'Гой у гору, той у долину, 

Той у бодак, той у кропиву. 
7л'г. Н р. І г. стр, 17, 18. 

5- 

Дївчата 77. уставляють ся в ряд і по-їа плїчіи подають собі в РУЬ 
до рук ломачку, П6шпьуи. Одва з А. стараеть ся відгадати, в котр°: 

знаходить ея той патичок. Коли відгадає, то дівчина, у котрої знайШЯ 
ся лоиачка, стає на місті Л. 

А. співає: 

АІІедго тобегаїо. 

у і* , й N—N—4 к N : 
П- ^-ПТД ~М ~ _'Хв -і-1 'X 
• » X І- X -* - У, / ^ ' ■/ 

^ ^ | ~ф- -ґ' 
ОЙ ОИЛЬ, 6ИЛЬ, ОИІЦ биль-це, бо - же - Йб де- риУ - 

) Мабуть аам. церв. Ой Див, Див, геГі Лада. 

я' ~^г і - 
~И ‘ 4 

Йа уга Дай- те дьі-воч-ки у ко- го на- те бнль ^ це, 

и ^=і : ш . і _д 
бо- же^ не де - рну - це. 

> % 
дііо^го тосіегаІ.и. 

ЯігЧУ^ Ь—Ь ■ N—К—N т-г- 
-ГТ-ІУ 

Ради ж бй па й у-га-да-ти, ради ж би ми и у ду-ма-ти, 

Дівчата А. беруть ся за руки і формують колесо, а одна /7* ходить 
в Середи ці і відповідає на їх питана: 

МоИегаїо, 

А. 
ИрСТ 

Ь Чо-иу Га-льу не таньцьуйеш, Га-льу, Га - яьу? 
*■ А йа то-б! у кра-ну ку- пйу, Га-льу, Га - дьу? 

У 7‘ •' 5 -=й-ІІ 
^ Во ие ма * ну че * ре инч- кіу 

49- 

ка- на- льє- ру і 

11 Б 
- ;« « « ' 

N Й 4 
^00 + 

Ч 
-Ь—рі—Ь 
0 9-0 ^ 

но-тан-цьу-іїу, тай ва * ше-цьі подзьія-ву-йу 
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Пісня повтаряе ся зі зшіною слова „черевичків на; епіфіт 
ааиашчлни, кошулшш, жупанини, крейченпики, кораликіу. 

Сесю лісиїо співають в Ходовичах іде н на такий голос: 

Вар її її ат: 

ш 
МоОегаЬо. 

А-, й * 

7, 

Дівчата беруть ся по царі за руки, а одна (пий зі єн їм а) ходить їа 
ло руках. Так обносять її трн рази кругом церкви1) співаючи; 

Мойегаіо. 

0 0 0 1= „ 
-¥~ 

У - же вео-на й ос - врес-ла йос-крее-ла, 
ПІчось во-иа нам при - нес - ла ггри- пес ла. 

Принесла нам русуйу красуну, 
А дьівоцьку краеуйу, красуйу. 

А йалова дошчечка, дошчечка, 
По ньІ ходи? Настойка, Иасточка. 

Ой ходила лельіла, лельіла, 
Ііокї льубка не уздріла, не уздріла. 

А ііак льубка й уздріла, її уздріла, 

Тпй з лавоиьки злетьіла, злетьїла, 

Гршчеико III, стор. 56, 57, 1% 

Мобегаїо, 

Ь' 2 # л»—* 

¥- 

Хо-двт па- на но кра-йіміьі а дьіу* 
на 

Ш =У—V- 

0- # 

— ^г—/а—■ ^ =Р= 

0 0 

іго ру-чи-ньі; грай шут-ко, грай пе-бо-же, неп і‘1і На» -йіс 

“) Коли збиточні ішрубки не пошкодить їх забаві. 
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СигуаДИЯ подібна як в ч. (і., в тою тілько ріжнпцею, що колесо 
л ТПЄТЬ ся рівночасно кругом свого оеередка і кругом церкви, „їдут 

■Но переспівайю останнього вірша пісні, вибирає дівчина, що 
^оїть у середині, котру набудь з колеса і ставить її на своїм місця. 

щ : 

> 

• . - 
- N ; >—£ 
0 ф в 

—к— 
[_ді _А_* шт —* ■ 0 

РУ"СУ 

О
 

о
 

ЇЙ про-міїії сн 
* 9 
чор-кі 

ф- ф- 
0 - чи. 

ап під- лаш-ки, шу-каіі еи то - ва- риш-кьи. 
сО'бі дру-гу, с ка- лн~ ио - во - го лу - ту. 

9. 

Мобегаїо* 

:Н 1 0* ш- л - V -Ч-_ 1 
-V А л Р* Р л 1 
і' й* я—Р—\т~Ь ^ Р9 . Р_Ш_ 1 0± 4 у / / А -¥-Р * 

Пи- та - ла сьі ма- ти доч кьм, 
Ції са - дії - да о-гі-роч-кьи. 

Ой садила нідлявада, 
Шчо недьільі візи рал а : 

Мойі ль}бі й опірочкьи. 

Ро-ДЬІТ СЬІ, 

2 / »_* * 
* * /-/ 
У V- 1 / 

ЦП ве ЛИ- КІ Ції 

N 

0 е • і С » » І 
' 4 

і - - . 1 

яа-леяь-кі не рвіт сьі. 
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ю. 
Мосіегаїо. 

1 На-ша ми - ла на- гів- ко, на- гін коІ 
2. Уставай же паж ра-ненько* ра ненько, 
3. Уми най же сн лн-ченько, лн-ненько. 

Б. Он на тка - чи- кн, аа ре- міс ■ шіч-ка, 
8. Бо аа тка - чи ким ра-ио вета- ва-тн, 

цьі^-ки су - ка ти, Не піду матьіиоіко. 

Л{<!Г. ТЬу* стр. 22 ч. 8» 

Пісня повторяється іа нміною слова „он аа ткачика41 иа: аа шву- 
ннкд, днмарьп, Тяльїйана. Коли иааропонутоть іти „за Русипка", від№ 
відає: 

Ой піду штмшчко, оії піду иазулечко. 

Анадто тогіегаіо. 

11. 

Ш \ 
А V V. 

Аг 

ШЕ * 
-1—Ч1—N—N—N 

5ЕіУ^=*Е*і 
Йе-дзье, йе-дзье Жель-мав, 
По по йе-дзье Жель-иан, 
Під йа-кпй ґрунт Жель-нан, 
Ііідфрапцуський Жель- лан, 

йе дзье, йе-дзье 
по цо йе-дзье 
під иа-киіі ґрунт 
під француськой 

йе-ґо брат і 
йе-ґо брат • і 
ііе-ґо брат І 
йе-ґо брат І 

Жель лан, Жель-иаа, ІІїнист - ка ро - дзьі - 
Жель ма - по - ва 

І бра - то - ва 

на. 
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А ви дьіу-ки не яа-й(»и, 
Під такьпіі ґрунт пе да-йем, 

не иа- ііем 
не да- пені 

, ііідь єн са - ма ! 

Діла пісия повторяеть ся кілька разів а відповідною злі пою слова: 
Ьдцуськнй* на : турерькьпй, щіганськьий, данськьий, ньінецькьпй; 

заспівають „під руськьиіі ґрунт41 і т. д. — відповідають; 

А ми дьіуку майемо, маиемо, 

Під гакьий ґрунт же дайем, же даїїеи**. Иідь си сама ! 

4. Обжинки. 

Дожинаючи лану співають: 

Дтіапіто. 
г-е- ., ш • * Ш Л, 

/ї\ А 
-Ш-Р* - т к в / г'" ^лШт Р-ЇР 

У го ру со- дьінь-ко у го-ру; у го - ру ео - мьіиь-ко 

1 / V 

1 го-ру, цей йа ии-вонь-ку дож-ну. 

2. Он лане, ланочку, 
Ой новідж нам праудочку 
Цн будемо ті у кішці, 
Ци підемо ми у війни V 

■ Он будеш, доньу, будеш, 
Лише ланочку дьіжпеш. 

Ю СКіїїчешо жшіва: 

3. Дивували сьі льіси (Ьіз) 

Де сьі подьіли віусн. 
Женчики позживали 
Жельіашші серпами 
Жельізипми серпами 
Шлепькьцлп руками. 



Зближаючись до дому господаря: 

4, На печи дьіжьи кьпене (ЬІ$) 
До Йвана полон тисне. 
То а гьир, то з подьільн 
До Йвана на подвірне, 

ІЇс^, Р. р, І. г. ст, 51 (ч. 8.), 

„Віншують*1 гоеподарови : 

5. Принесли ми полон 
З усьіі схорон. 
Дау Папбіг пожьити, 
Дай Боже повозити* 

З польн до оборд, 
З обори до стодолп, 
З стодоли до комори, 
З комори на ниву 
У ЩІсяйву ГОДНІЇ}’. 

Стоячи перед порогом дому співають : 

6- Нема нашого пана дома, 

Шикали до Львова 
Ідьвіу вербувати, 

Мід, вино купувати, 
Жеичикьн паповат 

7, Йа в нашого пана 
Тан мальована ярисиа, 

Оьіло жепчокіу триста* 

Женьцьіж мош, жепьцьі, 
Дьіучьита теи молодцьі! 
Дьіучьита кучерьпві, 
Йа хлодцьі чорнобриві, 

8* Йа $ льісьі н ожнночкьи (Ьіз) 
У Михайла обжішочкьп, 

Обжьилнсьно иа рапьи 
Заріжте нам бараньи 
Барана рогатого, 
У Михайла богатого, 

У* 3 стріх ш горіхьи летьнт, 
Жепьцьі горіукьи хотьит: 
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Повідала нам дьіука, 
Та шчо ії9 у вас горіука, 
У коморі па полиця, 

У великі бербеншш 

10, Наші Господинь! пишна, 
Теи за брамоньку вийшла, 

Кльучіма поввонила, 

Богу сьі по молила, 
Шчо за раньп обжьила, 

Йе£. Р. р. 1. г. стр. 51, ч. 8, стр. ЯЗ, стр. 53, 

Ктио^і, Збірщшє тГі XI. 5 



ІГ. 

ЗЗід колиска до гробової дошки. 

А. Д ї т и. 

1. Родини й хриетини. 

Коли зближає ся час пологу (язлоги“), вагітна жіика не новиииа 
дивптп ся па ніщо поганого, хотячп, щоби дитина була гарна. 

Також не годить ся їй дивпти ся в липню („кивню") па копї, що 
кивають головами, бо її ожпдава дитина все кивала-б головою. 

Ноно народжене дитя кіаде баба иа „припічок"!) і бє головою 
о „притулу% щоби було таке тверде, як иритула.2) 

Баба купає дитину в теплій воді („дьітепльІ")* котрої пе виносить 
в нони „би спанье де в і нести з кати", тілько в день І виливає її між 
вікнами під стїиу, а корито всуває під „запічок", щоби дитина спала. 
До першої купелі вкидає батько кілька монет для бабв. 

Відтак уложивнщ повиту дитину иа печи, приготовляє баба по¬ 
стелю для полі ж иицї в долїишш кінці' „запічка": стелить сїно, котре 
скроплює сьвяченою водою („арданцкоу водоуг“), а побіч кладе зїлє 
посьвячене иа Маковея (1. серпня). На жердці уміщеній в горі над 
ліжком завішує простирало, і творить тим способом рід паравану, а на 
простиралі вішає від сторони хати стяжку з намистами, коли уродила 
ся дівчина, а стяжку з квіткою, коли хлопець. 

Але за кия положить ся мати иа приготовану постелю, завязув 
її баба у фалд сорочки на грудях зубець чоснику а побіч неї кладе 

*) Складові частина печи ось які; припічок, просторонь печи перед че- 

лїостйю ; п і д п і ч о к, порожнє місце під дечию; з а п і ч о к, або к у б а ш о % закуток 
по правій стороні печи; піч. сама піч і притули, дошка до ацтиканя чолюстп > 

лишки, іЦо- припирають до печії по еї лівій стороні, служать за ліжко 
м) Подібно поступають й уроджений п зимі телятяин. 

35 

ніж і ключі, щоби мала при собі зелїзо, бо вопо має піц відганяти не- 

[ чисті сили. 
Першу піч по йолові мусить хтось з родини глядіти, еьвітити 

і етерегчи неохрещепої ще дитини, аби це прийшла чарівниця і вхо¬ 
пивши дитину, це підсунула замість неї відмін ця („виміну1“). Тої почи 
не повинна п о Діжниця обертати ся до дитини сипною, а то-б пожовкло; 

[ а колп-б забула ся,»то треба дитину три рази скупати в коралях. 
На другий день сходять ся знаком і жінки, своячки і сусідки і то 

не з поро ж ними руками („гщгьіруч"), лиш кожда приносить ґариець 
збіжа, щоби дитині „хліб" родив ся. Входячи до хати промовляють: 

|„С лава її с у с у X р и с т у, дай Боже ш ч І е л н в о, з д о р о в о, ц в 
» санок, ии а донько)4, ц и в ■ п л у г а т о р о м, ц п з п р ь іі х о у / 

Потім кожда жіика з осібна приступає до „зацічка", шдсяопює 
простирало І кладе збіже в хустці коло ПОЯ1ЖІШЦЇ, котра наливає го¬ 

рілки і подає гостям, сама-ж непе. Випиваючи промовляє кожда: „дай 
Боже, бисте з до рови були, бисте сьі нотьіхьн до чекали." ІЯк що котра не доп’є, то виливає до стелі. 

Відтак ходить баба по селі і запрошує в куми: „просит чоловік 
тей жінка, бисте були ласкавії $ куми". Еатько-ж іде до сь вище пика 
і завідомляє його, що „дау ХІамбіг гаразд"; при тій нагоді замовляє 

Іраето службу („паймаііе хвалу божу"). 
До іговнтя дитини до хресту уживають осібної деленочки на го- 

I ловку (в наголовника?}, а осібної під пахви (підручника"}, одної широкої 
пеленкп і повивача. 

Дитину несе до хресту баба; але перед тим обтирає її мати 
своєю сорочкою, щоби її уроки не взяли ся, 

На дорогу дають бабі колачик, зазваний „проводатор", щоби не 
ЇГПІ.ДО церкви без хліба, а перед виходом з хати кладуть під доріг 
шокнру; иаьша знов якась жінка покроплюе бабу з дитиною водою еьвя- 

; ченою і перша переступає через поріг і сокиру, а за нею баба. 
В церкві кладуть кумам па руки крижмо („крижму") себ то шматок 

Ьолотяа або хустку, а иа нїм днтпву. 

По хресті відносять дитину матері, котра кождому з кумів наливає 
їі горілки, а куми кидають її за те гроші до чарки. 

Пелепки від хресту (ивід мира") перуть ся в осібній посудині. 
Віддавши охрещену дитину, гостї сідають до стола. Страви по¬ 

здають їм в такім порядку: сир, масло, бїїос (шматки мяеа варені 
з бураками) І капусту; перед аодаїш її встають всі, мовлять молитву, 
а господар наливає кождому горілки ; далі їдять борщ, лясо з борщу, 

| росіл („Йушти) а краяним тістом, аясо з росолу, а в кінци пшоняну 
кашу варену иа молоці. 



Но ід женю встають, а той що сидить на „старшіми кінця яро. 
мовляє: „дьикуйу вам за хльіб, за честь і за всьо добро; дай Боже? 
бисте сипа (доньку) згодували, потьіхі сьі дочекали, абисмо так йак- 
йеемо СЬІ посходили до хресту, біісяо прийшли й на в е сьі льє/ 

Відтак усі сідають „аби всьо добро еьідало", ще трохи посидять^ 
а декотрі відходять; опісля сходять ся знов і зачинають „перепивати“; 

Баба бере талїрь або полумисок, кладе на нього, „цйяушку", ееб 
то перший скравок з хліба* а як перша дитина то колач, — наливав 
в чарку горілки і п’є до найстаршого кума. Той п’є до подіжиши, котра 
тепер вже є його кумою і желає: „Кумо, кумо! дай Боже здоровлє, 
бнсте вискочили із за того віса, иак серна з льіеа, биете сина згоду¬ 

вали, потьіхі сьі до чекали/ Потім кладе на таріль гроші для куми, 

котрі баба відносить поліжніщї. Так перепиває баба до кождого кума 
і зносить матері гроші; муж при тім дає звичайно найбільше. 

Баба бере знов таріль і перепиваючи до найстаршого кума про¬ 
мовляє: „скьпньте сьі бабцьі иа капцьі“, Кождий дає їй по крейцару, 

почім сідають до перекуски, що складає ся з пирогів І каші, а як піст 
то з голубців, себ то пшоняної каші завішеної в капустяні листки, 
в кїпцп кождий перепиває ще раз до поліжніщї* 

Коди куми пороаходять ся, мати посилає по по лудан до сусідів 
бабу і спрошуе до себе жінок. Кожда приносять у хустці трохи вбіжа. 

а иогостившнсь відходить і дістає до дому шматок хлїба. Відтак при¬ 
ходять і мущннп та забавляють ся часом через цілу ніч. 

Тим часом баба стереже старанно поліжяицц котра не повинна 
вийти й за поріг хати. 

На третій день приходить баба до иоліжницї збирати постелю, сїпо 
і дає їй чисте простирало. 

В три тижні по полозі, давнішнє бувало но б тижнях, — при¬ 

ходить баба, аби приснособитн матір до виводу. Мати убирає ся чепурно, 

бере дитину, ніж, ключі, цілу піку хлїба і головку чоснику, а баба скроп¬ 

лює її сьвяченою водою. В дорозі до церкви не вільно матері прикрити* 

очнії дитині, хоть би і мороз був, щоби уроки не брали ся. 

Перед порогом церкви з лівої сторони дверий клякає мати, а коли 
прийде сьвящеїшк, вона держачись „студи", йде за ним перед малий 
вівтар, де відбував ся обряд хресту. 

Перед виводом по вільно поліжніщї перейти поза чужу межу, гра¬ 
ницю або перелаз. 

По хресті дістає баба за уелугу. коли перша дитина, дві міри по¬ 
лотна па запаску, дві шістки і бохоиець хлїба; при другій дитині від 
тої самої матера не дістає вже полотна. 

37 

2, Колисанки/) 

і. 
Апсіаііїе. 

•ьЬ-Г. іМ* к—Ь-1-І Т-'^ м=1 І к Ь КІ'.І 

, льульу, ой льульу, льульу* по-ста-киу тьи під 

тНР- 
-т-т 

ДУ - яку; ду - лень*ка цви- ге, ду-лень - ка цвн- те, 

і вав Олекса Бабій. 

*) Крім пісень сни ааголовкоїс обнятих співають ся при кпдпсцї і всякі 
/'ЬщІ, без огляду па зміст, ;*0н тілько ритм їх дна приладити ся до одної з ме- 

у ні щепах під н. 1» З* 3, 4 і 0. 

Он красно, йасно, ой красно, йаедо, ку- дн соньінько 

хо - дат. 

Соньінько зійде (Ьїз) 
Тай назад воно зайде, 

т- 

хо - дат, ой шче красньійше, 
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Матмика умре {Ьіз) 
Уже іїнпчоці не буде. 
Хоть упа сьі найде (Ьіз) 

Усе попа не рідненька, 

Шчо сьі прдтулнт (Ьіз) 
Усе вона оту де ненька. 

2. а. 
Співак си так, як ч 

Ой бодай, бодай (В|з) 
Не раненько еішта.то, 

Шчоби сьі мойв (Ьіз) 
Мале дптьп виспало. 

ОЙ бодай, бодай (Ьіз) 
Не рано курд діли, 

Оіі шчоби мойі (Ьіз) 
Вороги поньшіли. 

Співак Оликбії ПаШіі 

2. 

Співала Фссн БаранОба. 

З, 
Мобсій (о. 

ЦЄ-Ж її КО-1Ш СІ] - ДЬІ-ТИ, 

Сьіла вона еи (Ьіз) 

Зажурили сьи „ 
Ои шчож бо іеиьі я 
Коли не мішу „ 
ОЙ не жури сьн Й 
Підростут крильдьі „ 

та межи колопькадш, 

дрібними дьітонькааш. 
мойі дьітоиькьп, ио вас, 
переделонька до вис ! 
ти щатьідонько, паши, 
долетимо ми саїш. 

~Ь & 

па ли-поч-ку 

І' *Г ^ II 
у тем-пім яьі-сьі на лц-иоч-ку. 

Буде вітрець повівати, 
Мале дитьд колисати. 
Будут пташкьн прильітатц 
Та будут сьдівати, 

Дитиночку малепечку 
Будут приспильати. 

Пер. Антр. VIII. стр. 202 ч< ЗОЙ. 

е. 

Співав єн так, нк ч. 2. 

Повішу йа колисочку 
На вербу на вербу, 
Колиши сьд, мій синочку, 
Закіль на еьи верну. 

. 

7. 

Співає ся так, як ч. 2. 

Ой спи. дитьи, без ДОВИТЬП 
Тей без колисаньн, 
Йабис спало, не плакало 
До самого рапьп. 

8. 
Співав ся так, нк* ч. 2. 

Ой спи, дитьи, без ПОВИТЬИ 
Тей без пеленочок, 

Прийде мати та півйе тьи 
У тонеиькьий платочок. 

Чч. 5, 6, 7, В Співала П, Білїнсьяа* 

9. 

Співав он так, нк ч* 5. 

Ой оии, дитьи, без повніш, 
Прийде мати, тей півйе тьи. 



Ой полетимо (ЬІб) ПОПІД ВИСОКІ гори, 

Не верпемо сьп „ до матьіикьи и ніколи. 
Нор. Кольб. Пик. II. 362. „ „ 

и н. Д 

Мосіегаїо, 
4. 

- К- ц— Ь _ г____ 

'> ±^г] —к—-р—* 

Ко-ли-са-ла на, ко - дії,- ра - ла па дц-ти-ноиь-ку 

ко- ;і п-еоч-ку 

та по-ло- ля- ла, та по - ло - .їж 

ІррИНГ 
ІЇО - |*ЄЛГ> ^ ку. 

Не жьнльже дшїіьі (Ьіз) 
Лише меяьі жьнль 
Бо коляеодьку 
Малу дитину 
Бо колисочка п 
Мала днтЕна 
Бо колисочка 
Дитина умре 
Ой тьижко, гирко п 

Шче гнрше тьпакше 

М<фР Йе^оіа Р. рїемі Ішіи шзк, 11 

тай ТОЙ! колисояькьп, 
налоіїї дитивонькн, 

ш день за два збудуйу, 

за рочок де аго дуй у. 

з крутого дереведька,1} 

з під щирого серденька, 

по кояиеочцьї буде, 

матьіпка пе забуде, 

кавіньн угяодатн, 

дитину згодувати. 

сЇрщ іи\ с. н. д. 

МосІегаІо, 
—— 

6. 

По- в і - шу Гіа ко- ля соч-ку 

* Вр й 
г 

у тем-вьім льі-сьі 

) Пар. Ікі кі)лисичка с тоненького Дереуцьі, 

Мила дитішка с під щиренького сердь і. 

Йа ^ топепькі пелеиочкьи, 
Йа у йедваоньі кьитайочкьи. 
ОЙ СПИ, дитья, без иовптьи, 
Прийде мати, той иівйе гни. 

Пішла ^ поле па роботу, 
Та ие прийде аж у суботу. 
Ой спп, днтьи, колишу тьи, 
Ой йак усиеш, йа лишу тьи. 

Ой спи доуго, рости борзо 
Вітцьу й матцьі па потьілу, 

Добрим льудьоя на послугу. 

Аби дихьим не служити, 
Ко ЦІНІ не лож догодити. 

Співала Марта в „ Лугу1. 

ІО. 

Співав са так, як ч. 5. 

Ой спи, дитьи, колишу ТЬИ, 

Прийде мати, йа півйу тьи. 
Поставну тьи під лавинну, 
Сама піду на вулицьу. 
На вулиця дудка грайе, 

Мене мама не пускане. 

Пусти мене, мойа мати, 
На вулицьу погульати. 

Так йа собі погульайу, 
Йак рибопька по Дунайу. 
Йак рибонька з камінцьіма, 

Так йа собі з молодцьіма. 

Пор. &«. Р. р. 1. г. II. стр. 139 ч. 1. Співав Олекса Бабій. 

11. 
Співаа ся так, як ч. 5. 

ОЙ ХОДИТ СОД КОДО ВІКО Я, 

А дрімота коло плота. 
Питане сьи еон дрімоти ; 
Де будемо ночувати? 
Он де зсата тешіенькайа, 
Де дитина маленькайа. 

Ктцоф. Збірник ХІТ 



Йа там будем почувати, 
Мале дитьи приминати. 

И"1>- РУС- Д«*стр. стр. №. 9,щ. Р. р. газ. II. ст. 60. (і Н. Д. 

12. 
Співай ся так, як ч. 5* 

Гойда, гойдаеенькьц, 

Змна роса па пгашедькьи, 

Шче замньішша па дьітоиькьн, 
На дрібні йі епрітонькьн. 

Співала II Вілївська. 

13. 

Співав сн так, нк ч, о. 

Колисала баба дьІда 
Від поранку до обіда: 

Йа^сіта дьіду, коблс пе уста#, 

^ сьп йецчігц дьіста1?. 
Колисала баба дьіда 
Від поранку до обід а. 
Не могла го Уколисати, 

Муеьіла му цнцькьл дати. 

Співав Олекса Бабій, 

14. 

Співав ся тап? лк ч. 5, 

Льульу, льулу, старий гульу, 

Дам ти ґрейцар на цібульу. 

Дам ти другий на петрушку, 

Дам тл третий, хлепчії йушку. 

Іб. 

Снівав ся так, нк ч. 5. 

ОЙ^ спи, сину, ХОТЬ годину, 
Чейже я сп відпочину. 

Хтьілас, кати, спочивати, 
Гуло мене тай де мати. 
Гуло мене тай не мати, 
Гуло собі тай гульатц. 

С. н. д, 
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Шкода лиса дерен і йа, 
Шчо у ін.ім нема содобійа. 
Нема кому рано устати, 
ЧІльадоиьку побуджати. 
У етап ь, чільадко, до роботи, 
Віспалас сьі до й охоти. 

Пор. Кольб. Пок. ч. 452. Сшвада П. Білїпська. 

АНе^'О тойегаїо. 
І6.1) 

^/^7' /' V "V Ч- 

Грпяиуло лупнуло в льісьі, ко-мар а дуба по-ва-лив сьи. 

Розбву собі головище 
На дубовім конарвщп. 

Вилетьіла муха з хати 
Комаренька ратувати *. 

Ой комару мін комару, 

Жалуй у тьіі ие помалу. 
ІІчолп з польа придьітайут, 
ІІльастри з меду прикладаїут, 

Піду льаку купувати, 
Головоньку омарувати. 

Де сьі скажеш поховати, 

Овойі кости поскладати? 

Поховайте меае у льісьі, 
При зеленому горіеьі. 
Та иасьійте рутп-зьільі 
Йак прийде сьвіта иедьільі, 
Будут льуде аьідьі рвати, 
Комаренька споминати: 

Десь ту лежит комарище 
Наші крови пійачишче. 

Десь тут лежут йего кости, 
Шчо кусали у такі злости. 
Десь тут лежит йего труба 
Шчо й упала учора з дуба. 

>) Ою пісеньку рецитують нільські Діти дуже часто при забавах і для уепо- 

ВДввн |)оаплакнішх дїтай. 
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Десь тут яежут ЙОГО ЖИЛИ, 
Не йедиого сьі яапнлп* 
Десь тут лежут йего рукьн, 

Шчо робили тьілько мукьи. 
Десь тут лежут йего зубн? 

Шчо Утвирали лівого губи* 
Аміпь, амінь, комарище, 
Наші крови пшачще. 
Не ііедному грау па по сьі, 
Тепер лежит йа у поросьї. 

Рецитував Олекса Бабій. 

«р. хй: ,АХ,™: п “■Чі°-т- ш. 

17. 

Ой льульу, льульу (Ьіз) дитиночко налепька, 

До ли тьі Бог дау я ци лпхайа доленька? 
Пак ми тьі Бог дау „ буду тьі шінуватп, 

Иак лиха дольі „ мушу тьі годувати. 

18. 
МосІегаіо. 

СТ0'Р°* бу ' де> йа Пре-чн-ем до до - ао - чи. 

та ііак у день так І у но - чи. 

19. 

Ой яьульульу (Ьіз) коби тьі вильульатн, 
Ііоба сьі с тебе „ лотьіїьи до чекати. 
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20- 

Ой льульу (Ьіз) закі тьі вагодуйу. 
Не рочок, не два, тей не чотири с тобоу сьі їіабідуііу. 

Не ііедну пічку (Ьіз) тей ие неднуйу днинку, 

Закі згодуйу » свойу малу дитинку. 

Йабим ие дбала „ аом дак бідувала, 

Кобнж то йа сьі „ потьіхьи дочекала. 

АИєугго. 

Б. $олуі дївоцька * парубоцька. 

1. Дівчина вільна. 

Шумки.') 

1. 

0~ 

Ой по - кі йа 
То У КО-ЛИСЬ- цьі 

бу - ла ма - ла, ко - ли - са - ла 
то у ко-роб - цьі, те - пер ме - не 

ф: ; / .1 
ме - де 
льу-бйут 

ма - На. 
хлоп-цьі. 

Коробочка торкотьіла, 

А йа спати де хотьіла. 

Коробочка торох, торох, 
За иііоу хлопцьіу сорок, сорок. 

2. 
Ой иаяуньу, льубйу і’рнцьі, 
Гриць па непе ие дивит сьі, 
Льубйу Петра, Петро мене, 

Коли Петро не дльа мене. 

С. її. Д. 

С. 11. Д. 

1) Гумор, вдатність, часом і гірка сатира к «місті, але легкість у формі, то 
затильні прикмети шумки. Шкода тілько, що той відділ шіродиьої поезиї в Ходовіших 
Раз мірш, иаймеиьиіе плеканий, що дало б «я подекуди по ас пити контрастом, у явім 

важкі, поважні заиятя і прикрі магерияіґьнї обставини селян до конечної для 
шУМки повної весел ост и, Шуиіщ співак тілько молодїж, звичайно в товаристві іга 
^фавїіяках ї вечсрпицпж серед загального веселого 
Музиці. 

настрою, вглядио при танцю 
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3. 
Иак паничьц не льубити, 
Та і пандчом добре жнти. 

Паппчова камізолька 
Пристала ми до серденька. 

АІІЄ£ГЄІІО. 

Ей кобас так серпок жала, 

Йак у таици витинала; 
Ей кобис так косоу коспу, 

Иак у танци дьіукоу иосиу. 

о. 
Від кутика до кутика 
Припинала когутика. 

Від стоупчнка до стовпчика 
Прилипала горобчика. 

6. 

На на поли ночувала, 

Соколика не видала, 
Лиш видьіла жоутогрудку, 

Шчо скакала попід грушку. 

7. 
Ги, дьіучпно гордьіуппчко, 

Румйапове твойе личко, 
Не так личко, йак ти сама. 

На папери написана. 

8. С. н. д. 

ч- 4 . -н :-=Ь=£=Рг —1 мім--. • * -4Г ^ : : *• щ в~ Л •* 1 

На уже ю-иьі третиіі день, третвй день, третії день, 

-к- —|: і 
Иак на прьила нит-кьи у день, нит-кьи у день, нит-кьи у день. 

Тепер ми сьІ не хоче, 

не хоче, не хоче, 
Бо мі милий скобоче, 

скобоче, скобоче. 
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V 

і). 

Ой дьіучьпта, де йдете, 
де йдете, де йдете, 

Котра мойоу будете, 
будете, будете? 

Або сестра, або йа, 

або йа, або йа, 

Або мойа братова, 

братова, братова. 
с. н. д. 

Ой там, он там иа вер - шеч- ку мо-ло - ти- лп 

хлои-цьі греч-ку, а-ньі греч-кьн, иьі по - ло - ви, 

РШ. I 

са* мі дьіу-ки чор-по-бро-ві. 

ІІор. Антр. VIII. стр. 217 ч. 258. Чуб. V. жартоб. 210. 2е". Р. р. І. г. II. 
ч. 11 стр. 162. 

_ К Ф І 4 . » • і грі Еї 
Ой там, ой там на го - рі, там сто-на- ли яа-льа-рі, 

ма- льу-ва- лп че - ре- вич-кьи дьіучи-поньцьі мо-ло - дьі. 
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Ой мамуііьу мойа, 
Позичте ми тарал г.а, 
Вікупити черевичкьи 
У молодого мальара. 

Ой, доиьуж ти лойа, 
Було льіто не зима, 
Було собі заробити, 

Черевичкьи вікупптп 
У молодого мальара* 

Ой там, оц там на горі, 
Мальуваїн мальарі, 
Питали сьі дьіучиип: 

Ци треба ти димчнни? 

Дьіу'чппа сьі не устядала, 
Нову димку підьібрала, 
Ой дивйут сьі мальарї, 
Нова дамка дві дьері. 

Співала Енська Курилова. 

АПе^і'о* 
І 2. 

ф: 

1 

Де то-та дьіу-чи-иа, шчо тут бу-ла ? Ско-чи-ла че-рез нлмт 

теи туп-ну-ла. 

А за нву хлопчпкьи йак червіщьі, 
Иідрали фартушок па кавальцьі. 

С. н. д. 

13, 

При гривна до т а н ц 

л 

за мноу хлоп-цьі за мно5г, За - кї хо-джу 
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_^ . 
у 0 І*' - 

* — 
—К&-Г0 Г -р— 

-*> -Ж-0 • - 
* у у: : 

ШГУ & V - Г ■ 
в 

сьльішно)"' дамбу, 

А 

За- ні 

14. 

Співає ся тая, як ч. 8. 

Ой мамупьу товар іде, 
Йа наш бичок перед веде, 
Йа му кажу: бицьу, бїіцьу, 

А вій непе за ешднпцьу. 

Йа му дай у хльіба соли, 
А віп мене ріжком коле, 
Йа му кажу: йди до дому, 
А він веяе у солову. 

15. 

Од ви гра у наш пай виграу, 
Молодого хлопцьі вибрау, 

Вибрау, вибрау ва Подольу, 

Сам сьі зістау кою польу. 

16. 
А йа спйу, аеньі спит сьі, 
Мойа душі веселит сьі; 

А па устала, теи нема, 

Болит непе голова. 

17. 

Бй шасть по дубпвьі, 
Шьирокьнй лист па калииьі, 
А шче шьиршяй на цаворі, 
Десь мій милий иа розмові. 

18. 
Оьічіт мене, рубайте мі, 
За старого не дайте мі. 

Еглоїр. Збірник т* XI, 7 
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Бо у старого сива брода, 
Йа молода йак нагода, 

19. 
А тц старий на щос вдалий, 
ІІопоіпстп на піч льістіі, 
Та на саму середину, 
Випарити черевнну. о н д 

Коломийки, 

Ритм коломийковий виступає беа сумніву найчастїйше в українсько- 
руській народній ноезиї. Ноявляє ся він, що правда, у піснях всілякого 
змісту — однак найчастїйвіе в пісвях любовних. У сїЙ збірці" припадає 
08% коломийкових ритмів на пісиї любовні, Кожда коломийка складавсь 
із двох чотнрнайцять-силябппх віршів, що укладають ся в Групи снляб 
які можна означити схемами: [(8 + 0) 21 = ІЇ4 + 44-3 -І- Чї 91 _! 

[(4 4-4 + 3 + * + 2) 2] = І (2 + 24-2 + 2+3 ї 3)ї] * р|дЗ 
подибує ся дваиаццятьсижябннй вірш коломийковий: (2 + 1 + 2 -|- І б) * 

г Попід сад, | попід сад, | тей повід садочкьп. 
Такі коломийкові строфи становлять звичайно для себе цілість під 

зглядом змісту; однак дуже часто кілька таких самостійних строф ко¬ 
ломийкових складає ся па відповідні льоґічпі Групи; такі Групи розро- 
стають ся часом у шпроку пісню викінчену під зглядом розкладу иое- 
твчного матернялу. 

отсїіі збірці" поставлено між поодинокими числами такі Група 
коломийок що їх сполучує звязь льоГічва. Такі Груші порозкидувані 
також серед тих строф коломийкових, з котрих кожда становить для 
себе цілість і котрі іш стоять із собою у ніякій звязн. 

В коломийках мельодиї не є тїсно звязані із змістом, — так. що 
кожду із наведених строф можна співати на всілякі лади. До кождої 
може відноситись одна із поданих тут 41 нельодий. 

З тої причини друкуємо тут мельодиї окремо, без тексту. 
Коломийки значимо порядковими числами без огляду па поодинокі 

Група в які вони входять, 

Ьідок 1, Меде мати породила уеьшга повивати; 

Або умирай або рости будеш бідувати. 

Мене мама породила тем пень коні ночп 
Дала медьі біле тьїло, а чорненькі очи. 
Нове мати породила по ковец потоки, 
Канада ми ростя дояьу тоненька, висока, 
А йа мами послухала виросла тоненька. 
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На сьім ліктьіу фартушина, та ще коротенька* 

Мене імама породила та івбпла горпед, 
Абим була дьі5гкоу лалиоу на горішішй копец. 

Мене мама породила та Ізбіяа ринку, 
Абим була дьіукоу ладпоу па всьу серединку* 

Мене мала породила тамненькош почи, 
Дала мешЛ чорньі очн аруГатя на хлопцьі* 

Ой калино, калинонько чо ари лузьі стопиш, 
Ції тп сонщьі вівирайеш, цп сьі вітру бойнш ? 

А на сошіьі віаираіу, вітру сьі не бону, 
До мі мати породила, там ііа ся ностойу. 
Мене мати породила в стодольі на топкі, 
Та дала ми сиві о чи мруГатк на хлопцьі. 

21* Ой упала зьвізда з кеба тан розсипала сьщ 
А дьі\тчнна позбирала, гай натикала* сьн. 
Ой шбп В а була красна Вак воронька йасиа, 
Оьвітнлабим на все поле, иьіколн не вгасла. 

25. Ой кувала зазуленька на у льісьі па пеньку, 
Йа хтож мене иодьульуїїе таку молоденьку? 
Ой кувала вазуженька, кувала, кувала, 

Йак учула зима буде, о па сьи сховала* 
Йак учула вина буде, зима студененька, 
Сховала сьн у гай зелений сива вазу денька* 

Ой кувала зазулеиька топепькьпм голосой 
Покі іша сьи но % давил а йачміїшнм колосом, 

33. Мене мама породила у свіштуйу иедьільу, 
Та дала ми лиху дольу, де йа сьи подьійу ? 
Лиху дольу ньі утопити, адьі нроміньатй; 
Жиди звану?, пани знаиут не хтьит купувати. 

Оіі гопьу на лику дольу із міста до дому. 
Та друдьу Йа лиху дольу із моета у воду* 

Іди доле, лиха доле іди утони сьи, 
Та за мнойу йододойу та не волочи сьн. 
Ой на піду, ой йа піду у Дуиайу утоіійу сьи, 
А ти вийдеш по водопьку, га йа тьп У іони у сьи* 

А ти вийдеш по водоньку двома конотками, 

Та йа тебе ухопйу сьн ногами й руками. 

45. Ой бодваре, бод парочку, зроби мепьі дьіжу, 
Ой тай таку коновочку, шчо по воду біжу, 

[ ЇІор. Коїьб. Пси* И* ч. сер. XIX. ч* 592, ^ Р* *■ ї1‘ СТР- 171 н‘ 
йтВ- 201 ч І. Ііодьб. Пои* 11- 224—26, Антр. VII* 170; VIII. 10* 
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47- Ой коби йа ману мала ца би не служила, 
Йа би чужі ґоснодипн води не носила. 

На би води не носила хати не ^мітала, 
Иа би чужі ґоейодний у ласку не стоііала. 
Кобд на сьи У Пана Бога того допросила. 
Аби юна Господинь! у мене шче служила. 

Ой йа би ЙІ і зварила із [гетрушкьи Йушкьп, 
Та йа би ііі покришила всьільакі й окрушкьи. 
Иак бн йісти не хотгЛла, йа би йейі бала: 

Пригадай си Господине, шчос зі міму робила. 

57* Бодай тебе когутику нйері забодьіло, 

ІПчо та не піу а йа спала, вже сьі розвпдиьіло. 
Бодай тебе когутику снері васкьипало, 

IIIчо тн не піу а йа спала уже засватало. 

ОЬ Шслала мпи мона мата у льіс горішкви рвати, 
Та висока дьіщиненька не мож досьигатн. 

Бодай же тп льіщинонько на рік не зродила, 
Йа горішкіу ие нарвала, мене мати била. 

65* Ой шче мене юна мати у купели купала, 

Та уже мойа біла ручка до хлопцвіу махала. 
Ой шче мене мойа мати но руках носила, 
Та уже мене за хлопцьіма охота зносила. 

69. Ой ту ду-ду, ой ту ду-ду не вставай на груду, 

Не иогльадай оченьками, бо твойа не буду. 

71. Ой хороша дьіучинонько, хороша йі мати, 

Хорошо сьп потрьисаие коло свойі хати. 

Ой хороша дьіучиноп&о, хороша ні ненька, 

Йа хорошо уаа сьпівайе коло музиченька. 

75. Он шчож то мп за зьільечко, шчо сьн само еьійе, 

Ой шчож то ми за парубок, шчо сьн це засьмїйе? 
Ой шчож то ми за зьільечко перекоти поле, 

Ой шчож то ми за парубок шчо бородоу коле. 
Пор. Антр, УП. 221, 

Ой то у меде та зьільечко пахучайа яііитка, 

Ой то у мене парубочок, шчо льубит дьіучьитка. 
81, Де тп підеш, де ти йідеш кучервивий Дмитре? 

Вуса бим ти підголила, та не іайу бритви, 
88. Зваріт мепьі яамунцуньу тоні дубеипнп, 

Шчобп мене молодецьку хлопчикьи льубила. 
85, Ой йак йа сьн опережу на Йвана япптаїдеу, 

Уже йа буду до й осели файноу молодицеу* 

Ой пак йа еьи затикану на Йвана рутову, 

Уже йа буду до й осели файноу мододойу. 
89, Не тепер, ие тепер на гриб» ходити, 

У оееип, у осепн йак будут родити, 
Пор. Антр, VII 240. 

Не з мішком, не з мішком але з коробочкоу, 
Не сама, не сама але з пару бочком. 

93. Йдете хлопцьі на нідпенькьи кличте молі Сеп&кьи, 
Мойа Сенька не сьяьі пенька, вддит де підпенька. 
Ой пі шоу дьід па гриби, баба на підле иькьи, 
А дьід свойі посушну бабииьі сиренькі. 

Пор. Аптр, VII. 222. 

Ой нішо^ дьід на гриби, а баба на гливи, 
А дьід свойі посушну, бабпньі погнили. 

99. Ой пасу йа бичкьи, бичкьи та попід осичкьн, 
Та йак на си засьпівайу, не треба й мувичкьи. 

Ой то на си засьпівайу двома голосами, 
Йеден піде польом, польом, а другий льісамн* 

Пор* Кольб. Пок. II. 447. 

Ой йа собі засьпівайу йакойі йа умілу, 

Аби льуде пе казали, шчо йа туманьійу. 
105* Ой чійе то весільечко пана молодого, 

Вільно меньі иогульатк, шчо кому ДО ТОГО? 
107* Ой горами, долинами пшениць! лапаєш, 

Банд рун, ваидруй дьіучинонько у Волошчішу з нами. 
Хіба би йа дурна була, розуму ие мала, 
Та шчобп йа молоденька з вами вандрувала* 

Ш. Ой коби йа така була йак мойа мамудьі, 
Продала бим сиве курі, купила татуньі. 

113, Што татуньо розказали, то мамуньІ муеьнт, 

Ой мамуньи татуневи когутика дусьпт* 
115. Ой на нйицу камінь меле, під лишиш лотокьи, 

Чомусь мене ие пускайут на тоти толокьи. 
Чомусь мене пускайут, збнрайут сьн бити, 
Пустьіт, цуетьіт мамуицульу хоть еьи но ди вити. 

Чому ж мене не пускайут через йакуеь біду, 
А па у вечьпр викраду сьп, на толоку піду, 

121, Ои аацвнла пшениченька, а у колосу зерно, 
Йакась біда заеьиівала мізерно, мізерію. 
Ой вацвила пшениченька, ззцвшш, зацвила, 
Тогда йесми засьнівау, йак ним тьн научила. 
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125. Ой до гаку цороженька, до гану, до гай у, 
Куиійшочка віддайе сьи а на не гадану* 

Кумнаночка віддане сьи, а йа шче по буду, 

Та йа своя і кумпаночцьі за дружечку буду, 

120. Не дай мене мойа мати за цнмбальістого, 

Цимбали сьи доламайут, то шчо мєїіьі а того ? 
11е дай мене мопа мати за ткачі брехачі, 
На ткачику сороченька йа з льудзькойі працьі* 

133. Кобн грала музиченька кождоііі педьільі, 
Иа би пішла танцьуватя, маяу ноги більі. 
Иак музика ладно грцйе, йа слухати льубйу, 

Мене мама рано буднт, йа у кулакьи трубну, 
Йа музика ладно грайе, весело еьі дцвит, 

Та йему даііут горішків, він сьі не прогинит, 

130. А у городьі пастернак, зелена му гичка, 
Льубйу мене пап комісар, хоть йа не велична. 

А. хоть бо йа невеличка, колнм бесьіддива, 

Пан комісар чорновусий, а йа чорнобрива. 
Парубочку молоденькьий, вус ти сьі заеьінау, 

Завіу йес мі у солому, ньічос ми не удьійау. 

145, Ой стойала па полиця новенька кузьіУка, 

Просила сьі у паничі молоденька дьіука; 

Пусти мене до домоньку молодий паннчу, 
Йак йа буду молодидеу сама тьі закличу* 

140. Он коби иа молоденька тілько мала грошин. 

Кілько мене поцьудувау нарубок хороший. 

151, Та йак мнпьі не еьніиати, коли ми сьі хоче, 

Коли мойі головопькьи дніхто не клопоче, 
А иак мойу головоньку зачну? клопотати, 
Тогдп ми сьі молоденькі не схоче сьнівати. 

155, ОЙ та дана, ой та дана, шчо ми за догана. 

Не бону сьи у Ходовнчах ньі віта, ньі пана. 
Йа паншчину відробила, податок віддала, 
Тепер йа сн засьпінайу ой та дана дана. 
Ой та дана, ой та дана, ие піду за Йвана, 
Але діду за Данила, аби в не робила. 
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Йа у Данила не робила, лише бичкьи пасла, 

При зеленьі отавици, абнм була красна. 

Пор- Антр, УШ. 201. 

103, На понові сьіножати добре сьіно жати, 
З ходьіуськиїи парубками добре таїщьуватн. 
Парубочкьи ходошїцькІ ставайте до їльіду, 
А йа буду візирати за кого на піду* 

107, Пнтау мі еьі парубочок чоаук така біла, 
Мене мати породила йак сметану гріла, 
Штау мі сьі парубочок чом така румйпна, 
Мене мати породила, йак цвила калина. 
ЇІитау мі сьі парубочок чояус така гладка, 
Мене мати породила, та йак цвили йабка. 

Мене мати гуду вала прісноу палепіщеу, 

Абнм була дьіукоу яадноу потьім молодице^* 

175, Не диви сьі парубочку шчо дьїучина біла, 
Йак би мати не змолола, хльіба би не йіла. 
Ой диви сьі парубочку та котра румйпна, 

Та йак етапе коло жорен, не треба і млина. 

179* Ой не хода богачику горойу за мпойу, 

Бо ти богач а Йа бідна, не ріуньам з тобойу; 

Бо ти богач а йа бідна, не зрівнайемо сьі, 
У тебе воли у мене нема, пе поберемо сьі. 

183. Ой тп дуб, ой ти дуб йа суха иаліщьі, 
З тебе дубе иьщ ке буде, з мене МОЛОДИ1Ш, 

Ой ти дуб, ой ти дуб, а йа березовька, 
З тебе дубе ньіц; це буде, в мене дьіучднопька, 

187. А йа піїана, а йа пйана, а йа не твереза, 
Чим бим хату замітала, пак би не береза. 
Мету хату, мету сьіішт а все сп гадану, 
А хтож мене посватане, йа вольіу не ману* 

Ой йе у мене сиві очи з чорними бровами. 
Та так мене посватанут, йак тоту з волами. 
Ой дасьць меньі сестра волп, а браччик корови, 

А маауіщьі біле тьїло, тей чорненькі брови. 

195, Казали ми кури пасти, кожухьи латати, 
Ть^тьу, тьутьу чубатенька, кличу тьп до хати. 
Казали ми кури пасти горох молотити, 
Кури йаїїцьі погубили, мене хотьпт бити. 
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1У!). Казала мп кашу їїістп, а йа по голодна, 
Казали ми за вдьіуцьи йти, ііа иолодцьн годна. 

Кол.О. Пок. II. ч. 485. 

203. Он на леду кьерннченька на леду, на леду, 

А богата дьіучиноиька ?мивайе сьі у меду; 
А біднайа дьіучдцопька умийе сьі водойу, 

Та за бідноу дьіучпнонькоу хлопньі чередойу. 

205. Ой богацька дьіучппоиька пішла за волами, 
Затріскала енну димку кривими йогами. 

А богацька дьіучииоиька пішла за тельити, 
Затріскала сину димку, по могла яідаьити. 

200. Йакась біда набрехала, шчо не у льІеьі паші, 
Та ні гнала бпчкьн насти більавина наші. 
Иакась біда набрехала, шчо йе в льісьі вода, 
Та ні піала бичкьп насти дьіучина молода. 

213. Ой орала дьіучииоиька за галом, ва гаиом, 

Йедппм бичком ноловенькьпм, а другим бугайом. 
Ой орала дьіучииоиька штирма воли у? поли. 

Та казала, шчо не прийде иа біду иьіколп. 

21Т. Ти гадала дьіучинонько, шчо ти найладньішша, 

А ти така дьіучинонько, йак фасолька піша. 

219. Голуб сивий намунцупьу д’ вікнам прильітаїе, 

Дай му доньу принадо ньву, де з чьиста бувайе. 

Та йаку му мамунцуцьу прцнадопьку дати, 
Йозьми коньа до стайеикьи, голуба до хати. 

Йозьми коньа до стайеикьи, голуба до хати, 

Посада го конец стола стань з иим розло^льзти. 

225, Попід сад, попід сад, та попід тонольу, 

Відведьіт мйи до долоньку, бо сьн сама бону. 

Не ведьіт мііи долинами, ведьіт мйи попад стау: 

В мого тата сьвічка горит, 5'же він тато у стау. 

Ой прийшла ііа до домоиьку, тай сьи розгорнула, 
Меие мати питайе сьи, де ти доньу була? 

Ой була йа катусуньу у пана на толодьі, 
Не сама йа йшла до дому, вели міій два хлопці. І. 

233. Ой у саду садовина а у льісьі льішчина, 

Навчила сьц у саду спати молода дьіучина. 
Научила сьн у саду спати межи йабдінками, 
Шчо хотьіла віробйила межи парубками. 

А невістка прийшла з міста, та надула губкьп, 
Не дай мати у саду спати, бо ходьпт иарубкьп. 

Бодай а;е ти невісточко так здорова була, 
Йак ти у мене томі ночі нарубочкіу чула. 

Пор. Кольб. Поз, ч. 172. 

241. Льубну мене вітьіу син, хотьіу непе узьати, 
Та да^ мепьі новий серн: ходи мила жати. 

Ой йа узьпла новий серп кьинула за себе, 

Не жьпла йа у свого тата, той не буду У тебе. 

245. Ой ішла па нопід яьіс, наишлаа козарика, 
Дурнам була, шчом пе йшла, еватау мйи музика. 

247. Била мене войа мати березовоу ріскоу, 
Не буду йа у Ходовпчох ньікому невісткоу. 

Била мене моя мати березовим прутом, 
Шчоби йа сьи не дивила та за тим рекрутом. 
Била мене мойа мати, била мене, била, 
Дай йі Боже вдоровйенько, на добре мйи учила. 

Била мене мойа мати тай колотьіучпиоу, 
„Абпсь хлоицьіу не льубала молодоу дьіучипоу.11 

Била мене мойа мати у плечі кулаками, 
Шчоби йа сьи не дивила та за двораками. 
Ой бий мене мойа мати, на муку мйи убий, 
А Йа вийду за ворота „двораку мій льубин.“ 

259. Ой варила мама рибу, добра була йушка, 
Від тогди мйи хлопцьі льубйут, йак йез була дружка. 

201. Ой піду йа на закутье та на закутьечко, 
Та там вона закоханье рубайе ирутьечко. 
Ой піду йа на закутьі, нарубайу прутьі, 
Не вйер дьіуко парубкови, шчо каже „озму тьи“. 

Пор, Кольб, Пок. \Ш. 
Не вйер дьіуко парубкові! йак толу котьузьі, 
Бо він тебе вінка вбавить при зеленьїм лузьї. 
Ой дьіучішо молоденька гаіиуй сама себе, 
Йак тьп дурень зариване, то го друяь від себе. 

Не диви сьн дьіучинонько, шчо вій тьп дьілуйе, 
А він тебе дьіучинонько розуму трібуіїе. 
Не дави сьн дьіучиионько, шчо він дьульку курит, 

Ой він каже, шчо тьи дьубит, а вій тебе дурит. 
Не диви сьи дьіучинонько парубкови у очп? 
Бо нарубок молодедькьпй врадити тьп хоче. 

Етн о Єр, Шрпвіс т- Хї 



275. Ол калипо, калпполько Чо при лузьі стоїш ні, 
Ти йол ода дьіучпнопько, чо сьі мене бойиш. 
Та йак йа сьі молоденька не ману бойати, 
їй мі зробиш молодпцеу, сам будеш гульати. 
Ой горопько креміїшайа на двоие лупай сьі, 
їй молода дьіучинопько зрадити пе дай сьі. 
Но зрадиш мі парубочку, ие зрадиш, не зрадиш, 
Голови еи павлоиочею, пьічо не порадиш. 

283. Ой ковальу, ковалику зроби ми замочок, 
Та шчоби йа замикала дзелепий віночок. 

Ой на горі на високі жураульі сьи врутьит, 

Хоть бим йакьий розум мала, хлопцьі збаламутьнт. 

287. Котила сьи перстепипа з гори на долину, 

1а хвалпу сьи богацькьий сил, шчо йа за ним гину. 
Не хвали сьи богачику, за тобоу де гину, 

Ней за тобоу тоти плачут, шчо у болотьі скачут. 
Хоть бо йа сьи пе віддала, такі йа ие плачу, 

На такого пару бочка шче й за рік ие утрачу. 

293. Ой у поли дороженька горі поперечна, 

Ци будеш ми дьіучинопько иа осьінь беспечпа? 
Ой ци буду, ци ие буду, йа сама ие знайу; 
Йа такого тата майу, шчо сьі не сдатаку. 

Ой иа горі, иа високі камінь муку меле, 
Питане сьі медик дьіукьи, „ци підеш за меие?“ 

2е8. Р. р. ]. г. II. стр. 199 Ч. 40. 

Ой ци піду, цп ве піду, йа сама пе зиайу; 

Йа такого брата майу, шчо сьі но питану. 

Ой йак хоч, перескоч, та нарви си бобу; 

Та пак хочеш меде брати, проси мого роду. 

Ой йак хіць, перескіць, та нарви си мйаткьи, 

Та йак хочеш мене брати, проси мойі маткьи. 

305. Ой хоть бо на невеличка, коли йа кремізиа, 

Та йа три дни до города по закришку льізла. 

Ой хоть бо иа невеличка, колим коротьушка, 

Коли-ж бо йа до хлопчикіу фавна шчебетьушка. 

309. Вити, бити когутика ией рано не піне; 
Коби того польубнтп, шчо писати умійе. 
Вити, бити когутика, шчо куріта водит; 
Коби того польубити, ШЧО У сурдутьі ходпт. 

Ой папичу, иаипчепьку, болит меие иіжка; 

Шом стояла цьілу нічку коло твого ліжка. 

315. Оп дайте ми цирулика, дайте ми дохтора, 
Та йакого молодого, бо иа дуже хора. 
Хора-ж бо йа мамунцуньу тай уже Умирайу, 

Крижом лежу иа лавици, на хдопцьі мруґайу. 
А дьіучиоа умирала, матери питала, 
Ци ие гране, мамо Марко, йаби танцьувала, 

321. Льубила йа парубочкьп самі непотрібпьі, 
А тепер мі йдеи льубпу, дау ми штири срібпьі. 
Льубила на три парубкьи, то слава велика, 
Йеден локаи, другий, фпермап а третии музика. 

А локаи ми фуетку купиу, з фнермаяом пойіду, 

А музика йак загране, тапцьувати піду. 

Музику-м си польубнла, за музику піду; 
Йак музика тей загране, забуду уеьу біду. 

329. Ой йіхалп жоупьареиькьи самі Болехіуцьі; 
Та купили дьіУдьі фуетку за три сорокіуцьі. 
Ой угорни сьи дьіуко у жупап, шчо зелений комйир; 

Завйижи си тоту фуетку, шчо ти купи у' жоуиьир. 

333. Ой мау богач йедну курку й тота сьи не иесла, 
Коби борзо Матка божа йаструба падпесла; 

Коби борзо Матка божа минула, минула, 
Не йедна би дьіучпноиька до сьльубу дуйпула. 

337. Ой у мойі мамунцуньі лиш йедна корова, 
Тоту продасть мепе віддасть, коби йа здорова. 
Ой у мойі мамунцуньі лише йедна качка, 

Тоту продасть мене віддасть, бо йа йедипачка. 

341. На кого йа гадку мала тай усьу надьійу, 
Тепер ба си погульайу иа його весьільу. 

343. Та йак підеш в кіньми на ніч, заграй па ппшчіуку, 
А йа буду пізнавати, котру льубиш дьіуку. 

345. Йа гульайу тай пе дбайу бо два льубкьи майу, 
Ой з йедппм сьи загпьівайу, з другим розмоульайу. 
Ой гульала дьіучпнонька, гульала, гульала, 
Прогульала штири воли, шчо йі мама дала. 

349. Ой йа біжу воли у збіжу не дай там, пе дай там, 
Де два ходьит до дьіучиии біда там, біда там. 
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351. Ой ходила понад беріг чорпьпва Марисьі, 
Та мруґала на капральі: капральу верни сьі. 

353. Кокурузу недоруза, гарбуз Николайко, 

А дьіучина комцигерка, хлопцьі вітинайко. 

355. Ой весела дьіучпнонька весело сьі сьмійе, 
За веселоу дьгучипонькоу буйний вітер війе. 

357. Сама кілье розбивайу, сама пльіт городжу, 

За тою мі хлопцьі льубйут, шчо дрібопько ходжу. 
Нарубочкьи, нарубочкьи, за шчо ви сьі били, 

Та за тоту дьіучпноньку, шчо ми йі льубили. 

361. Ой тьілько йа плота майу, шчо терпьом городжу, 

Ой дотьіль йа гаразд майу, докіль дьіукоу ходжу. 

363. Ой на Йвана зьілье рвала, на Петра сушила, 

Йа сьвітойі недьіленькьи парубка стройпла. 

365. Ой де ти сьі дьіучинонько сьпіванок набрала? 

А й попід гай зелененькьий на жито орала. 

Ой де ти сьі дьіучинонько сьпіванок научила? 
А й попід гай зелененькьий житом волочила. 

Яб9. Ой дьіучпно, дьіучинонько йака ти гладульі, 
Тос ходила тойі ночи з парубком па дульі. 
Ой дьіучино, дьіучинонько та йака ти гладка, 
Тос ходила тоні ночи з парубком на йабка. 

373. Ти гадайеш дурний дурньу, шчо йа у тебе стойу, 
А йа свойі чорні й очка за йипчимп стройу. 

За йинчпмн, за йинчими, та не за такьпмн, 

За такьими йак йа сама, за молоденькьпми. 

377. Ой Олена пане брате, Олена, Олена, 

Навішьила кораликіу, йак жьиба зелена. 
Ой коби то коралпкьи а то сама глина, 

Та хотьіла змудрувати богацького сина. 

381. Ой казау йесь шчо мі йозьмеш, лише жита дожнеш, 
А ти віуса дожинайеш, ньічо не гадайеш. 

383. Ой майу йа з гускьп нйері у тонкі поволоцьі, 
Ой то йа сн погульайу у пана на толоцьі. 
Ой майу йа з гускьп пйері у тонкі поволоцьі, 
Ой майу йа чорні очп мруґатп па хлопцьі. 

387. Ой до мене нарубочкьи до мене, до мене, 
Йа солодка йабліночка під віконцьом у мене. 

Йа солодка йабліночка, шче солодша грушка, 
Ой до мене нарубочкьи, бо йа ваша душка. 

39І Сина димка, сипа димка, а по ньі дробинка, 
уСьі до мене, усьі до мене, а йа шче наньпнка. 
Ой мамупьу, мамунцуньу набиріт ми димкьи, 

Бо ДО мене хлопцьі ходьит кождойі годинкьн. 
Набиріт ми мамунцуньу тойі льамасьіукьи, 
Аби йа сьи не устидала богацькойі дьіукьн. 

Ой коби то мати знала, шчо то за Михайло, 
Тоби мене убирала шчо недьільі файно. 
Ой коби то мати знала, шчо то за Никола, 

Тоби мене шнуровала шнуріукоу доукола. 

401. Ой на ставу води нема випили воробцьі, 
Ой уже мене обрехали ходовицькі хлопцьі. 

403. Ой ти Апно сьпівай ладно, йа рубайу дрива, 
Та йак Апну не льубнти, коли чорнобрива. 
Ой казала приходити молода Ганусьі, 
Прийди, прийди, мій мпленькьий, заріжу ти гусьі. 
А йа гусьі зарізала, тай не було соли, 
А йа гусьі за лабочку, тай кьинула псови. 

409. Ой Васильу сиди у бильу, йа буду у бодачу, 
Йака ньічка темненькайа, та йа тьи зобачу. 

Ой Васильу сиди у бильу, йа ти гачі ушийу. 
Василь сидьіу аж ізппдьіу, тей гачий не видьіу. 
Р. р. 1. г. іг. стр. 189 ч. 39. Кольб. Пок. II. ч. 201. 

413. Ой утоптана дорожепька ней топче хто хоче, 

Та закі йа молоденька, ней льубит хто хоче. 

4Т5. Ой із гори на долину ламайу калину, 

ІІохвалиу сьі йедеп дурень, шчо йа за ним гину. 

Ой йа гину, та йа гину лиш не за такьими, 
За такьими йак йа сама, за молоденькьпми. 

Ти до мене не ходи, та не трать си грошпй, 

Иа за тебе не піду, бо ти не хороший. 
Ци йа тобі не казала, йак йем ішла прати, 
Не йдут льуде, тей тп не йди, бо мі не дасть мати. 
Иак би мене мойа мати за такьнх давала, 
Дауио би йа по городьі натипу збирала. 

* Нажут мппьі шматьи прати у кьерници праник, 
Йа це піду ца заробок, бо старий настауннк. 
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Ой піду иа шмати прати бо иаловнй праник, 
Ой піду на на заробок, молодіш наставник. 

Мельодиї коломийок. 

А. Веселі. 

1. 



65 

Кглоґр. ВОіркие Т-- XI. 
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1) Примітка: Для відміни ї ііерерваїш одномапїт пости коломийкового Р1їТ ^ 

співають в Ходовичах дута часто коломийки під сю м ель о дню, томуж наміщ^*0 

між коломийками* хоч вона на має коломийкового ритму (*/*); те саме треба ска^ 

про МСЛЬОДВЮ під ч. 87. 

24* 

';* *• 
*} Примітка: В грі на скрипці або на фунрцї приходять в коло мийко них 

,ЬоДинх досить час і о сі вкоїш \, >\ там, де в спіні мусять бути чотири ноти 

^ ^ що відповідають чотироеилябній груді тексту. 

шз 
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*) Гляди примітку до ч, 21* 1) Гляди примітку до ч. 20* 
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І 
Темно, в якім коломийкові мельодаї співають ся і грають єн, ость звичай**0 

АНе^го тойегаїо. 

Мед води і 1, 4, 7, 8, 12, 13, П, 15, 17, 18, 19, 23, 25, 26, 27, 29, ЗО, ЗІ, :Л 
33, ЗІ, 35, 36, 37, 38, 39 і 40 співала Шцї Дапилова. \ 

Примітка: В записках коломийкових мельоднії втягнув їшк, Д-р І. Колє£с1і 
усякі прикраси, мережанки і медіа мати до головної мельодиї, і записав їх товсти*1' 

нотами, хоч звичайно прикраси головної мельодиї записує єн дрібними нотами- ь 
записки лишаймо без зміни для збережеш* їх вірности І докладносте Ред, 

А— О # і—N-ж—і 0 іЯц 
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шЗ # г / ■ 
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-V— 
І0 

- "ГП Л‘ 0-- ’——- 
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-4 * * 
V ' 

-к - 

Бо-дай еьі ко - гут зну - дну, шчо ме-не ра - ва 

збу - дау; йак ва-чьлу ко-ко - та-ти, му - сьі-лам 

Ріжпородпі ритмі. 

1. 

А- : М - 1 
|= * * 1 

уста- та. 

Причини Боже ночи, 
На мені чорньї оча; 

Причини і другуйу, 
На меае нолодуйу. 

С. а д. 

2. 

Ду-бро-но зе- ле - па у три рьи-ди са-дже - 

А- ; , V 
г *Л * ш 

Р- — 

у три рьп * еа - дже - на. 

Пішла бн-м тобойу, зрадопькьи сьн бону, 
Зради велнкоіїі, сусьіди блшжойі. 
Суеьідо близенька тримай собі сина. 
Бо го вачїруйу чорними очьима* 
Йак на не чіруіїу, зчіруне го тьїтка, 
Та зісхпе, вївйане, йак рожева квітка. 

Ктиі>/|р, Зйфігімі т. XI- 10 



Тьітка не чіруйе, зчіруйе го дати, 

Такон йему буде на з нашойі хати. 
Комьії* Шк„ II. ч, 226. 0# цт д 

3. 

Ашіапіігш* 

Л N і Г ^ ж ' " т~~^^— 
0 5—- 

^ 
Ка-лп-по, ка - ли - но, чо при лу-зьі сто - нищ? 

цн еьн су-ка бо-йиш, дн та - кі жьи - лу - ііеш? 

Сука сьи не бону, тебе не жьилуіїу, 
Стала-и теі! дуиайу, йак вацвистн ману. 

Цвила бн-и зелено, усьі шіи льуде впайут, 
Червоньі нагідкьи з гільоя облояайут. 

Пор. Аптр. VIII. 192. Співав Олекса Луцїв. 

4. 

Мскіеі-аіо. 

йа з еестро-йут сн-дьі^ братчик на з ееетро-йу. 

Брат на скрипку виграване, сестра хустку шшпвайе: 
Йедна мати пас родила, пе йедпако нас дьілнда, 
Тобі дала штнра воли, а усьі штирц йак соколи, 
Меньі дала одну голку, па мойу бідну голоуку. 
А йа пьічкьн не ^еяпльайу, тілько голко£ впшпшшу. 

Співав Олекса Луцїв, 

75 

АІІегго. 

2. Парубок вільний. 

Шуліки. 

1. 

І тп ко-зак, і йа ко-зак, ко - за- кп-смо й о - бі-два, 

с. н. д. 
ІІор. Аитр. УЦ 282. Автр, VIII. 209. Чуб, V. зкартобл, 189. 

Оттак, оттак іду собі, 
Тай коипка попри собі; 
Тай копика тай кульбаку, 
Тай дьїучаиу йак собаку. 
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4. 

Ти дьіучішо повідж правду, 
Ней Гіа собі йличу знайду. 
Ией си сьвіта но торочу, 

Ней йа льубйу котру схочу. 
Співав Грисіь Шибни 

5. 

Ти дьіучпно госа, госа, 

Не йди боса, не йди боса; 
Зароби си тей купи си 
Ти дьіучпно чорнобрива, 
Абис боса ие ходила. 

Ой кобц то, коби то 
Виорати на жито, 

Ой коби то на ц овес, 

Тей дьіучиньі иа чепея. 

Тей дьіЗ?чиньі на черевик, 
Тей дьіучииьі на й оба, 

Аби боса пе ходила, 

Така гідна й особа. 
Співав Грииь Шибни. 

6, 

Ой де-ж т сьі подьійелго, 
В оба бокьк не ушиємо, 

Йак підемо на Сотокья, 

Наувддо сьі у оба бокьи. 
с. н. д. 

АНедгеіїо* 

щ 

1 4--ь—N 
1 \ і і ; ' ]~г 

— 0 0-0 
:£=і *—*ГГ0. 

ЗІ м 
:—ш—9— т—т - ¥—¥■—¥— 

А па хдои-чик яе-ве-лич-кни при-су-нув сьп до мел-дпч-кїї* 

т=¥ Р V 
Ш; 

а иел-лич-ка до-бра бу-ла, ип-ро-жень-кіу роз-до- бу- ла¬ 
то- рі- 3?ОЧ - БИ 

с. н. д. 

77 

Неясно. 

8. 

-ь- 

ШШ ¥ 
ж. 

Гу-яьай, гу-льай ко-бпс иіг, Та не жьа-яуй мо-йих ньіг, 

у -^~ін Я—Е— 

Мо-йі но - ги иа-ста-ле-иьі, За- «і- та- Ііут йак шьи-ле-ньІ. 

Гульай, гудьай коротепька 
Мойа льуба солоденька 
От тут була, вертьіла сьі, 

, Саи не зиайу де дьіла сьі. 
Співав Гриць Шабвц. 

9. 

Йак би но Мариш, 
Йа би не жепиу сьі, 
А у Марись! більі ішсьі. 
Ііодобали ми сьі. 

А у Марись! більі ішсьі 
не вйериш подиви сьі. 

Марисьу, Марисьу, йа тебе не лишу, 

По тебе нрийіду, а саи пішкьн піду. 
0. н. Д. 

Ю. 

в 0~ 
• т 

Й а-иьі ко - шу, п а-яьі жну, йак на- ва - жу, 

-к 
- X» 

¥=ФШ/~- 

: * ' ' 
*— * • • • 

тей воа - шу, йа шче би і! а день гро - на-дну, 
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ш ~К—N— 

би мі до - бре хто по - ра - дпу. 
с. н. д. 

Коломийки. 

429. Ой удала зьвізда з неба, тей золотий чубок, 

Та ла тото лодвйередько, де файшш парубок. 
Ой упала зьвізда в пеба, тен упало штиря, 

Та па тото додвйереиько, де дарубкьи пили. 

433. Запрьдгаііте воли сиві вапрьпгайте чорні, 
Та дайте ми горівочкьп, бо ми висхло у горльі. 

437, Кобп ми сьи бучок розвпу тай гай зелеиепькьші, 
Та пішоу бим до Морави хлопець мододеш>кг>пй. 
Ой піду йа до Морави і у Мораві льуде, 
Возму па сц Моравйапку, добре меаьі буде. 

441. Ой піду йа у Волошчпну, та там сьи ожепьу, 
Та таку сп жінку возму, шчо уложу у кьешеиьу. 

443. Коби ми сьи бучок розвиу тай березкип більі, 
Та пішоу бим у гайдамашкьп на гатири иедьільі. 

445. Ой підемо пане брате та у гори у Йасьінь 
Та принесем дьіучьитопькам юоуку па иойаси. 
Ой підемо пане брате у гору па весьілье 
Та принесе» дьіучьитонькам бульби на пасьінье. 

449. Ой то йа си засьнівайу, ой то йа си учннйу, 
Продам коньп вороного тай купйу дьіучпну. 
Продам копьа вороного, та продам другого, 
Та внкуішу дьіучинопьку з під пана самого. 

453. Ой сьи іваку небораку па шчо сьп падьійеш, 

Дн па тоти сьпівапочкьи, шчо йіх мпого умінеш. 
Ой сьпіваку, небораку, засьпівати умійені, 
Чому тогди не сьпівайеш, коли зголодньійеш ? 

457. Попід гору внсокуЙу летьіла Маланка, 
Та йімайте льуде добрі, то мопа коханка. 
Попід гору високуйу летьіу баран днкьпй, 
Повер бим тьн бараиихо, та мн жьцль велнкьии. 

461. Ой прнйшоу йа до Ходовач, там сьи обталапау, 
Давала ап дьіука рпньскьиГі, шчобим йі висватау. 
А йа рпньскьцй у кьешеиьу, там ньічо не казау, 

ІІочкай дьіуко до й осенн, буду йа тьн сватау. 

405. Ой соб сивий, цабе шьпрнй, будемо орати, 
А дьіучина чорнобрива буде поганьатн, 

467. Ой умійу засьпівати, унійу закінчити, 

Йак тьн ухопйу за волосье, буду волочити. 

469. Ой мауже йа коханочок, коло вісьімпацьить, 

ЦІтнри дьі^кьп. дві жпдьіукьп, молодиць двапайцьпть, 

471. Больит, больит мене крижі від копи пшенпцьі, 
А йа кожух па опашкьп, тай до молодицьі, 

473. Ой піду йа бпчкьи пасти, на фуйару грати, 
З той і гори високойІ у село зазирати. 
Поведу йа бичкьи настц на зелену пашу, 
А сам піду до дьіучинн па молочну кашу. 

Дала иеньі дьіу чинень о каші цопоністп, 

Ой не міг йа від дьіучини поріг перельізти. 

479. Ой піду йа у льіс темненькьнй у зелену гушчу, 
Та там на сьп зарубану, ньікого по яушчу. 

Лише путчу дьіучииоиьку з чорними очима, 
Шчобн меньі молодому води приносила. 

483. Чому копьу воду не пііеш, чом на воду дуйеш? 

Чому сиву Василуньу дома ие ночуйеш ? 

Йак на майу молодепькьпй дома ночувати, 

Така пічка темденькайа, ньіскьпм розмоульати. 
Оц майеш ти Василуньу копьи вороного, 
Заведи го до стайенкьп, говори до нього. 
Бодай тобі мода мати так легко конати, 

Та йак мппьі з вороп коньои легко розмоульати. 

491. Коби року дослужити, та чоботи у рукьп, 

Та попід гай зелененькьий, ией не брешут сукьи, 

493. Ой служпу йа рік у хлопа, два роки у цапа, • 

Та йа хлопец молодепькьпй, шчо ми за догана ? 

495. Іншу тьутьун дорогону, здибане го льулька: 
вОй ти тьутьун а йа льулька, нокураи сп тутка“. 
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497. Пожену йа воля паств па тоту кривульку, 
А саи піду до дьіучпни закурити льульку. 

Пожену йа воли пасти, лей воли пасуть сьн, 
А сам піду до дьіучпни, кучері трьисут сьп. 

501. Поза тоти обороги, поза тотп сливи, 
Туда наші парубочкьи стеженьку зробили. 

503. Оц ішоу па до дьіучпни коло оборога, 

Зачепила за каиельух галузка сливова. 

Ой дьіучпцо, дьіучяиоиько бій сьи Папа Бога, 
Шукай мого канельуха коло оборога. 

507. Ой ішоу йа до дьіучшш, тче кури не піли, 

А уна двері підливала, пічоби не рипіли. 

Он прийшоу па до дьіучпни, а уиа бульбу пече, 

А йа йедиу бульбу ухоииУ, а упа мене у плече. 

511. Ой дьіучипо. дьіучипонько йака з тьи цигаика, 

Казалас ми приходити, саиас двері вамкла. 
Казалас ви приходити під новенькі сьінп, 
Самас псома затровила, мало мі не заьіли. 
Иедеи песок сорокатий, а другий білепькьин, 

»Гузьа, гузьа, МІЙ песочку, бо то мій мплеиькьпй.в 

517. Ой ішоу йа до дьіучипи через передави, 

Віхопиу сьи старий батько, та мене три рази. 

Та за шчо мі батьку біїеш? рацьійі це майені! 

А він леве четвертий раз: „иа шчо пльіт ламаиеш?* 

521. Ой ішоу йа до дьіучшш та по за городи, 
Запутау сьп у гарбузнпье, та паробиуг шкода. 

523. Ой піду йа на дорогу, та етапу, та стану; 

Йедна мила пиріг несе, а друга сметану. 

А йа періг у кьешедьу, а сметапу віпйу, 

Йедиу милу поцьульуйу, другу у писок вітпу. 

527. Ой відкьв тп дьіучипонько, ой відкьи тп відкьи, 

Та йа хлопец молодеиькьий з иовойі слобідкьи. 

529. Кажут льуде шчо йа Упу сьи, а йа зажурну сьп, 
Та за тими місницьіма, шчом не ожевпу сьп. 

531. Ой па горі воли у йармі, а конвкьи у сьідльі, 
На би ле брау йедпиачкьи, хотьби у самім срібльі. 
Бо иа тоту йединачку йак на камінь дуцут, 
Та уші тоту йединачку за папа ладу му т. 
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Ой за папа ладували, за пеймпта дали, 
Штирп воли обіцьпли, куце иацьи дали. 

537. Ой гладкі-сте кучерпкьи на миньі па мипьі, 
Та йак би ми иоЗволено, жениу бпм сьи нипьі. 

539. Ой уже меньі иадойіло парубком ходити, 
Та майу йа срібний ґрейцар, буду сьи женити. 

541. Попід сад, попід сад, та попід садочкьп, 
Йа ліпшу бпм до дьіучипи, бону сьп зрадочвьи. 

543. Котра дьіука легко робит, пей іде за мене, 
Та не буде хльіба печи її ніколи у мене. 

Через хату вода тече, а хльіб сьи сам пече, 
Вітер хату замітане, кіт дрова у піч мече. 

547. Ой то йа си па сторопьі дьіу чи ну сподобау, 
Шчо ворони ио допіли, когут не додзьобау. 
Ой цп йа сьи у льісьі родпу, ци йа ие мау маткьи, 
Воропи мйп подзьобали, та тому-м пе гладкьий. 
Ой хлопець па молодеиькьий, ньіурочеиьку з мене, 

Така буде віспувата, шчо піде за меие. 

553. Бодай тебе дьіучипонько чорний пес загаукау, 
А тп меньі не у повіла, шчо йа сьі зашмаркау. 

555. Кликау бим тьи теюче, тешче, кликау бим тьи непе, 
Кобис дала у н осеии дьіучииу за меие. 

557. Або мене й оженьіт, цей сьи жіикоу тьішу, 
Або дайте посторонка, та пеи сьн новішу. 
Було мене й оженити малепькоу хлопчиноу, 

ІІокі йа сьи не иайучиу стойати з дьіучиноу. 

501. Ой па хлопец молодеиькьий, ой йа хлопец молод, 
Йак йам водну, так іпче буду дьіучьптонька у холод. 

563. Ой не тото охолода студонецька вода, 

Але тото охолода дьіучина молода. 
Ой не тото охолода, шчо згоша воднцьі, 
Але тото охолода, файна молодицьі. 

567. Йа більава за столом, а чориьава у сьіиьох, 
Йа чорньаву заривану, більаву не сьмійу. 

569. Тобі тату журити сьи, сьійати, орати, 
Меньі тату журити сьц, де дьіучииу взьатп. 

Елто/р. Збірпиж т, Хї- 
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Тобі тату журити сьи, абп масна Еінука, 

Меііьі тату журити сьп, коби чорпобриука, 

573. Ои яьубиу йа дьіучішоньку три льіта тей весньі, 
На дьіучлау грім ударну, йа у долонь! плесну у. 

575, Намокну бнм камінь, камінь, дрїбонькье каїінье, 
Лиш не можу намовити дьівоче сумльіньі. 
Мамо єну бим камінь, камінь, тей студену воду, 
Лиш де можу намовити дьіучяну молоду. 

579. Попід сад, виноград, трава по кольіна, 

Ай то біда не парубок, шчо питане піна. 

581. Ой вгоріла стирта сьіна на більш пісочну, 

Иа хтож меньі молодому випере сорочку ? 
Мама стара, сестра мала, нема кому прати, 

А йак прийде недьіяепька нема сьі у шчо убрати. 

585. Ой важну йа на дьіучину ой важну йа важну, 

Мене мама не пускала, а на вікном лазиу. 
ч Ой важну на па дьіучину, тей важити буду, 

ід нокі йа в дьіучаноиькоу не етану до сьльубу. 

589. Пане брата товаришу йа згодьмо сьи, згодьмо, 
До иедпоні дьІучипонькьп на зальоти ходьмо. 
Добре бп сьи пане брате згодити, згодити, 
Коби хтьіла дьіучинояька двох разом яьубцтп.г) 

ГЬр, Аитр. ТИ. 211, 179. Іщ. Р. р. І г* II. етр. 197 ч. 22. Кольб Пок. М 
ч. 119, Ш, 93, 2В5. 

593. Номагайбі березино, иомагайбі дубе, 

Ой ця твойа та цп мойа дьіучинопька буде? 

Не будем сьи пане брате на дьіучппьі бити, 
Сама скаже кого схоче, дьїучина яьубити. 

597, Паде брате товаришу, будемо сьп бити, 

Шчо не схоче дьіучиаонька зо мноу говорити. 
Бодай вона пане брате тогди говорила, 

Йак виросте серед села висока могила. 
Ей могила пане брате, могила, могила, 
Иак би ній і розкопи у, жито би родила. 

*) Побіч того вірша співають; 

Пане брате товаришу не товаришуймо, 

Озмім собі но дьіучиньі тей господаруймо. 
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Не так жито, по так жито, иаруйу пшеїшцьу, 
Шчобп було па коровай, тей на паленнцьу. 

005. Купиу бпм ти дьіуко нива, можебис не пила, 
Ти до мене по шчдрости не заговорила. 

007. Не диви сьи дьіучинонько шчо йа сьи волочу, 
Та дай же ми штирп волп, та на тьп не хочу. 

Та дайже він штирп воли а гтйпту корову, 
Не хочу тьи дьіучинонько до свойого дому. 

01 і. Не диви сьи дьіучинонько на моШ обчаси, 
А йа хлопець молодеиькьин биру гроші з каси, 

013. Учора гойа, янньі гойа, а заутра не гойа, 
Брати-ж би сьі до роботи, головонько-ж мона. 
Учора гулькьн, пішьі гулькьн, а заутра не гулькьн, 

Та уже мене тота гулькьа вивели з кошуяькьп. 

617. Ой у поли дві тонольі, обі зелененькі, 
А У сусьіди дві дьіучипц й обі молоденькі. 
А у иолн дві тоиольі, треба йедну етьцтд, 

А У сусьіди дві дьіучиии, треба йедну узьитп. 

621* Гаданая сьі віддавати тих місниць допеуне, 
Ходошцькі гордьі ХЛОІІЦЬІ не ходьит до мене. 
Гордий йедеи, гордий другий, гордьі й они й усьі, 
Поздирали гояовонькьи, йак коникЬИ У вїусьі, 

625. Вийди, вийди мойа мила у город подиви сьи, 
Кояойеиькьи нокошепьі, льонок по стел иу сьи. 

Кояоненькьи нокошепьі, за ильіт попошеньі, 
Ходовицькі парубочкьн па яід запрошень!. 

Лпсьіітишші парубочкьи не майут догани, 
Забрали єн льудькьи у зуби, ходьит йак цигани. 

Ой піду йа до Стриг а не ць напну сьи горіукьи, 

Не видму па тей у Стрягапцьох хорошойі дьіукьи. 

Ой піду йа до Ходович, тей напну сьі пива, 
Де велика, ця маленька, а усе чорнобрива. 

А Татарскье запалити Ходович1 лишити, 
До Стриганець пряйіхатн, дьіучпноньку узьитп. 

037. Ой тупайте чоботьита, тупайте, тупайте, 
З того боку па тамтой бік дьїучина не дайте. 
Ой туналп чоботьита, тупали, тупали, 
З того боку на тамтой бік дьіучиии не дали. 
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641. А Каучьита слаупе село, цей а шчо льубптн, 
Иак бп не двйер таіі ие церков, лиш би запалити. 

Иак бп ие двйер таіі пе церква, та ис тих дві річи, 
А Каучьита запалити, до Ходовпч бічи. 

645, Ой косити йол отити то аойа робота, 

А з дьіучиио? постойати то мойа охота. 

Намови? бив камінь, каиіпь, тей воду синьаву, 
Лиш ие вожу дам о вити дьіучину більаву. 

649. Он шчо-ж то ми за зьільіпько, шчо сьі розвиване, 
Ой шчо-ж то ви за парубок, шчо сьі ие убривайе. 

651. Кобп вити, коби нити, коби сьі дьубпти, 

Коби добрий розум вати з льудьмп говорити. 

Коби пити, коби пити тоту горівочку, 
1а коби сьі иакачьити по тім заріиочку. 

АІІепго тобегаїо. 
' -к 

Ріжнородпі ритми. 

1. 

г+г 
У-Д 

ф—ф^ф 

При дубріуцьі иа мо-гіу-цьі ось там. ось таї пас йав ві?-цьі, 

=р Щ -ї 1 

та- дрі дров, та- дрі дров, ось тав, ось тав вас пам ві?-цьі. 

По могіуцьі ходку блуди?, будду теи фуйарку згуби?, 

Ішоу Василь із йариарку, знаймо? бунду тец фуйарку 

Іе“ ^асильУ брате милий, верни бупду, елис ми шчьирии, 

ПІчож ти у тьі бундьі майеш, шчо за це? так уганьайеиі? 

В хльіба скьерка, мандрик сирка, пут табакьи і два ракьи. 

Саів&ла 11, Білшьсяи 

МосЗегаїо 

ОЙ на оо-нец 
Иа шчо ве- чір 

2. 

сво “ не 
шче сьі 

Жй - тье 
раз від- 
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1=Ф=: 

1 - ду до чу- жо- ш, Бо ие ма- иу сво- йі. 

Ой прийшо? йа під віконце, тей ста? тей дуаайу, теіі стан теи 
Гтгїт«оІІіт тії А ПЛЙІЇТЇЇ МїПІІг. 

Цп вікно туркати, цп двері хильати, ци двері хильати. 
А йа вікно’ ие турка?, але двері підхильа?, тей до хати просто, 

[теіі до хати просто. 

Він сьи з льіжка иа схоиау, тей до мене просто, тей до мене просто, 
А йа будок з під поли по голові хроснуу, по голові хроснуу. 

Він сьі ухопи? за голову, тей до стола просто, теіі до стола просто. 

Й устань жінко, засьвіти, йакісь тутка госьтьі йе; треба заеьвітптп 
[до хати просити. 

А д шчобп йа дурний буу та дотьіль чекати, та дотьіль чекати, 
А у зону бучок під полу, иак зачьиу тьікатп, пак зачьиу тьікатн... 

Йак зачьили псома гнати, костурьниа догапьати, пак бп була нмили, 
[то би були убили, 

Ой ирпіїшо? ііа до доаоиьку, та льиг на солому, та льиг,^ та ду- 
[майу, кьепськьий розум майу. 

Ой треба сьи поженити, до чужойі не ходити, плоті? не ломити, 
[йа псі? ие дражнити. 

Носи? сир, носи? масло, носи? сало докі стало, а тенер даруйу, 
[та дальі вапдруйу. 

с. н. Д. 

Ой думо-ж мойа молодепькайа, он думо-ж мойа думо, 

Починай собі (Ьіз) межи льудьмп розумно. 

Ой йак ти будеш „ розумно починати, 

То будут тебе „ жьуде на льудий мати, 
Петри Біііньокий. 
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4. 
Аііе^го пюйегаїо. 

Ко - ти - яа сьі льулька з го - ри, ко - та- да, ко- тд- таа 
Йак у - па * яа на о ііо - ли-цьі, до це-бра сьі ибц^ла* 

Йак у- па - ла йа с по-ли-цьі, до це-бра сьі вби-ла. 

Ой пїшоу ііа до Оамбора яьуяьку купувати, 
Льулька була червоненька не міг сторгувати. 

Там богацька дьіучшіопька нанцьі продавала, 
А йа йеїіІ попроси^, упа шп сторгувала. 
Дьикуйу тд дьіучипонько та за твойу ласку, 
Йак сьі нерпу у другий четвер, купйу ти запаску, 
Закуриу йа льульку, фінку, пі шоу па зальоти, 
Приходжайу до йедноііц заперті ворота. 
А йа тогди дальі, датьі, та ца перелази, 

ІІербшиоу мі йедеп дурень, ударну мі два рази, 
За шчо бйеш, за шчо Оііеш? раційі не минеш 1 

А він мене треткй раз, чому не утьікайешї 
А йа тогди через плоти, та через городи, 

Заиутау сьн у гарбузинье, та иаробку шкоди. 
Йак аачьшги старі баби коцьубами гнаги, 
Ой му сьі у йа гачі драти, гарбузи латати. 
Приходжу на до коршжбнькьи; добрий вечір льуде, 
Рослутанте гарбузи в ье, йакось тото буде, 
Йедеп каже: свату, свату, другий каже куме, 

Ои йа третин по за илечі макогоном суне. 

Буду знати, буду знати, буду памннтатд* 
Йак з богацькоу дьіучивонькоу льульку торгувати. 

Овівав Тямко КоидереьйЧ. 

Йа би непі злотом побду, шчо йа уже у иьі грошви пронпу. 
Ішоу булак йа с паншчипи, та ловерпуу до корошинн, 

Бурлак у коршмї пагшвайе, їосподиньі нарікайе, 

Їоснодипьї нарікайе, а Господар усе лане. 

Й устань дочко, устань мати, дай бурлаку вечератн. 

Нема ньІчо вечератн, такой льигай бурлак спати. 
До порога головами, йа до стола тей в о гани. 

Он шче бурлак не уложиУ сьі, уже ґосподар пробудпу сьі. 
Он чьис бурлак уставати, па долину воли гиати, 
Ньі умивау сьі, ньі угортау сьі, ии мау ходак, на убувау сьі. 

!Ни мау ходак, ин убувау сьі, не мау паса, не упасау сьі. 
Он шче до дпьн три годшіьі, бурлак з воля па долипьі. 
Чораа хмура наступайе, дробен дошчик покропльайе. 

Бурлак ньїжкьп нідаошайе, свопу матьір споюване, 
Мати-ж мойа чорнобрива, на шчо-с мене породила? 

Йодного-с мї енна мала, бурлаком пес мі назвала. 

Понад річку-с мі носила, чому-с щеие не утопила. 

Співав Тинко Кондсренич, 

2. 
Співає ся тав, на ч. і. 

Ь Ой ти дочко, он ти мати, дай бурлаку вечерйатн, 
І Рен: Гей, гей І дай бурлаку вечерйатп, 

І Дай бурлаку вечерйати, по вечері! льиган свати, 
До порога головами йа до стола тей ногами. 
йішче бурлак не уложиу сьі, йак ґосподар пробудив сьі. 
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Чьие бурлаку уставати, на долину воли гнати. 
Ньі уінвау сьї, пьі ^тирау сьі, не мау паса не упасау сьі. 
Не мау паса не упасау сьі, не ма5г ходак не убувау сьі. 
Шче до данин три годииьі, бурлак з воли на долеиьі. 
Йа 5гзьну допгаик прикрапйати, білий сьньшок прнтріеатп. 
Білий сьньшок ирнтрісайе, бурлак ньіжкьи підіймане. 

Бурлак ньіжкьи підіймане, скобу матьір споминайе. 
Мати-ж мойа чорнобрива, на шчо-ж ти мі породила. 

Понад річку-с мі носила, чоиу-ж ти мі ае утопила? 

Йеддого-с мі сина мала, бурлаком йес мі назвала. 

Деж тп бурлак зароси}? сьі, по кольіна замочиу сьі? 

Облогами за волами, на шуваром за товаром. 

Не ходиу тп за волами, але-с ходиу за К-жами. 
Співав Стефан Еілшьськиіі, 

Пор. Аптр. VII. 49. ІЩ. Р. р. І. г. II. стр. 70. Драгои. нові укр. п. стр. 106 

Коїьб. II. ч. 409, 470. 

5- Любощі. 

1. Кохане. 

Шумки. 

1. 
АІІЄ&ГО. 

^2 , в * 9 
# ш т 

* Р-Е-р 
аН^= / і і *— гу- ' / Ч* Я 

Ой не хо-дн па го-рої, 
Льу-би ме-пе пед-ну-йу, 

та не льу- бп ра-зом двох, 
ко - лп йа тьі игї-ну - иу. 

Співав Гриві. Шабап 

Сина димка дробинками, 

А червона качільцьої, 
Йа иьіхто сьі так не льубит, 

Йак нас двойе з Ваенльцьом. 

3. 

Де ти була там на зріс, 
До купи нас Памбіг зньіс, 
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А йа вросла иа водьі. 
Ста лам тобі у ирнгодьі. 

Ой ти іїіхау а на спала, 
Ой тн свисну У а на устала, 

Забулаяс сьи закатати, 
Хто то свисну у коло хати. 

Відти гора, відти скала, 
Скажи мила с кьпм йес еггала? 

А йа спала сама с собоу. 
Тепер буду льубку с тобоу. 

с. н, д. 

С. н, Д, 

Ой вий-ди, виЗ-дн, не бій сьи мо~ ро- зу, Йа тво-йі но-жешжьп 

иа у шьи-кюч - ку вяо - жу. 

КтіїО^І, ЗСфЦІТК: т. М, І2 
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Через річеньку, через баструйу, 
Подай рученьку, подай другуйу. 
Ой вийди, вийди, подай рученьку, 

Ней не стоку тут цьілу ньіченьку. 
С. Н. д. 

7. 

Уже третя иьічка йак ти мене зводиш, 

Казалась ми при йти, сама не приходиш. 

Сааа не приходиш, коньа не віводпш, 

Мене молодого з розумоньку ЗВОДИШ. 

Гей ти дьіучпно, та гордайа пишна, 

Чом тп до мене з вечері не вийшла? 

Ген йак на мала д’ тобі виходити, 

Близько вороги, будут нас судити. 
Та пеи вони судьит, йак сам гадай у т, 
Прийде такьий чьис, шчо уни ноумирайут. 

Та лей вони судьит, йак уии розумійут, 

Прийде такьпй чьис. шчо уни ионьімійут. 
0. Н. Д. 

8. 

Барвінку шьирокьий 
Шьироко стели сьі, 
Файпий парубочку, 

Мене не лиши сьі. 

9. 

Ой іде, Іде йак вітер несе, 

Десь мойа мила коника пасе, 

Ой пасе, пасе не допасайе, 

Десь мойа мила Гшнчого майє. 
с. а. д. 

10. 

Ой піду, йіду теи уважайу, 

Нема ту тойі, шчо кохайу. 

Ой ти дьіучиио перелестенько, 

Перелесгила-сь мойе серденько. 

Мойв сердеиько перелестила-сь, 
Тай нироженькьк перемастилась. 

Сп. Фес’І Б- 

11. 
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Ой пененько, ненецько, 
Волнт непе серденько, 

Болит непе душа, 

Бо дьіучина хороша. 
с и. Д. 

12. 
Ой на горі вітер дуу, 
Тойі ночі льубко буу, 

Черевичкьи пуцувау, 
Тей дьіу'чпау цьульувау. 

На дорозьі перейшов, 
Но цьульувау тей пі шоу, 
На гоеткнцн перенмау, 
Иоцьульувау обіннпу. 
Плачу т очн у день і у но чи, 
і серденько тьох, тьох, тьох, 
Дай ин руку на розлуку, 
А. у личенько циок, цмок, цмок. 

Ашіапіе. 

±~: 

т 
2 > ї 
1 

;=ф=ф 

із. 

По - до - ла йа йор - 
?ко- ло - лай сьи у но - 

~~Ь ^ |~ щ ж «Ц 
Е ^ Ч-Р—р=—-1 
коу - цьу з бу- рач- кой, 
жеч - ку бо - дач- ков. 

Болит непе серденько за дьичкол, 
Бідна ж той а ножеиька з бодачком. 

АЦедго. 

•#Й> ТА». 
-к- К: 

• 4— 0 В . В 1 

ОЙ сьі - чіт мі ру - бай - те Мі, 
Та за дьцч - ка да - ваи - те мі. 

Бо у дьичка рукьи більц 
Будут КІІПШІ шчо педьільі. 

с. я, д. 



Коломийки. 

653* Ой йакже на була мала не знала ньічого, 
Йа гадала, шчо ие буду дьубити ньікого. 

А тепер йа підросла, на свій станок стала, 
Не йодному-м нарубкоші до серцьа пристала. 

057* Надали сьи синьі горн, надали, надали, 
Дауно т сьи мій мплепькьин, видали, видали* 
Надали сьи синьі гори, та узьилп гудвіли, 
Шчо дьіучпна з нарубочком ой то фаіші дьіти. 

001. Парубочок пак дубочок, дьіучииа тоненька, 
Йак сьи зійдут до кукочкьн, розмова льубенька. 

003* Ой заграй ми музиченько, заграй ми, заграй ми, 
Ти молода дьіучнподько, сьнівай мд, сьніваи ми. 
Не списку би-сь мій миленькьий на волові скьпрі, 
Шчо йа собі усьнівала сьніваиочок нииьи 
Не списау биеь мін вшлепькьий на біленькі картьі, 
Шчо на собі усьпівала, йак ти буу на вартьі. 

СОЇ). Очка моиі сивенькьШі, біда мепьі з вами, 

Но хочете ночувати иедиу ньічку сама. 

То йоднусте ночували і той і не спали, 
Опдьілн-сьте під віконцьом, льубка визирали. 

Не спала Йа тоні но чи яа волос, на волос, 
Иа гадала, шчо йа учу ну миленького голос. 

Не спала йа тоні ночц гадала гадочку, 
Кому майу привернутд свойу головочку, 
Йа лривериу до стьїнонькьи, стьіна студепенька, 

Йа приверну до милого, йак мати рідненька. 
Не спала на тоні ночи, гадала гаданье, 
Та де буде ночувати, мойе закоханье. 

681, Уже вечір вечерійе, уже сонце у крузьі, 
А мій милий чорнобривий, пасе бичкьи у лузьі, 

083, Ой льубн мйи мін миленькьин, ке кажи н нікому, 

Та ней льуде не розпосьит, йак вітер солому* 
Но йак вітер соловшцьу озме розносити, 
То нас льуде бамут у зуби, будут говориш, 

087. Ой добраніч іона мила, добраніч, добраніч, 
Та дайже ми під голову білу ручку на ніч. 

УЗ 

691* Ой жьила йа пшениченьку, іажьила два снопи. 

Прийди, прийди мій миленькьин, виложи ми коцн. 
Ой жьнла йа пшениченьку, трішчьнли солома, 

Та нрийіхау мін мпленькьий, на не була дома. 
Та шчо тобі мій миленькьий рученька поможе, 
Мойе серце без твойого дихати не може* 

Та хоть би на І не була, була мойа мама, 
Та так його припадала, йак би і йа сама. 

007* А мій милий чорнобривий пїшоу за ішвочку, 
Та не видко його ставу лише головочку. 

6С 9* Вийде, вийди мій мплепькьпй а зеленого гану, 

Лушнла-м сьи иа загонь!, льудцй сьи устждайу* 
Вийшоу, виііщоу мій миленькьин увину сьи за підбокьн, 
Не дивуй сьи мойа мила, бо загін широкими. 
Не так загін, пе так загін, йак широка нива, 
Он бачу ти, мойа мила, тей трохьн льіїшва. 

705. Он ти пане отамане прошу тьн на ипво, 
Не бий мону дьіучаномьку, ііак вийде на жниво. 
Отамане молоденькими буду ти казати, 
Не бий мойу дьіучппоньку, йак вийде віінзатн. 

700. Ой та пане отамане буду тин просити, 
Не бнії мого мплепького, пак вяіїде косити. 

711. Бодай тобі паш ианоньку вигоріли лугн, 
Ой йакьцй ти сам не добрий, такі твоні слуги* 

Бодай тобі наш пайовику вигоріли яаян, 

Об йакьни тн сам не добрий, такі отамани. 

715* Не йди льубку вулццьіма іди городами,1) 
Би сьи наші ворожепькьп не здогадували. 
Йак онп сьи здогадапут, будут говорити, 

Не ходит він тямкий дурно, му сит ні льубнтн. 

719. Коло млива йасенина, иавір нахил ну сьи, 
Йак пе озму кого-м льубиУ, не буду женну сьи. 

721. Ой на ставу на ставочку дрібні к&чеиьата, 

Йакі у тебе, такі у мене сиві оченьата. 
Ой на стані иа ставочку качьитко по чубе, 

Бачу, ми сьн розі йдем о, мойа душьн чуйе. 

') Вар. Схьйльци, схьильди мій чилем^кьпії, тн усе холодами. Нар. Йе$,г- Р. р. 
11- стр. 108. ч* 5. Антр. VII. 181; ГШ. ЗО* 



725* Лзьубили сьи, кокали сьи через дьілу зиму, 

X. о дали сьи цьільувати, аж до м а ґавину. 

727* Не диви сьи молодице, шчо вій тьи дьіяьуйе, 
А вій тебе молоденьку розуму трібупе. 

720- Л ьубили сьи, кокали сьи, йак голубів пара, 

Не дай Боже розі йти сьи, йак чорненька хмара* 

731. Ой молода молодице ти молоднченько, 

Не диви сьи на гультана, на йего личенько* 

Не дави сьи на гультайа, шчо він льульку курит, 

Бо він каже? шчо тьи озме, а він тебе дурит. 

735* Не бу$- учора, пе бу$ нииьі у своні більаУкьн, 

Бо не було через воду дубовойі лаукьи, 

Н е буу учора, не буу нндьі у свойі Маудошкьа, 

Бо не було через воду дубовойІ дошкьн, 

735* Па корову не вндойу, бо сьн фоста бону, 
Дьіжу тьіста не замішу, бо сьи льубком тьішу* 

741* Козак коньа іапувау, Дзьуба воду брала, 

Козак собі васьпівау, Дзьуба заплакала* 

Не плач Дзьубо мойа льубо, закьн на з тобойу, 

Йак пойїду на Уврайіау, заплачеш за мнойу* 
Не Лдач Дзьубо мойа льубо ие буду тьи бити, 

Пристала*в ми до серденька, буду тьи льубнти* 

Пристала-е ми моііа мила до мого серденька, 
Та йак тота суха кора та до деревенька* 
Іїак же Дзьуби ие льубнти, коли Дзьуба ладна, 
А на Даьубі корадикьи, фусточка від ваб на* 

751, Розберу йа стару церкоу поставну дввінніщьу, 

Не далеко до милого, лиш через вулицьу* 

755* іїа шильвійу неревіиу горох перетичу, 

Ой кого йа вйерне льубйу, з дороги закличу 

755. Ой па кім то сьірак білий шьииочка дрібоиька, 
За тнзі мене маїунцуньу болит головонька* 

757, Ой у мойі сусьідонькьи на хатьі лобода, 

Майє сина йединака хороша му урода. 
Ой у заойі сусьідонькьи на хатьі фасольі, 
Майє сина йединака, тою мойа додьі* 
Ой у мойі оуеьідонькьи на хатьі лопуші, 
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Майє сина йединака, тото мойа душі* 
Ой у жоні сусьідонькьи у коморі віконце, 
Майє сипа йедниака, йак па иебі сонце* 

Ой у мойі сусьідонькьи файний пару бочок, 
Та кобп йа де стратила дає ле ний віночок. 
Ой у мойі сусьідонькьи під иорогом иама, 

Хорошого сина майє, бодай поховала* 

700* Бід коли-с мйи мій знилеиькьий вачьну цьільувати, 

Від тогдн ийи не павидит мойа рідна мати* 
Ой зза гори внескові зза льіса темного, 
Нераз мене мати била за льубка файпого* 

Ой мамуиьу, каиунцуньу за шчо ви мі били, 
Йак вн були молоденькі вас хлопцьі льубилп* 
Від коли мі мама била, від тогдн сьи бону, 

Дьіду ньїчку па розмові з парубками стойу. 

Від коли мі мама била, від тогдн статкуйу, 

Свойу хату омивану у милого ночуйу* 

779* Ой не кури бойку льульку у нові хатнньі, 
Не вику рун чорні йочка молодь І дьіучипьі, 

781* Ой закури пару бочку, закури, закури, 
Шчоби тебе не запіли коло иейі кури. 
Йак тьи кури тей запінут, гуси заґьеґочут, 

Тьікай, тьікан мій мплеиькьий пікати тьн хочут, 

785* Летит пташок попід дашок, та красно сьпіване, 
Майу льубка на сторонні, та ньіхто не знане. 

787* Питау мьи сьи мій інленькьин учора на городьі, 
Та ци гаразд мойа мила у тьі хатнньі тобі? 

Он цп гаразд, ци не гаразд, не буду казати, 

Не буду та на серденьку жьильу завдавати* 

791* Ой йак будеш воли гнати, займи нону ласьу, 

А йа буду підходити за тобоу Іваеьу. 
Ой йак будеш воли гнати, займи мону пару, 

А на буду підходити за тобоу помаду. 

795* Попід тоту льіщчипоньку, попід тото тернье, 
Лупау милий горішечкьи, мильі давау зернье* 

797* Ой ци тутка вісьільечко, цп тутка, цп тутка, 
Смутне тото вісьільечко, бо не чути льубка* 

Пор. Йе£. Р. р. 1. г, II. ст, 179. ч. 17, Кольб. [Іон. Д. Ш, Гіг Люд* сер, XIX. 
ч> 190, Антр. VII. 215, Ш> VIII. 27. 



Ой ци тутка вісьільечко, ца на іутка празнцк, 

Зальіпили кота у печи на перший нолазник. 

801. Ой дьіушш), дьіучинояько отто-с ми миленька, 
Пак у льітьі при роботьі вода студепоиька. 
ОГі дьІУчішо, дьі?чиионько, тое ми до уподоби, 
Не кажут тьи льуде брати, ие мапеш худоби. 
Мене льуде не годупут, тап не одьагаиут, 
Неп сьп У мене худобочкьи не допомпнайут. 

807. Он ци апайеш мій мпленькьий, коли приходити, 

Та йак буде дванайцьита годинонька битв. 
Та йак буде дванаицьита; йак буде четверта, 
Тогдп льубку пе приходи, бо брама заперта. 

811. Пішла мила на горішньо, тей йа йду тей йа йду, 

Гиркьі йейі горішечкьи, йак йа йейі знайду. 

813. Ой сьпдь собі коло мепе, говори до мене, 
Пізнану тьи ио натурі, ци льубнш ти мене. 

815. Ой ие сьідай коло мене тонеиькьпй, малепькьий, 
Коло мене такьш'і сьиде, йак мій солоденькьпй. 
Ой не сьідай коло меие, бо лавицьу зломиш, 

І сам личка ие цьульуйеш, другому бородиш. 
Ой сам личка ле цьульуйеш, та позволь другому, 
Ней йа ве йду така у вечір сумаеиька до дому. 

821. Ой не сьідай коло меие, бо лава дьерава, 
Та не цьульуй біле личко, бо сьи днпцт мама. 

823. Ой цп тото весьільечко, ци тото толока, 

Ой де ти сьи забаульила дьіучипо солодка. 

825. Ой то йа сп польубпла молодого дьика, 
Йак на умру буде меиьі псаутира велика. 

827. Ой піду йа ла весьілье стану со па боцьі, 
Піде милий тапцьувати, майє мі иа оцьі. 
Ой піду йа на гульаиье, та иа гульапьечко, 
Та там буде тапцьуватн нойе коханьечко. 

Ой піду йа на весьілье, буду сьи дивити, 
Та ци буде мій милеиькьий з ііипчоу говорити. 

833. Попід тоти сиаьі гори крпвіуцьі, кривіуцьі, 
А ти займи мила вола, а йа займу віуцьі. 
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Попід тоти сипьі гори, крутьійі дороги, 
Бн ти впала дьіучиполько, йак мйн больпт йоги. 
Попід тоти сипьі гори красно бойкьи ходьит, 
Топенькьимп волочками пожепьвьн обводьит. 

839. Кобп борзо до вечерьп радаж би йа рада, 
А у вечір по вечери велика нарада. 

Кобп борзо до вечерьп кобп а льубкоя бути, 
Шчось му малу уповісти, коби не забути. 

843. Не велика йаб лійочка, лиш великі йабка, 
Не велпкье закоханеє, лиш велика гадка. 

845. ОЙ піду йа па весьілье, таи буду стойатн, 
Не танцьуйе мій милеиькьий, бо му вмерла мати. 

Ой піду па на весьілье та буду стоііатп, 
Нема ного миленького, нема с кьпм гульати, 

849. Ой деж ти сьп забаульвиеш молодеиькьий дьичку, 

$ оборозьі при дороаьі лежу на горьичку. 

851. Високо ти голубочку з дуба воду пити, 
Далеко ти мій льубочку до мене ходити. 
А йа з дуба ирнхшіьу сьи тей води напну сьи, 
Йа до тебе ноіїа льубко ходом забаульу сьп. 

855. 08 иа лану пшепаченька па лапу, на лану, 
Вишивана сороченька на пашім Івану. 

857. Уже ми сьп сорочечка тота попорола, 
ВІчо ми мила вишивала коло оборога. 
Йедна дала ииточок, друга полотенцьи, 

А третайа вишивала з від шчпрого серцьи. 

861. Ой йак йа сп засьпівайу хоть дрібку, хоть Дрібку, 

Чей учуйе мій иплепькьий, шчо на йду а зарібку. 

803. Ой за дно ром за покойом солома горіла, 
Прийди, прийди мій милеиькьий, бом сьп розбольіла. 

Та иа шчо-с сьп розбольіла, ци па головоньку, 
Прийди, прийди мій милеиькьий хоть иа годипопьку. 

Болпт меие головонька, йа фуеточкоу' звйажу, 
Та за то б 03? мій милеиькьий, ой прауду ти скажу. 

809. Гпьівайе сьи мій милеиькьий, йа го перепрошу, 
Бо на його неретеишіу па пальчику ношу. 

871. Ой Івасьу, Івасупьу житявй колосочку, 
НьІ но чім тьи це цізпайу, лиш по голосочку. 

ЕтоЦи ЗВДрніш т. ХГ. ІЗ 
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873. БогацькьиЙ син, богацьшш спи богацька дитина, 
Кучерьпкьп повило сьи йак гороховйина. 

Ои кучері, кучерпкьи, кучері врученьі, 
Ньіколп вас ие вгадану, лиш коло вечері. 

877. Ой маяуньу, маяунцуньу льубиу мене ткачик, 
Ніробну ми запаїнчииу, йак дрібпеиькьив мачок. 

879. Ой ти сива аазуленько шчо би» тьп просила, 
Кобис меиьі поранила Удовиного сина. 

881. Йа у дьіучоші иьіч ночувау тей ие роззувау сьі, 
Йа дьіучииу иоцьульувау тей ие признавау сьі. 

883. Ой иа ставу на ставочку та» сьи риба терла, 
Ти сьі льубку не йоженппі, хіба би йа умерла. 
Ти сьі льубку не йожешш, хоть бис мау льіт сорок, 
1>о йа тобі даиьп дала у зелений віуторок. 

897. Ой цп тебе дьіучнноиько мальнр намаяьувау, 
Шчо иа твойе біле личко фарби не жьплувау. 
Меое мальнр ие мальовау, иальирйн не треба, 
Мене Господь намальовау з високого неба. 

891. Ой иьіхто так ие заграйе йак Іван весело, 
А Йвапову скрипку чути, на десьите село. 
Ой стойу йа дьубко стойу під твойоу стьіиоиу, 

Сер де ми сьі розпадайе, шчо йа не с тобойу. 
Серце ми сьі розаадайе на дві половпиьі, 
Не видьіла» миленького ньі учора ньі ииньі. 
Не видьілам миленького коби ие вадьіти, 

Аби ми сьі шчо не стало, аби ие зяариьіти. 

899. Ой місьіцьу перебору зайди ва комору, 

А с кьим мепьі льубо мило, ней си поговору. 

Ои місьіцьу, місьіченьку, місьіцьу йаснеиькьий, 
Сьвіти, сьвіти цьілу ньічку йак піде миленький. 

903. Ой йіла йа калииоиьку, тей пе поиойіла, 

Ой дурний вій розумонько, шчом ие відповіла. 

905. Колись меиьі пе хотьіла ва миленьку бути, 

Та дай же ми такье зьільі, жебн тьп забути. 
Ой йе у мене такье зьільі близько перелазу, 
Йак ти сьі дам раз навити, забудеш відразу. 

909. Йа не піду иа весьільі, бо буду стойати, 
Нема мого миленького, нема с кьнв гульати. 

Не таицьувау мій милеиькьпй, тей йа не ходила, 
Лишень яойа перстеника перед виводила. 

913. А тьілько йа льубкіу вала, тей позабувала, 

Лиш йедиого ие забуду, докіль жити буду, 

915. Тече вода скоком, скоком горішняя потоком, 
Та йак меиьі ие жьпль буде за торішния роком? 

9І7. Не буду сьи журитопькьи ней сьи курка журвт, 
Продам курку кудльу льульку, пей миленькьий курит. 

919. Ой продала дьіучияоиька чубатеньку качку, 
Та купила иарубковп тьутьуиочку пачку. 

921. А дошч іде роса на де иа білу березу, 
А йа свому миленькому сорочку мережу. 
Йак мережу так мережу у сьільакьпми квіти, 
Та шчоби сьи ие сьмійади свекрушиньі дьіти. 

925. Ой дошч іде роса паде, на камени сухо, 
Д деж ти сьи забаульийеш мойа шчебетухо? 

927. Ой летьіли дикі гуси та понад дуброву, 
Видзьобали ншеиичеиьку, лишили полову. 
Иа шчо меиьі а половоиькьи, коли нема зериа, 
Та уже мояа дьіучинонька иа личку мізерпа. 

931. Гнльа, гильа більі гуси з бережепька на ста^, 
Добрий вечьир дьіучипоиько, саму йа тьи вастау. 

933. Ой конику вороиику вези мене вези, 
Лише мене не завези до йакойі яерзн. 
Ой конику вороиику біла ти грпвеиька, 

Завези мьи, заиеси мьи де мойа миленька. 

Завеси мьи, заиеси мьи де мойа миленька, 
Ой у цей і під вікоицьом зацвила руженька. 

Ой сьиду йа иа коипка, гойа коньу гойа, 

Де ворота підхьплені, там дьіучина мойа. 

Ой сьиду йа иа коника, гойа кониченьку, 
Де ворота підхьилеиьі у тоту вуличеньку. 

943. Ой копику вороиику більі ти копита, 
Чогось ходит мойа мила така йак побита. 
Ой конику вороиику самам тьи коваяа, 
Шир же льубку мойі души, сама-м иочуваяа. 
Не вйиру ти мойа мила, не вберу, ие вйиру, 
Ой бо стойау ворон коник иа твойія нодвйиру. 
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949. Но йди Йвапку на стойаику, та де ми стоііали, 
Та де твойі більі ручкья мене обігнали. 

951. Ой тп Йванку, ой ти Йваику по бери циганку, 

Озии собі дьіуку руску, біленьку йак гуску. 

953. Ой дошч іде, роса паде, на каяеїш слиско, 
Іде мплиіі дорогойу» кланьайе сьп ипско. 

А шчож тобі мій ииленькьий за той поклін дати? 
Піду хустку у кьешепьу, лячопько утирати. 
Білу хустку у кьешепьу, червону до боку, 

Почкай же мьп до йосепп пей дослужу року. 

Ой нсьа тебе ватьір зпайе докіль тьп чекати. 
Росте коса до пойаса не мож розчесати. 

Росте коса до пойаса, а у попасьІ куртка; 
Отто тото папе брате заручена дьіука. 

963. Ой не купуй парубочку дьі^чішьі пацьорок, 
Бо у па тебе пе споайапе лише недьіль сорок. 

Куші йейі перстешіпу па мізельппй палець, 
Шчо погльапе, усе спомйапе купи? ми коханець. 

967. Он летьіли дикі гусп тай ке купали сьи, 
Льіпше було мій мплепькьпїі, йак ви пе знали сьп. 

969. Ой жьила иа пшеппчепьку трішчьила солома, 
Прийди, прийди мій ииленькьпй, буду сама дома. 

971. Йак льубочка пе льубптп, коли подобочка, 
А у льубочка епві очка йак у соколочка. 
Ой мііі милий чорнобривий иа стану тоаепькьиіі, 
Очка сиві, дичка більі губи солоденькьі. 

975. А ііа би сьи пе здріиаяа хоть ба штири иочи, 

Кобп спати пе хотьілп моні чорпьі очі. 
А йа би сьи ие здріяала хоть би день білепькьий, 
Коби п рий шоу тей посидьіу хлоиец полодепькьий. 

978. Казау иеиьі иарубочок шче рочок чекати, 
Куппу мевьі гребеїшну косопьку чесати. 
А йа косу чешу, чешу, грсбепипа краче, 
Доль іншого* а польубила, а горішинй плаче. 

983. Дала би-а тп мін мпленькьий солодеиькьих грушок, 
Абис ис брау на будипи день сивий капельушок. 

Бо той снвпіі капельушок иавоиоу тичепий. 
Під ппн ходпт мій мплепькьий йак позолочений. 

987. ішоу же йа до бІльаукьи, та йа-н падау з лаукьи, 

Гіак йа-м падау, том си гадау, шчо йа уже у більнукьп. 

ап х-іе далеко до милого, лише через межу, 
ОЙ Йак на го пе вобачу, тьнжепько відлежу. 

Не далеко до милого, лиш через два плоти, 
ОЙ йак на го ае зобачу, не ману роботи. 

1)93* ОЙ у мойім городочку зацвижи звоздичкьп, 
Запрьигане мій мняеиькьий шишки до брнчкьн. 

Уже копьі поздихали, а бричка згоріла* 

Уже шосту миленькому фйермадка доіпла* 

997, Ой убита дороженька у город по нлтииу, 
Ой йак тебе дьубку льубйу, йак мати дптяну. 

999. Подай чоуиа тей поропа та перевезем сьи, 
Почкай милий до ііосеии, бігме поберем сьи. 

100І* Йеден човен водп повен тей вербова кльучка, 
Даупо-и віта від милого червоні каблучка* 

1003, Он аацвнло сине зьільі сивенько, свненько, 

їїьіхто ми сьи не еподобау лиш тон Васпленько* 
Ой аацвнло енне зьільі на терновім плотьі, 
Зробилам си більі ручкьн на паньекі роботи. 

нарубочку гхадкьин, гладкьнн, не сходиш ми з гадкьи, 
Та хіба ми тогди зійдеш, йак до мене прийдеш. 

1009. Он вийду иа на вулнцьу льубко конка попит, 

Зачесау сн качурикьи, до мене сьи стройит. 

Ой ііак прнйшоу еьакьні такьнй, ножевькамя коспт, 

^ мій малий чорнобривий бровами під но сит. 
А мій милий чорнобривий зачесау сьі шчіткоу, 
ТГаїастиу сн губа медом, качурі дозьльіткоу. 

МІД^СОЛОДКЬИЙ, ІЇД солод ВБИЙ а цукор солодший, 
Иа у У'доводькьн три спдопькьи, а мій наймолодший. 

ІЩ7 т.г 
г вндмлаи миленького аж у середочку, 

^Даіїе мц сьн молодеиькьі, шчо яіутора рочку* 

. 0 лндьіла* миленького аж йак у той четвер, 

І02 М11 сьи М0Л°Дсникьі, шчо уже рочок тепер. 

Г * У мойім городочку задвнла татарка, 

Яьіучиййі й иарубочок отто файла парка, 
пара цас мамунцуньу, ой пара нас, пара, 

І, 6 Дай Боже розінтн сьн, йак чорненька хмара. 



Йак сьи буде» розходити, будемо цяакати, 
Буде твоііе, буде й мойе серденько пукатн. 

1027. Ой того йа ххопдьо льубіїу, ой того, ой того, 
III чо чорне иька камізелька, а ґузикіу миого. 
Ой то у мене парубочов приетау мп до душі, 
Та іичо іде горі селом у сивім каїгельусьі. 
Ои того йа хлопцьи льубиу, шчо У капельушиоьі, 
Йак мьи учора нодьулувау, шче чуйу до ианьі. 
Ой того йа хлонцьи льубну, шчо поли короткьі, 
Йак мьи учора поцьульувау, шче губи солодкі. 
Ой йак мене поцьульувау хороший Микьита, 
Так ми тьажко на серденьку, йак піу кьерцьп жита. 

1037. Ой ие ходи парубочку у четвер по вечеря, 
Та не носи соиівочку у праві кьешепи. 
Ой бо твойа сопівочка жьпльібпенько грайе, 
Моне серце біснувате аа тобоу умльівайе. 

1041. Ой ти льубку горі, горі, йа долиноу сиджу, 
Серце ми сьи розпадайе, йак тебе «е впджу. 

Ой ти льубку горі, горі, а йа иа долиньі, 
Тебе бо лат головонька, мене У середи иьі. 

1045. Або тоту кучу тручу або йі завальу, 
Та неп йа си чорні очи на ньу не зривану, 
Очка-ж ми сьи придавили иа тоту вулицьу, 
Куда милий заганьийе сиву худоби цьу. 
Очка-ж ми сьи нрпдивили з панскойі обори, 
Ци не йідо мій милонькьпй па вороиьім кони. 

1051. Ой иасу иа бичкьи, бичкьи, і раз не завериу, 
Пасе милий оченьками, куда сьи поверну. 

1053. Мило ми сьи иодпвнтп очками повести. 
Куда ходьит, де шчо робаут мого льубка сестри. 

1055. Парубочку молодеиькьий та ти смагльавенькьин, 
Ци усьім льудьом ца лиш меиьі такьий солодеиькьай' 
А мій милий чорнобривий, а мій малий ладнай, 
Додивйу сьи иа уеьі хлоицьі, не йе такьий даднай. 
А мій милий ие велпчкьай, лиш пелехатсиькьнй. 
Ци усьім льудьом ци меиьі лиш пак мід солодеиькьий. 

1001. Ой попід гай зеленеиькьни ходит мій милоиькьий, 
Та збиране за каиельух розмай зелененькьпй. 

На шчо тобі мій иплеиькьий розаайу, розмайу, 
Коли йа та за каиельух квіточку трпмайу. 
На шчо тобі мій милелькьий того розмайочку, 
Коли йа та за каиельух трпмайу квіточку. 

1067. А мій мплпп чорнобривий за потоком косит, 

Йему вітер холодпепькьпй качурі пі дно сит. 

1069. Ти не зиайеш мона мамо, котра войа мила, 

А йу непі під вікопцьои ружепька аацвала. 

Ти ие зиайеш иойа мамо, котрий мій миленькьий, 
А йу него під вікоецьох иавір зеленепькьиїї. 

1073. Хітьу вода берегами, хітьу вода лугом, 

Чомус тоди не повернуу йак йес йіхау з плугом. 
До тебе би повернути, коло тебе сьісти, 
А меиьі би йти до дому, дати волам йісти. 
До тебе би повернути, тей договорити, 
А меиьі би йти до дому воли ваиопітн. 

1070. Ой чо ти сьи мій миленькьий па мене гньіваїеш? 
Ци ти мене з малепьконі дитини ие зиайеш? 

Ой знану тьи мойа мила, ой знай у тьп, знай у, 
Тебе йипчі заривайут, а йа сьи гиьівайу. 
Не протну сьи мій миленькьий, па сьи пе протнкйу, 
Хоть мьи йипчі заривайут, за тобоу сьи дазйу. 

Не гпьівай сьи мій миленькьий йа сьи не гньівайу, 
Йак сьи буду віддавати, дам тп короваііу. 

1087. Ой йак ідеш вій мшіепькьпй, убуй сьп у ходачьпта, 
Шчоби тебе ие пізнали сусьідаьі дьіучьита. 

1080, Ой то у мене парубочок, ой то у мене слава, 

Коло йего капельушка дзелепепька пава. 

Ю91. Ой з леговька, музиченько, в легенька, з легопька, 

Та уже войа дьіучнпопька на ноги елабонька, 
Тапцьуй мила, тапцьуй вила, па буду сьпівати, 
Аби тобі па ноженькьв легко тапцьуватп. 

1095. Ой кобп йа Боже знала, де мій милий оре, 

Пішла бпм сьи подпвитн, ци шірокье поле. 

1097. Ой коба йа. аа тим була, за кьпм йа гадайу, 
Принесла бал сьім раз вода з тихого Душну, 
Принесла бив сьім раз вода, тей не вІдпочьила, 
Ой коби йа за тим була, кого йа льубила. 
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1101. Йак сусьіду ие льубпти, бо сусьіда близкьий, 
Ворота му підхьиленьі, а перелаз пезкьин. 

Ой вийду йа па побору, етапу на солому, 
Та пак льубка не льубнтн, коли видко з дому. 

Он вийду йа на ііобору, етапу па камінець, 
Події в йу сьн за милеиькьпм йа у горїшпий копець, 

1107, Ой пойіхав мій шлеиькьцй з павами, з папами, 

А йа йего візирала з комори шпарами. 

1109. Не буду йа у хатьі спати, бо куеайут блохьи, 
Ой на піду до дьіучини, забавйу сьи трохьи. 

1111* Ой ІІЇтифасьу, Штифасуньу, моііе Штифаньнтко, 

Купп мепьі на молоко червоне горньитко. 
Купну йес ми па молоко, купп па сметану, 

Тепер йа ти Штифануньу до серцьі пристану. 
# 

1115. Ой заеьпївай, зашчебечи сивий еоколоиьву, 

Попад мойі сиві очка понад головоньку. 

Ой заеьпівай, зашчебечи ти пташку сивенькьпй, 

Та засьиівак па той голос, шчо сьпіва5? иилеиькьпй. 
Ой ие сьпівай, пе шчебечи сивий пташку 3? корчн, 

Не иапудь ми миленького теииенькойі иочп. 

1121. Коло млина йасеншіа коло вітрового, 
Пристала-с ми мойа мпла до сердепька мого. 

Пристала-с ми вона мила до мого сердепька, 
Ой пак тота суха кора та до деревеиька. 

1125. Ой кувала зазулепька йа у льісьі на липі, 
Шпшваиа сорочечка па нашім Пилипі. 
ОВ то і? мене пару бочок ой то у мене душка, 

Шчо червона кьнтайочка коло капельушка. 

1129. А мій милий везе гпьій, а йа хусти прала. 

Він у сивім капельушку, йа го ие пізнала. 

А мій милий возиу гньій, мальовапьі льугаиьі, 
Ой поламау нодрухотау на дрїбонькі кусьньі. 

1133. Ой ковальу, ковалику підкуй чоботьита, 
Йак йа піду по каміньу пізнайут дьіучьнта. 

Ой ковальу, ковалику підкуй Коньп гостро, 
Йак йа сьиду, тей цойіду до дьіучини просто. 

1137. Йа иа виру хусти перу, па еподьі сріберце, 
О кьим гадала, оьльуб ие узнала, смутне мойв серце. 
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1171. 

Ктжоір. 

Йа на впру огепь кладу, па спід иадут вугльі, 
Ой то йа сп польубила парубка пп дурньі. 

Ой то йа сн польубила малого дури ого, 

Иа гадала шчо пе буде другого такого* 
ОЙ то їїа сн польубила мале парубйитко, 

Куда йа йду туда уио йде моііе небожьптко. 
Он то йа си польубнла па сьвітьі ледашчо, 

Ньі до Бога, ньі до біди, пе вдале ньі пашчо. 

Ой піду йа горі селом там мойа миленька, 

Он випере сорочечку, та буде біленька. 

Ой у мого миленького волосьічко руде, 
Та пак іде горі селом, завидуйут льуде. 

Ой так мене льубку льубп, шчо би иьіхто не зиа5!Г, 
ИІчоби непе через тебе иьіхто шельмоу пе ЗВа5г- 

Ой кувала зазулепька та на роздорожу, 

Ти за непе льубку забуу, йа за тьи не можу. 

Ой гайові воротенька не можу заперти. 

Кого льубйу пе забуду до еамойї смертн. 

Ой б о лнт мі головонька, тей чоло, тей чоло, 
Питане сьи мій миленькьий від ЧОГО, ВІД чого. 
Не спала йа тоні ігочп, та устала раненько, 

Смутпа ходжу пе весела, цн вмерши серденько? 

Ой летьіли лебедаші рахувати гроші, 
Ой ману йа у тім сельі два льубкьи хороші, 

У Ходовичох соп це грійе від самого рдньі, 

А на самі середииьі моие закохадьі. 

Кобп борзо до йоеепи, та до і! оеепонькьи, 

Та чеи У мойі діЛучппонькьн підростут волонькьп. 

Кобп було по гриміло па Йвана, па Йвана, 
Була бп-м ти пару бочку горішкіу нарвала. 

Ой була би-м ти нарвала поупу коробочку, 
Та була би-м ти сховала аж па кольідочку. 

А й сут дома, нема дома, ходи льубко д’ ашпьі, 
Та будемо розстеляти льонок по доляньї* 
Ой йак льонок розстелатн, льонок даелененькьиїї, 
Ой йак льубка не льубяти, льубко молодеиькьии. 

ЗТіірїГгік т* XI- 14 



1175. Оп дубочку парубочку пиймо горівочку, 
Намиймо сьп могоричу та иа біяьавочку. 

1177. Ой більа^ко, прпхильауко прихили сьи д’ мииьі, 
Йак сьи иеиька прихьильуие д’ маленькі дитиньі. 
Йак сьи ненька прихьпльуйе цицуньі давати» 
Так сьи льубко прихьильуйе личко цьульувпти. 

1181. Посьіну на та горошок по широкі нпуцьі, 
Ой купйу на чсревичкьи своііі чорпобриуцьі, 
Не уродиу сьи горошок, лише лопаточкьп, 
Не сходила черевичкіу, лише запйиточкьп. 

Не сходила черевичкіу по жоутенькі глипьі, 
Йа не знала миленького натуру до пипьі. 

1187. Ой на тебе иосварили, коли тьи не били, 
А па мнньі по лома лц басонові вили. 

1189. Ой не ходи де йа ходжу, де йа обігмайу, 

Бо йа тобі топорьнтом ноги полам айу. 
Та йа тобі поламану новим,топорьитком. 
Та шчобп ти не стойала з нойпм коханьиткои. 

Ііор. Кольб. Пок. II. ч. 163, 290. 

1193. Очка-ж мойі чороенькійі пак клпнне галузьі, 
Линва-ж мойі румьппепькьі, йак калина У яузьі. 
Голосочку мій топеиькьпи то тьп тоикьяй майу, 
Кобн йа тьи не згубила при зелепьім гану. 
Голосочку мій топенькьпіі далеко тьи чуто, 
Мене льубе закоханье, не мож тьи забути. 
Голосочку мій тоиеиькьий то-с мі збаламутиу. 

Ой учора-с мі розвеселиу, шшьі-с мі заемутиу, 
Голосочку мій топенькьий том тьи потопила, 

Парубочку молодеиькьий, том тьи иольубила. 

1203. Та шчо з того мій мидеиькьий, піно ти мене льубиш, 
Коли ти ми подарунок пьіиакьпй це куішш. 

Купи меньі подарунок на мізельний палець, 
Шчо погльапу, усе спомйану, купйу ми коханець. 

1207. Он загопе, загоноиьку, загоне бокатий, 
А хто-ж тебе так війорау, — льубко ґьелеватпй. 
Ой загоне, загоночку, загоне вузенькьвй, 
Йа хтож тебе так війорау, льубко солоде в ькьий. 

1211. ОЙ піду йа до церкоуцьі стану йа си у кутку, 
Иодивйу сьі раз на образ, три рази на льубву. 
Ой піду иа до церкоуцьі, а у церкві образи, 
Иодивйу сьп раз на образ, на льубка три рази. 

1215. 03 мій мплпй чорнобривий а йакже, а йакже. 
Ой він мене вйерне льубит, а йа иего также. 

1217. Забуу бим тьі дьіучинонько, забуу бим тьі, забуу, 
Кобпм у тебе шчо вечерьи на розмові не буу. 
Забуу бим тьи дьіучиноиько, забуу бим тьп швидко, 

Йак би з твого подвйеренька на моіїе ие видко. 

Ай бо твойе подвиереиько на мойе упирайе, 
Мойе серце біснувате за тобоУ умльіваае. 
Серце мойе. серце мойе, з камсиьи твердого, 
Чому ти сьп не розпукиеш з жьнльу великого? 

1225. Ой у мойім городочку отава дрібоиька, 
Йака меньі з жойпм милим робота легенька.1) 

1227. Ой коби ти мойа мила мойі гадкьн знала, 
Ти би з другим не стойала, тей ие розмоульала. 

1229. Не знайеш ти мойа мати, шчо кохавье дьійе, 
Головонька на смерть болить, а серденько мльійе. 

1231. Високо» сьи уперезала, впсокьии етаи наиу, 
Далеком си иольубила, бо близше не зпайу. 

Внсоком сьп уперезала впсокьпй етапочок, 
Далеком си яольубнла, файпвй нарубочок. 

Внсоком сьи уперезала, здало би сьп пцжше, 
Далеком си иольубила, здало ба сьи ближше, 

1237. Ой гпьівау сьп мій милеиькьип за дурну дуриицьу, 
Шчом но воду не ходила на иего кьерпицьу. 

1239. Ой гільава березонька, гільава, гільава, 
Ой то ми сьи сподобала дьіучппа більава. 

1241. Ой йак йа си засьпівайу ои таі'і дуда дайна, 
Кобн мене ие зрадила мойа рибка фаияа. 

Файаа рибко, фавна рибко за рибку тьи майу, 

Куда ходжу, де шчо робйу, за тебе гадайу. 

1245. Стоішт линка над водойу лппко-ж мойа липко, 
5сьі нарубкьн пйут гульайут, лиш мого ие видко. 

1) Вир. роанова льубонька* 
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1247. Стойпт йавір над водоііу хьптайе собойу, 

Цц тужиш ти мойа мила, Вяк Ііа за тобойу. 
Ой тужу йа мій милснькьий, ой тужу йа, тужу, 
Цочкаіі же мі иец йа того роченьку дослужу. 

1251. Тобі туга, меиьі друга льубку па серденьку, 

Коли ми сьи добачимо, хіба у оедьіяеньку. 

1253. Порадь меиьі мій милевькьші, йак рідненька мати, 
Ци меиьі сьи віддавати, цп тебе чекати. 

1255. Ой дубочку дзелеііькьиіі майу на тьи гадку, 
Кажу йа тьи вирубати милому на кладку. 

1257. Цп йа тобі не казала льубку на дорозьі, 
Пічо йа буду ночувати у крайиьім оборозьі. 

1259. Ой коби йа крильцьі мала, йа би полішула, 
Йа би свому милепькояу бпчкьп завернула. 

Завернула, завернула, коло него сьіла, 
Йа би свому миленькому уеьу правду повіла. 

1203. Он забулам отче наш, вйеруну не умійу, 
А йак милий ааговорит, усьо зрозумійу. 

1205. IIьікому сьи не дивуиу, лише сама собі, 
Шчом сьи дала иа підмову нарубочку тобі. 

1207. Ой то ми сьи польубпдп коло кукурудза, 
А ти мене милий льубпш, йа тебе не дуже. 

1209, Ой у мого миленького кучері жоутепькьі, 
Та иа би сьи не міиьила за воли сивснькьі. 

1271. Ой повійау буйпий вітер та зломау льішчпиу, 

Йак паважиу богацькьии син, відобрау дьіучину. 
Ой повійау буйний вітер новіцау, повійау, 
Шчо-ж йа буду молоденькьий без дьіучпни дьіііау. 
Ой повійау буйний вітер, повійау навальний, 

Иа зломану головоиьку кавальєру дауннй. 

02 повійау буйний вітер, повійау дольішиии. 

Та дай Боже здоровЙечко льубку теперішинй. 

1279 Ой йа дріждьу спати хочу, очка ми сьи влипли, 
Йак би уздріли миленького, зараз би проввдлн. 

1281. Ой йак ііа си засьпівайу, ньічо сьи не бону, 
Бо на у свойім горо дочку триману нетойу. 
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1283. Йакье у тебе, такье У мене жоутенькье волосьі, 
Льубімо сьи, кохаймо сьи, бо нам придало сьі. 

1285. Стойпт верба над водоііу, тай сьи иахьнлила, 
Цп тп такьпй льубку файпнй, ци йа сьи Удавила? 
Цп ти такьцй льубку файннй, ци меиьі здайе сьі, 
Та шчо мене молодойі спапьн не бере сьі. 

1289. Ой піду йа у садочок ци пе Упаде грушка, 
Ой ци вийде, ци пе вийде моіІа льуба душка. 
Ой піду йа у садочок цп пе упаде слиука, 
Ой ци вийде цп пе вийде моііа чорнобривка. 

Ой піду йа у садочок, ца но Упаде йабко, 
Ой ца вийде, цп не вийде мойе голубйатко, 

1295. Ой йакьий тп мій мплепькьиіі та ладний на уроду, 
Та йак Еаеїшй місьачепько зійде на погоду. 

1297. Душко-ж иоііа солоденька, душко аона мила, 
Отто с ми сьи тоні почи еолодоиько снила. 

1299. ОЙ льубйу тьи дьіучпиоиько У душу тьп не уложу, 
Йа брати тьи пе гадайу, забути не можу. 

1301. Коби борзо до вечера, піду йа до дому, 
Та ирипееу біле чпчко кому миленькому. 

1303. Ой так мене мій милеиькьий та пацьульуваУ сьи, 
Йак соловій у садочку ііагід падзьобну сьи. 

1305. Ой дай ми сьи мойа мила водицьі напитн. 
Та чейже йа перестаау за тобоу тужити. 

1307. Он ци Йа сьі кого боііу, цп Гіа сьі устадайу, 
Шчо йа така молоденька закохань! майу. 

1399. Оре плужок попід лужок мила води гоїшт, 
Ой пак крикне па волонькьп йак дзвоиок аадзвбиит. 

1311. Попід грушу копьом рушу териьом поколпшу, 

Йак йа піду з того села, кому льубку лишу. 

Йак йа піду з того села, згадайте мі дьуде, 
А уже-ж меиьі за тим селом жаль великьнй буде. 
Жаль великьнй иа серденьку, з жальу розбольу сьи. 
Йак но возму тото дьіучьи, шчо з неу кохану сьи. 

1317. Ой йак Зідеш е кіпьмп на ньіч возми мьп з собоуйоу. 
Та шчоби на не тужила льубку за тобоуйоу. 



по 
1319. Болит мене головонька мойа мамунцуньу, 

Бо лиху ну лольу майеш мойа доиунцуиьу. 
Болят мене головопька, не дотулпти сьі, 
Кобн дали па вилого хоть нодивіїтц сьі. 

Болит мене головонька ньіхто ли не внерпт, 

Поскаржу сьи маленькому, на він ми завиє рит, 

1325. Ой шчо-ж тобі мій вшлеяькьпн а з мене за криуда, 

Коралпкьп йак свербиус, а личьнна банда* 

1327, Йоснчниа, березина, то йодного листа, 
Хто де майє закоханьн, того душьа чиста. 
Хто пе майє закоханьн, той У Бога шчісливіш, 

Його вьічка спокійненька, деньок не смутднвнй. 

1331* Ма калину домну, ломііу, під березоу стону, 
Та пе роби парубочку зради падемнону. 

Ой де теши йаворонька, не теши, не теши, 
А йак підеш до йннчойі, на мене не бреши* 
Ой пе теїіш иаворовька не вить і су й бокьн, 
А йак підеш до ншічойі, не рахуй ми рокьд. 

1337, Ей ішйіхау мій ишлеиькьий тей на пояьованье, 
Л на за ним молоденька понесла сьиьІдаиье* 
Сьнідай, сьньідай мій іиленькьіш, лиши на полуднє, 
Йа ти більше ие понесу, бо сьи сьмійут дьуде, 

1341* Голуб сивий, голуб сивий, голубка сивійша, 
Милий отец, мняа мати, миленька миль інша 
Милий отец, мила мати, ііічо мі дородпла, 
А миленька найкнльійша, шчо мі аольубнла. 

Пор* Йед. Р. р* 1, і\ стр. 185 ч. 18, етр. 185 ч* 17. стр. 180 ч, 23. стр. 227- 
ЕСольб. ІІок. II. ч. 158, 215. 

1345. Он коби на була знала миленького гадку, 
Иа би була доложила через річку кладку. 

Йа кладочку положила, поручьечко дала. 
Та шчоби сьп лід миленьЕЬН» лаука ие схптала, 

1349* Он тунадуй мойа мила, тудадуй, тудадуй, 
Дала-с иеньі мода мила велику припаду; 
Та не тоту нрииадоньку, жаби тьи льубити, 
Але тоту нрипадоньку, жнбц тьи й узьитн, 

1353. Ой хмаронькьа до кунонькьп, тей не буде дотчу, 
С кьим йа піду до домоиьку, йак йа сьи прнпошчу. 
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1355. Ой йак будеш воли гнати, та дай мепьі знати, 
[Густи голос по долини, аж до моді хати. 
Ой Пак будеш воли гнати, махни на мьа пальцьом, 

А йа свойу маму здуру: утьікла курка з іїайцьон. 

1359. Коло гайу потаїтйу, берега сьі держу, 
Та не бісь-сьї дьіучиноиько, йа тьи ие повержу* 

130,1. Ой того йа хлопцьп льубйу, шчо файно танцьуйе, 
Кругленько сьи йобертайе йа у личко цьульуйе. 
Ой того йа хлопцьп льубйу шчо вуса сьійут сьі, 
Шчо бровенька поморгуйут, а йочка сьмійут сьі. 
Ой того йа хлопцьп льубйу, у чорпіЛ каїізельцьі, 
Він чориьпвиїї, 1а більавв, прпстау ми до серць*. 

1367* Ти пе зпанеш Ліона мати котра мойа душка, 

Шчо червона кьитайочка коло капельушка: 
Ти пе знайеш вона мати, котрий мін вшленькьий, 
Понад очка на чорньивві, иа личку біленькьші. 

1371. У' тебе очка синенькійі, У меле мургавиетьі, 
Йак сьи аіндут до купоиькьи обойе паристьі. 

1373, У тебе йочка сиві, сиві, тей у мене такьі, 
Иак сьп зійдут до куцопькьп обойе педпакьі. 

1375. Іїп сьвітп ми дурньу у очи бо мн еьвітит сонце, 

А ти мене виерне льубиш, йа тебе пе конче* 

1377. Посьійу ла ишеиичеиьку з рідка над водойу, 

Будеш жьубку жьилувати, шчо не ураз зі мдойу. 
Посьійу йа пшениченьку а рідка коиьушилу, 
Йак йес льубйу черев льіто, льубиж через зиму. 

І Пор. Р, р. 1. г. стр. 197 ч, % 179 ч. 15. Антр. VII. И>7, Кольб* Пак 
У* 192—209. 

138 ї* Ей мож знати, мож пізнати, йак хто кого льубит, 
Воротепька иомипайе доченьками блудит. 

Ей мож знати, мож пізнати, хто кого кохане, 
Вороженька поминане, тьиженько уздихаіїе. 

і385* Ти иа мене подиви сьи, йа на тебе мруґпу, 

Жебп льудо пе казали, шчо йа тебе льубйу. 
Ти не впанеіп мій ниленькьпи, йак мене льубити, 
Де найбільше льудий буде, там сьі не дпвнтп. 

1389. Ой забрала вода лаукьи тей порекяаднпье, 
Ой то йа сп дольубдла пару бочка Гриньа. 
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1391 * Ой забрала вода па^кьи тей перекяадочьки, 
Йа до своіИ дьіучпшшькьн поза городочкьи. 

1303, Чому вікна побільш, бо па дворі день, день, 
Ходпт милий від вікопцьом шдкьі^ками дзень, дзень. 

Чому вікна побіяьіли, бо па дворі мороз, 
Вийди, вийди нона мила, неп учуйу голос, 

1397, Ой піду йа па, гороиьку, стану на черяшньу, 
Нема мого ми ледь кого, йа до дому чешу, 

1499, На добрий день Коньухова, помагайбі Гнрпо, 
Ой скажи ми дьіучипонько, цп льубиш іьи вішрне. 

Ой ди льубиу, ци не льубйу, не буду казати, 

Ие буду ти молодому жьпльу ваудават 

1403. Подивіу сьи у віконце, ци високо сонце, 
Прийди, принди мій іилєеькьпй, треба ми тьн конче. 

1405. Ой попід гай дзелеяенькьип там оре Гаурило, 
Кажут меньі йісте нести, а меньі не мило. 
Он попід гай дзелепенькьпй там оре Олекса, 

Кажут меньі иісти нести, а Йа уже віднесла. 
Ой попід гай дяеленеиькьнй там оре Никола, 

Кажут меньі іїісти нести, а йа уже готова. 

1411. Ой їїа би сьі ие адрімала, хотьби ваевптало, 
Йак би прийшло еодовнитко, та зашчебетало. 

1413. Напрьила на два починкьп, там котами везла, 
Йам уступила до милого, бом у ногп змерзла. 

1415. Пила-ж би йа горївочку, кобп на пьі шум буу, 
Льубила би-м вару бочка, коби ми не кум буу. 

1417, ГорІвочко, горівочко, чо па тобі шум стау, 
Дерев тебе дьіучипонько штнрп м бучкьа дістау. 

Ой дістав йа штирп бучкьн, пйатого малого, 
А усьо тото дерев тебе дьіучипо небого. 

] 421- Он пойіхау мій миденькьий па ковьу, на коньу, 
А йа сьнду на другого, тай го перегоньу. 

М23. Мало ману кораликіу, тай тото дрібопькі, 
Отто мепьі накупили хлопцьі солоденькі. 
Ой пойіхау мій миденькьий та на йармарочок, 
Привезе ми кораднкьн, тей обаріиочок. 
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1427. Тече води з під города тай тече йарданцка, 
Йа такого льубка ману, йак дитина ііапцка. 
Тече вода з під города, на шчо тоні води, 
Буде льубко хорувати, треба йохолоди. 

1431. Ой стойала дьіучипонька під иовойоу стрішкоу, 
Та вабила козаченька волоскьнм горішком. 
Принди, принди козаченьку, мойе льубе серце, 
Та дам Еа ти з волоокого горішка зеренце. 

Не йди льубку попід стрішкьи, бо стрішкьп низопькі, 
Та шчоби-с си пе скудоучи^ кучері гладоиькі. 

1437. Ой тупайте чоботьпта до деду, до деду, 
Та солодша дьі\ чипопька від цукру, від меду. 

1439. Ой Засиніти шила сьвічку, пей сьи видпо буде, 

Неп йа внджу, с кьим йа сиджу, ци подібно буде. 

1441. Ой засьвітп мила сьвічку, пей перейду річку, 
Ой засьвітп мила йобі, неп перейду д’ тобі. 

1443. Йак би не ти дьіучинонько, тей пе ти, тей не тн, 
Не етойау би» сивим копьоа такойі замети. 

Иак бп не ти дьіучиноаько тей ие твойа ласка, 
Не етойау бпм сивим коньом коло перед аака, 
Иак бп ие ти дьіучищшько, тей не твойа мата, 

Не етойау бпм сивим коньом коло твойі хата. 

Йак бп ие ти дьіучинопько, та не твоііі танцьі, 
Не ходиу би-м горі селом та пе шчпбау пальцьі. 

1451, Не стій коньу коло плота, пе толоч болота, 
Не стій шельмо з мойїїм льубком, бо дурна робота. 

1453. Заграй же мн музиченько коломийкьи тоні, 
Бо йа ваджу, шчо тут нема більавппкьи мові. 
Заграй же міг музиченько, пак сам розумїйеш, 

Ци тп рукьи покривило, ци дьіпше пе умійеш? 

Пар. 7лЩ. Р. р. 1. г, II. етр. 202. ч. 4. стр. 196. ч, 15, Кольб. Пок. її, ч. 66. 

1457. Йак музика ладно грайе, пусти мене пене, 
Бо мій льубко не танцьуйе, чекане на мене. 
Йа музика ладно грайе, збиране пальцьіма, 
Очка-ж яу сьп придпвшш за молодпцьіма. 
Пало ти сьи музиченько, пало тн сьи грати, 
Иало тп сьп музиченько сьім пар вольіу мати. 

ІГі ІСТПП^ї. ЯіЧрГГПВ т, \\ 
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1403, Волошина не помина, Коломийа торит, 

Йак дьіучяяу не льубнти, коли серце болит? 

1405, Оіі йа ніхау у поле з плугом^ а ти сьп Уродим, 

На а а тебе гадкьи не мау, а ти мойа мила* 

1407* Ой пойіхау мій миленькьни аж до Дрогобичі, 
На ктож мене поцьульуйе, йа у біленькі лнцьі? 

1400. Ой до мене иарубочкьи хлопцьі повертайте, 
її а солодкі йаблїночкьи, та не обривайте. 

Солодкої! йабліночкьп гільцьи сьі зломила, 

Іи сьі льубку не ожениш, бо ІЬ ти вробила, 
ін сьі льубку не ожениш, хоть би було сорок, 

Ьо на тобі даньи дала, у зелений вівторок, 

1475. Ой піду йа до ворожкьн, ней віверже карти, 

Ци буду йа у осени чоловіка мати* 

1477. А йа свойу дьїучипонькьу до міста поведу, 

Пак пе схоче нива нити, йа ні куяйу меду. 

147І1, Б і йди, зійди дьіучинонько, та ней тьі пайовії у, 

Та ней свойі колачикьп у кьешенд не лопну, 

І48Ь Добра була капустицй с шіфраном, с шіфраиом, 

Добре було бпчкьи пасти е ПІтифаиом, с Штпфаном. 

Добра була капустццьі з ольійом, з ольійоат, 
Добре було бачиш насти з Матьійом, з Матьійом* 

1485. Зарік бим сьн чиспок иісти, тей гірку цпбульу, 

Лише йа сьі не заречу льубнти Маруньу. 
Зарік биаі сьп чнспок иісти тей горіуку пптит 
Лише йа сьі не заречу дьіучину льубнти* 

1489. Ой Дунайу Дунаненьку тяха вода у тобі, 
Від коли мі льубку льубиш, лиш погадай собі. 

1491. Вийди, вийди мій миленькьий, до стайньі стойати, 

Шчобд ті сьі не утьншдо корови дойати* 

Йа корови тей подану, тельита напопу, 

Гелер на сьі мій ишлвяькьнц на с тобоу розмоудьу, 

1495. Мило ми сьі подивитн на топі обшьнрн, 

Куди милий загадьине воли до кошьнри. 

1497. Ой то йа сн йольубила не свойу доленьку, 
Он то йа ец наробила серцьу розболеньку. 

1499. У городьі тичка, тичка, иа ньі польатнчка., 
Ой то йа си дольубила молодого дьичка* 

ІрОІ. Ой кого на внпрне жьубйу, того дрпведьіт ми, 
А кого па не павнджу, сьвіта ие виткії ми. 
Ой кого йа віерне льубйу, та того ми дайте, 

А кого йа пе иавпджу, та не нагади йте. 

1605. Он піду йа с того села, на дворах напишу, 
Льубко мойа молоденька, кому йа тьи лишу? 

1507. Нешчіелива тота лава, шчо йа на ньі спала, 
Стойау льубко під віконцьом, а на пе чувала. 

Нешчіелива тота лава, тей тота лавицьі, 
Стойау льубко під віконцьом йак йасна зірниць!, 

1511. ОЙ летьіяи дикі гуся, тей не купали сьі. 
Льїпше було мій яилепькьпи, йак ми не зналп сьі. 

1513. Ой на мене льуде брешут тей крачут ворони, 
Шчо до мене льубко ходпт, с чужойі сторони. 

1515. Ой дедьіле, недьіленько, мін раніш обіде, 
А уже вюйа дьіучннонька но воду пе ніде, 

1517, Ой ііакьий ти мій шиленькьии не номйирковашш, 

Мойе личко від недьільі не поцьульуваце. 
Ой та на сьі номііиркуну, личко ноцьульуйу, 

Йак не у тоту недьіленьку, бодай у другуйу. 

152.1, А йа ружу поморожу, насьіньі не ману, 
А кохапьі гірш хоробн тото добре знану, 

Йа хоробу перебуду, тей здорова буду, 
А великье аакоханьі ньіґди не забуду. 
А коханьі не родина, тай не родпночка, 

За коханьом серце мльійе, болит головочка. 

1527, Кобп ми сьі шчо не стало, бо йа Уже не можу, 
З великого закоханні голово^ наложу. 

1529, Он ти Йваиьцьу, ой ти Йванцьу, ой ти їваночку, 
До кіль буду не забуду твойу сьніваїїочку. 

1531. Он кувала зозуленька тей на роздорожу, 
Йа за тебе мій миленькьиЙ забути не можу, 

1533, Ой на ставу па ставочку водкцьі лельійе, 
Та шче моїіа дьіучапоиька робити де уагійе. 
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Ой на ставу па ставочку воддцьі бдншчпт сьі, 
Та тче мойа дьіучиїшпька робити паучит сьі 

1537* Ой із горн на долину по маленьку зійду, 
Сподьівай сьі мойа мила, на до тебе прийду. 

1530. Ой би штпри скрипкьи грало тей цимбали били, 
Тоби мойе смутне серце не розвеселили. 

1541, Ой сужуйе мойа мила, сумуйе, сумуй©, 

IIIчо від мене молодого голосу не чуде. 

1543. Ти не зданеш мій миленькьий, де ввайеш, не знайеш, 

Мене болит головонька ти сьі не сіштайеш. 
Волдт мене головонька від чола до чола, 

Не видьілаж миледького ньі шліьі, дьі учора, 

1547. Ой сумненькі ноточедькьи сумненькі, еумделькі, 
Куда мила вігаиьние волнкьк сивенькі. 

Ой йак вона віганьцла, на меде кружала. 
Од псьа дейі мати знайе, шчо вона гадала. 

1551. Ой да горі па високі там ото дали бучкьи, 

Шче-с миленька не робила уже тьп больить ручкьи. 

1553. Ой па горі на високі там стойдлш бучкьи, 
Поцьудьуй тьи мій миленькьдй а біленькьі ручкьи. 
Йа тьи у ручкьи не цьульуйу, бо-с не нодадеиька, 
А у личка тьи иоцьульуйу, бо-с мойа миленька. 

1557. ОЙ дубова коновочка, йасеневе денце. 

Коли тобі рочок вийде ЇШЙКЕТОНЬКу серце? 

А йак тобі рочок вийде, більше де наймай сьі, 
Та за мнайу мояодоііу да вікьп звінчай сьі. 

1561, Ой не еьвіти мїсьаченьку ньікому, ньікому/) 

Лише мому миленькому, йак іде до дому. 

1563. Он зацвпла пшениченька на чотири бранкьи, 
Очи плачу т, ноги скачут у вечер до коханкьи. 

1505. Ой на горі два йавори, третин похил пу- сьп, 

Пак де вояжу котру льубйу, де буду жешіу еьн, 

1507. Не стій льубку дід вІкодцьом увійди си до хати/) 
Ой удало ми деретьідце ньі кому шдньатн. 

*) Кольб. Пок. II. ч, 11)8. 

*) Коаьб. Пок. II. ч. 234 
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Ой удало ми неретьінце да удало ми двоііе, 
А йак прийшло закоханье, шдньнло обоііе. 

1571. Ой не буу йа у тім сельі лиш їїеден разочок, 
Та такьем си дьіучьн вибрау, йак той образочок. 

1573. Учора не буу, пипьї не буу, чомусь де бука і о, 
Дп му мати заказала, ци вій Гшнчу майє 
Ньі ну мати заказала, шінчойі не майє, 
Лише у пего псьа натура за мене не дбайе. 

1577. Йедньі двері занирайу, а другі підхьильу, 

Попід аару зазирану ва тобоу Басильу. 
Йедньі двері вадирайу, а другі засуну, 
Попід вару зазирану «а тобоу Йвасьупьу. 

1581. Ой йак не мож ізробптя з дуба колотьї?кьи, 

Од так де мож іаробити з молодицьі дьі уші. 
ОЙ Йак би сьи з молоди цьі дві у чин а зробила, 

Она би сьа иа нарубка і но нодивйяа. 

1585. Через гору вдсокуйу йедвабннй шнурочок/) 
Учора не буу, динька не буу, шчо то за смуточок? 

1587. На обід вару льід, на полуднє кашу, 
А на вечір лнріжечкьи, ци прийдеш Мдхасьу У 

1589. Ой скочу йа з перелазу на копану грьидку, 
Нема 5Г мояі сусьідодькьц за ґрейцар порьддку. 
Йак би мене сусьідонька за невістку уаьнла, 
Йа би у евоііі суеьідонькьи порьидбк зробила. 

2503. Ой скочу йа з перелазу да копану грьидку, 
Йак йа піду з тойі хати, не буде порйндку. 

1595. Учора ирьила кудьіледьку йа ииньі повісмо, 
Сьидь си льубку коло меде, хоть кя буде тьісно. 
Сьидь сд льубку кодо мепе, говори до мене, 

Пізнану тьи до натурі, цп льубиш ти мене. 

1699, Од сьи? він си коло меде а йа коло нього, 
Він до меде не говордт, аяьі на до нього. 

1) %щ. І\ р. 1, г. стр. 188. ч, 33. 
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Ріжпородні ритми. 

Ь 
Апсіаиїто, 

Гей аіії-дц, 
Ой ра-даб зір-ка 

ДІЙ - ДИ, ти зі-ронь-ко ве-чір, 

аій - ти, чор-иа хма-ра за-вц- 

іг- с- £ 
иа - на, Гей впіі - ди, впа - дн, геіі вий - дн, вий 

дша - не, Ра - даж би йа д’ то - б і вий - ти, 

І ї І 
дьіу - чи - но но - иа вір - па - йа. 
та ма - ту - сьі ие пус - ка - йе. 

Оіх йак зійшла зіршіченька, усе поле осьвітцда, 

Та ііак вийшла дьіучшіонька козаченьки звеселила. 
Ой ти дьіучиио, он ти дьіучпно, ти тихайа іюгідоиько, 

Ой дай же мепьі еьи чути, та пак вийдеш по водоиьку. 

Ой ие так то по водоиьку, та пак уже підеш з водону, 
ІІоетау лила коново иькьії, та поговори зо мнойу, 

Спішиш П. Ешдьска, 

Пор. Аитр. УЛ, 160. Р, р. ], Гі итр. Ш. ч. 5. 

V 

ПІД голос сеї ніеиї сьнівають ся три слідуючі, 

2. а. 

Понад тили гореньками шадт мїсьіць з вороньками, 
Иа шче вижше иідльітайе, сивий сокіл в вїрлодьками. 
Ой легат же він легат, тей крилоньками блудит, 

Ой йак гьижко на серденьку, ііак хто кого вйерне льубит. 

2. б, 

Ой тая, ой тая над горами зійшоу иїеьіць иа з ворамн, 
Ньіхто вижше не льітайе, йак той голуб з голубками. 
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Ой льітайе він льітайе, та крильцьіща не зблуди т, 
Йак то нудно, йак то тьиШо, йак хто кого вірно льубит. 

З, 

Ти зелена льішчиионько, чом ие гориш лиш сьі куриш? 
Ти молода дьіучішоиько, чом ие льубшп, лиш мі дуриш? 

Гей коби йа суха була, горіла бим пе курила, 

Ш коби на твойоу була, льубпяа бим це дурила. 
Співав Олекса Лудїв, 

4, 
Дойегаїо, 

Ш= 
-Л 
щ—^ >--А-к [ Н І> ІН 

Сд-вии ко-ньу, сп-внй ко-пьу, чо ти за- ду - мау сьі, 

ш 
Ие-ма то-іїі дьіучн-нонькьп, шчо йа у иьі ко - хау еьі. 

Сизий копьу, сивий коньу, найіш сьі оброку, 
Поженемо иа дьіучиноу під земльу глубоку. 

Сивий коиьу, сивий коиьу тьижко на тьі буде, 
Поженемо у раз з вітрами, попасу не буде. 
Борте копьу, борте коиьу, бо уже вечеріве, 

А. там сидит мойа мила, де з льіса зарїйе, 
Сидит вона, сидит вода, дивит сьі у віконце, 

Та йак тем по не видненько, сьвітит сьі йак сонце. 

Співав Гриць Шабаш 

ІАНе(*го тшіегаїо. 
Б. 

^ ч л 0 
— —0 л. .. , —#— 0- ж 0- - 

ЙГ ' V V 

щ 
/ ■ 4=^ . 

__. 
' £ 

-0- 
V—4- 

Там у до' ли кьерішчеиь-ка, гей гой, го- на иа, 

ш 
/ •» ш 

те- че во- да сту-де-иень-ка, та дрітта ром-тай - да. 
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Козак конь а наповаве, дьіука воду зачераііе, 
Поетау дьіуко коиовочкьи, та будемо розмокати. 
Не поета в йу бо сьі бойу, бо лпхуйу маму майу. 

Бо лихуйу маму яайу, буде бнтп, добре знану. 

Прийшла дьі_ука до доіочку, пені мати у головочку, 

Не бпй мати у головочку, скажу йа ти усьу праудочку. 
ІІадлетьіли гуеи з броду, та ізбилн чисту воду. 

На годину ностойала, пьім сьі вода уетойала. 
Нг.іа сьі вода уетойала, ііа с козаком розмоульала.. 

Не бпіі мати у головочку, скажу ііа ти усьу праудочку. 
На хто пе дурний, розумний, той сьі не дасть иа підмову 
Той сьі це дасть на підмову жоу'ньаровн молодому. 

Бо то жоуньар дзиґар курнт. він не озме, лише здурпт. 
Співала Фесї Барппола* 

Ой від-ти го - ра, а від-ти дру - га, 

Ме-жи ти-ми, ти- жн го-роиька-атп їїас-на- на 80- ра. 

А йа си гадау, шчо зора зійшла, 

А то мойа дьі|чжжрнька по воду вийшла, 

А йа за вену йак за зороііу, 

Сивим коиьом чистим польом чєй йі догоньу* 

Йак йак здогопнУї та заговориу, 
А хтож тебе мойа мила так рано збудиУ? 

Ньіхто не будиУ, па сама устала, 
Зора йасиа ізходила, йа сьі умивала. 

Дьіучиао мойа напій ми коньа, 
Не намову бо сьи бону, бом шче не твоііа, 

Йак буду твойа, напону ти два, 
З кьедровойі кьерпнченькьи, з нового відра. 
Йа кінь воду ппе, комитами бііе, 
Тьікай, тг.ікаії файла дьубко, бо він тьі забив* 

Сііійаи Тим «о Еон дере вин. 
Пор Аїттр, VII. 188. 
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нень - ка. Та дріт та, дріт та, роа тан да-ва да- па, 

Гей там Роман коньа насе, там дьіучіша воду несе. 
Та дрітта дрітта роїтай дана дана, та дрітта ромтай дана, 

А вій йеиі зариване, 5гш сьі У него внпрошайе. 
Би Романе, Романочку пустиж мене до д ом очку, 

Бо лихуйу неиьку майу, буде бити добре знайу. 

Не буде тьи ненька бити, кобис знала говорити: 
Надлети лд гуси з броду, сколотили е піском воду, 
Йа годинку постойала, ньім сьа вода уетойала. 

А годинку відпочьнла, ньім сьи вода очистила. 

Ей Романе, Романочку, задам йа ти загадочку: 

А шчо росте без корїньи, а шчо горпт без пальіиьнї 
А шчо дайте без дьвїточку? — буду твойа Рожаночку. 

Камінь росте без коріиьи, сопде горпт без цальідьи, 
Льуба двнте без дьвіточку; Ужем твойа Ромаиочку. 

Співала Пг Еілїньс&а. 

Пор, Кольб. Соп. Н. 102, 103, 104. Аитр. VIII. 182. Чуб. V. Люб. 188, 293, род, 
Навроц. от. 117. 

ті - жу на дму-чи- ну лад - ну , 

16 

Моіїегаіо. 

Ой ва- жу на 

ГСтпоф, Збірник т. XI. 
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бі- цьи-да теії не да- ла ху-сточ- ку кід-ваб-иу. 

Обіцьила дато, казала чекати: 

Почкаи, почкай мій мияенькьий, дала-м вішпватн. 
Дала-м віюпватп, би не знала мати, 
Але треба від роботи чірвопого дати. 
Випивай, вішикай, лише ие забаульай, 
Бо иа коньа відрихтуйу, сам $ край иовандруйу. 
Сам у край иовандруйу аж па Вуковппу, 

Иа кого За товаришу лишу більавину? 
Иа лишу да тебе лишу свлйу більавину, 

Йак сьи верну з Нптальіукьи купйу тн горіукьп. 
Ой будемо пити та тоту горіуку, 

Иак Вам ліпші у так Вам застау свойу льубу дьіуку, 
С. н. д. 

Мшіегаїо. 
8. б. 

Во-иа мі- иьі о - бі-цьи- ла ху - сточ-ку йед- ваб-яу. 

Обіцьила дати, не казала мати, 

Чекай, чекай мій иплепькьпц дала-и вішпватп. 

Бішивай, шшиваіі молода Рузуоьу, 

Бо иа заутра с&аком, паком від вас новаидруйу. 
Від вас повапдруйу аж да Буковину, 

На кого йа зістаульпйу свойу більавину. 
Мій ти товаришу пильнуй мойі дьіукьи, 

Йак сьі верну з Буковини, напйем сьі горіукьи. 
Напйем сьи горіукг.и цвілим ні у кватирко*, 
Йак йа-м лпшиу так йа-м застау свойу більавиику. 

Співала А пня. І'раиас. 
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ДшЬ 
9. 

пШю. 

з: 
——0- 0—4 - »- 

<5^ 
-Ш ~9 2Л 4 

Па 5'сьі са-ди про-цвн - та - йут, тей чер-во-на ка- ли- на. 

г=Ь Йч7* , 
£ 
ч 

Еіі а оа-дьі си - дьнт цташкьи* на ка - яи- иьі ео-ло-вйа. 

Он сішт ми сьі, не спиг мп сьі, иа сой ми сьі не бере, 

Пі шоу бн йа до дьіучніш, еаж не знану де у на ііе. 

Он не у жене мін товариш, шчо він мене поведе, 
Лиш він краючий шче від мене у жене дьі^чьн відбере. 
Йак йа у тебе товаришу твопе дьіучьи відберу, 
Набий собі два шстудьі, стріль на £ душу на у мойу. 

Йак йа иаГіу товаришу 5' твону душу етрільати, 
Тн молодий товаришу, жьнль ти буде умирати. 

Пер. Кольб. Поз. Н, ч. 106, Співала Авна їрапас. 

Мобегаїо. 
10. 

гЧ—К—К-1 
ЦЙі V, |^Г~ л ~— -- - 0 

ЦЩ_ М ✓ . 0 / • 

Ой два вас дна нас, ой два нас два нас, то-ва-рд-шеїіьку, 

два нас. 
-у- 

Та вий-ди вии-ди, 

НУ~~Ь—|у 
* V# 

ш т ш. 
та шіи - да, вий-ди 

тре-та дьіу-чп - но до пас. 

Ой на не вийду (Ьїз) бо сьі бойу морозу, 
СвоЗі ножеиька „ на вікьн відморожу. 
Он не бій же сьі „ мойа мала й морозу, 
ТвоЗі иоженька „ у свойу швидочку удожу. 

Шр. Аптр, УНІ 31 і 186, Чуб, V, Люб. 176 і 314, а н* д 
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11. а. 
МснІеВДІр» 

Щ 8 / :Г Г-^ -г 
ф 

^Єп 
Ой ле - тит во - рои та з чу - жих сто- роп 

ІШЩІ £ 
І!: а 

теи кра че3 теи кра - че. 

Л й ХОДНТ милий попід кікоїще, тей плаче. 
Ой пусти-ж меле моіїа мнленька до хати, 

По йа не дурень попід вікон ць і отойати. 
Ой бїгме би-ая ТШ ТИ МІН МИЛеНЬКБНЙ пустила, 

Дише не майу на дьілу пічку сьштпла. 
ІІересь віти зіо, дьілу н ніченьку очима. 

Співав Олекса Лунів, 

1Ь б* 

Співав єн так. ик ч, 11. а. 

Ходці сорока коло потоки тей краче, теи крачО, 
Ходит МИЛвИЬКЬїїЙ попід віконце, тей плаче* 
Ой пусти-ж пене мойа миленька до хати, 
Буду-ж на тобі За уеьу нраудоньку канати: 
Ой лусти-ж мене мойа миленька під свій код, 

Ой кулйу-ж іїа ти череяичеи&кьи, накі ехоч. 
Он іїа пе панні ^ черевпчепьках ходити, 
Мельі би треба па кусень хльіба робити. 

Співала II. Бідїцьека. 

АлбапіДпо, 
Г, ^ V 

12. 

л0. 
> ' 

т % *• • > ї=р 
-1Т-т— > 
Чо- му-є мо - іїа ми - 
То - му № - лий то - 

ла 
иу, 

па лич - ку впар- 
шчо-м тьн по ви- 
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За то-боу мп- лень-кьин 

З? 

Бо-м пла-ка- ла 
Ви- пла-ка- ла-м 

у день і у по - чи 
чор- пі о чи 

го-луб - ку си- вели - кьиії. 

Йак би-м у льісьі ендьіу милоні не видьіу, 

Тобя-к ие мау жадьу, хоть бн-м там і знпдьіу; 
А йа у сельі походжану, 
На милу сьп лодпульапу, 

Жаль серденьку мому, 

Сндьачи самому. 

Паставйу йа сьіти паста віу елоуидцьї, 
Чейже на иігману красьньІ молодидьі. 

Йак ліг мину утиш у сьн, 

Там йа з лпмп розмов .тьу сьи. 
Жаль серденьку йому, 
Опдьачи самому. 

Співав Олекса Луці в, 

13. 

Співає си тав, як ч. ЗО. 

Чому-с не прийшов тей ле прийіхаУ, до кіль йа ти писала, 

Цц-с копьп не мау, дороги-с но вна$, матусьі не звольала? 
Йа коника мау, дороженьку знау, матусьі ми звольала, 

Найстарша сестра, бодай не зросла, сьідельне заховала. 
Теи пе Йідь, не йідь, ти мій братчику, до тоні иегідницьі, 
Не уміпе жати, ньі вшивати, лише з нісьньіу еьнтатн. 

0. а Д. 

14. 

АпЦїШІіпд 
ш—К—К—К- у 

с* ф р Шя л V 
№ 

Йа шче ку-рн ле лі- ли, ка-жут льу-де 
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у 

фе м р—і * =і Щ * 1 р=а 

день бі - ява. 

ь 
Ой вий- дп, внй-діг, яо- ло-д;і дь^-чи-ц0 

по- го- яо - \т зо стноу- йоу\ 

ІІочкай ми шче хоть хвальку, почкай ми шче годинку, 

Ой неп йа свому батеньку льубожу вечередьку зладуйу, (Ьіз) 
Добре тобі доульашче, по сьвітлоаьцьї ходьашче. 

Ой йщдьі нудно на серденьку трудно під аіконьцьом стойашче, 
Мдтьіль ките й очка замітане, до бутелькьи ручка приляпане.*) 

Он ией па свойІ ааіьіпщьІ льубойї иостьівопьку владу цу. 

Ой ней йа свому братовії льубоиу поетьіводьку зладуйу. 

Ой пай йа снопі сестриця льубоиі постьівоньку зладуйу. 

Вийшла, вийшла дьіучииа; стала мп сьі причина, 
Стала ми сьі причина, збила мп сьї фльишчнпа, 

Ой стала мп сьі таіі ішшче причина, збила ми сьі фльншчяда, 

с, н. & 

АшЦіШпо 
15- 

ку Сте-ли сьі бар-віп 
Ф 

сте- ли сьі дзе - ле - найд 

’) СціІ вірш оиіі-ав <іц уамість ш>втиреші вірша: „Ой ищіьї нудно,..' 
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Бо моиа пригода, бо лоба пригода та шш $ льітьі роса, 
Иа вітре ц ііовійе, сопьівько пригр іде, тап она згипо усьа. 
Ой мій мнленькьай, голубку СИВЄВЬКЬЕЙ не по Нраудьі жішеш, 

Ворота хьильайеш, хатоньку ивдайеш, тап до йпичойі йдеш* 

Коли хоч миленька, голубко сивенька, йаби йа до тьн Гшіоу, 
Ой обсади сьі садом виноградом, би тьц голос ие зайшоу. 

Йа сад по садила, апьі підливала, але сам садок ріс, 
Йа льубка не знала, в роду не видала, сам ми Господь гтрішьіе. 

с. н. д. 

Пар. Кольб. ІТок. 462. Аптр. VII. Лисенко 1, ЦиоІІїЬеІ з уир, піе. 

16* 

АІІедгеііо. 

авАт^ ^ ц к к N ХіЬ Ч у НУуЛ N-0 
^- 7 Л ш ^ # Р 

9~ ^ т *>у Л 

ОЙ пі - ха - ла Ка - те - ря - на шгир-ма во - жп 

^ щ§Ш 

чор - брпу-дьу МО 

Питала сьі Василь а, ци далеко до села* 
Шсфрсн; Катерипцьу вона, чорпобріуцьу мойаі 

Недалеко лише шпдьа, Катерино чорнобрива* 
Катерина льпгла спати, Василь воли завертати. 
Василь воли завертане, Катерину обігнане. 

У Катерини більі лицьі, аньі вольіу, яьі телицьі. 
У Катерини чориьі брови, аньі вольіу, иьі корови. 
Церез ти ой і більі пйитп, хотьіли ми її...* утьпти, 
Церез твойі більі ІІЙИТП, ХОТЬІЛИ МИ II..,.* утьдти. 

Ошвші Михайло Сндорпн 
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17. а. 

СиІваа ся так, як ч* 10. 

Шйут куропькьн (рів) на день сьі вібирайе, 
Козак дьі^здлу „ уеьу иьіучку намоульайе. 
Црццшоу до дому и йа >гзг>иу ній сіл взувати, 
Йучуіа пелька мати старенька йа узьнла нарікати : 
Оіі ти синочку мойа дитинко на чось не жожу слати, 

Льубнш дьіучину, льубиш молоду, кажу йі тобі узвати. 
Диучияу дьубйу (Ьіз) дьіучипу приголубйу, 

З дороги зведу (Ьіз) тей сьіійагп сьі буду. 
Ой гріх синоньку, мова дитинко У недьіленьку еьиьїдати, 
Йа шче дужшпй гріх, йа шче тьнжшпн гріх с сироти сьі сьміпати. 

Співала П, Биїпьска. 

17. б. 

Співая єн тав, як ч. 10, 

Иійут куропькьн, ііійут другійі а йа У дьІЇ'чппн сиджу. 

Від дьіучини йду (Ьіз) дорожепькьи не виджу. 
Прийшов до дому и тей узьпу сьі визувати, 
Учула ненька мати старенька, тей узьида нарікати: 
Оіі сину ти мін, дитипо юна ііа шчось не можу снаги, 
Льубиш дьіучипу (Ьіз) иозвольу йа-ж ти узнати. 
Ой йа йі льубну 
Запрігай брате 
Та чей відійде 
Запрігай брате 
Оі нопідемо 
Ходит дьіучипа 
Не плач дьіучино 
Йл тебе не рьпУ 
Біг ми тьи судні 
Йа сьи ие женну 

„ тей на йі приголубйу, 

в сиві бнчкьн до плуга, 
п мову серденьку туга, 

„ тей ной ідем орати, 
„ тей густнаи лугами, 
„ умиване сьі сльозами, 

п пе зба^льпи сьі голови, 
п йа з льуцькойі намови, 
„ мати ми не казала, 
„ ти сьн шче не віддала. 

Співала, Марта а „Лугу ,1) 

17. в. 
Співає си так, як ч. 10. 

Три початкові рядки як ч, 10. 
Студена роса (Ьіз) ножеяькьи відморожу. 

Он не бій же сьн „ мойа мила морозу, 

і) „Луг1 є со назва присілка ходовіщьноги полошеїтга серед густих луп» 

над берегом Стрия. 
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Здоніу шьипочку (Ьіз) 
Або йа тобі п 
Аби на свойі и 
Твойа шьнночка и 
Чотири воли п 

твойї яоженькьи улажу, 
шьипочку не купила, 
яоженькьи уложила, 
на дуже дорогайа, 
з обореиькьи забрала. 

Співала Марта з „Лугу1*. 

18. 

Співає ся так, як ч. 10. стор. 12В, 

Ой ти нарубок (Ьіз) а йа дьіучипа красна, 
Ой тп сьі внспау „ йа ти коника пасла. 
Пасла-м тп коньа „ до темнедькойі ночн, 
Йунала роса студененькана па мойі чорньі іїочп. 
Не так на йочн (Ьіз) та йак на косу росу, 
Ой ужеж бо на, матьіпко мойа, віночка не доношу. 

Пар. Кояьб, Пок, її. ч. 136, Співала Марта з „Лугу4*. 

19. 

Співає ся тая, як ч. 10. стор. 125, 

Ой де ти підеш (Ьіз), мпленькьий, на Подьілье? 
Поверни коньом, поверни сивим тан на моне подьвірйе. 
Поверни коньом, поверни сивим на моЙе нодьвйеренько. 
Напахайеш сьі, наньухайеш сьі усьідьакого зьільепька. 
Нанахайеш сьі, наньухайеш сьі зьїльенька пахньучого, 
Нацьульуйеш сьі (Ьіз) личенька румйапого. 

Співала П. Бідїпська. 

20. 
Співав ся так, як ч, 10. стор, 123. 

Ой піду ж бо на на вечернпцьі, де мене пе прошено, 
Там коротенька позапиравьі, там мене не упушчеко. 
Вийшла дьіучипа тей отворияа, за білу ручку Давала, 
Ой витай, витай, ти мін вшленькьпїї, даупо йа-м тьі видала. 

Співала II, Бшнська. 

21. 
Співає ся тан, як ч. 10. стор. 123* 

Тп, мона шілепька, утвори воротонька, цн минеш ти батенька? 
Йе у мене батенько Йасннй иісьіченько, ой та насини м І свіченько. 

17 їїтциіГ]?, ЯЗІ р ник т. XI, 
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І її, нова миленька, утвори воротенька, ци іайеш ти пащеку? 

ІІе у мене шатьінка спрана щмщьт, ой тай спрайа адшшька; 
І и, мойа миленька, утвори коротенька* ци майеш тп братеиька? 

Не у мене братепько йасниіі ніс&ічвніко, ой та йасдий місьічепько 
їй* моііа миленька, утвори воротеиька, щї майеш ти сестричку? 

Ие у мене сестричка па небі зір тічка, он та на небі зі рвачка 
їй, мойа миленька, Утвори коротенька, бімя до тебе зайіхау. 
Пор. „Правда4 1868 коляда. Співала П. БШпська. 

22. 
Співає ся так, як у Ш відд. поміщена пісня: „Далеко чувати о такі новину* 1 

^мру-ж бо За* умру цероз йедпиуиу, 
Дерев Зедннуйу дочку удовинуйу. 
Не умирай, синоньку, постау сн корпшоиьку, 
ісьі дьівочкьіі при йду т та ті гудьаночку. 
А сьі дьівочкьн прийшли та на гудьаночку, 
Лема йедипойі дочкьи удовниоііі. 

\ мру-ж бо на, умру церез недніїуйу, 
Дерез й єдину йу дочку удовину ну* 

Не умирай, синочку, постау си кьерничку, 
і сьі дьіаопькьи при йду т воду вачератц* 

) сьі дьівоііькьи прийшли, воду аачералн, 
Нема йеддлойі дочкьи у до вишні. 

і мру-ж бо йа, умру церез йедицуйу, 
Л,ерез йедпнуііу дочку удовину ну. 

Не Упирай, синоньку, постау си церквояьку, 
^сьі дьівочкьн при йду т Богу сьі молити, 

^ сьі дьівочкьн прийшли Богу сьі молили, 
Нема ЙЄЛЇЇНОЙІ дочкьи удовипойі 

Умру-ж бо йа, Умру церез йедннуйу, 
Церез йедиауйу дочку удовияуйу* 

У сьі дьівочкьн при йшли Богу сьі молило, 
Іде йедииаиа дочка удошшана. 
Лиш би в лави устати, той би сьльуб й узьати, 

Лиш би з лави устати, той би сьльуб й узнати. 
Співав Олекса Ппбій* 

23. з. 
Співає ся так, як ч. 1, стор. 1ІД 

Ей у шли край дороги стойвт камінь маймуровий, 
На тьім, на тьід как опеньку етоіїпт хлопець чорнобривий. 

Ой стоїш же він етойит, тей думку си думаіїе, 
З великого закохань!: тен розлука бувайе. 
Ой иза горн внсокоіИ сходпт місьіць а зореньками, 
Йа шче вижше енний сокіл на з своііпзш орлонькашн. 
ОЙ летцт же він лети?, тей криленькамн блудит, 
Йак то тому тьшкко, нудно, йак хто кого випрію льубцт. 
Дай ми, Боже, якледькуйу, тай тоту. шчо йа зиайу, 
Хоць худоби ие дьїжду еьї, иеи з хорошоу пажиііу сьі. 
Йа шчо-ж меньі по худобі, шчо подьвйпрьи вальаже, 
А пак йака леда бідо, молодому сьвіт завнаже* 
А шчо-ж меиьі по худобі, шчо худобонька буде, 
А йак йака иегіднацьи, устндно вийти межи льуде. 

Співала Калька Сйдорди, 

23. б. 

Співав т так, як ч. 1. стор. 1Ш. 

Край дороги широкойі лежит камінь маймуровий, 
На тім па тім камїночву енднт жоуиьар чорнобровий. 

Ой еидит же вій сидпт та думочку думайе, 
Зальубпу сьі 5' молодьі дьіучпньі, поверечи гадайе. 
Ой біда біда (Ью) тей ие старина мати, 
Не казала ми „ бідпойе дьі^чьп брати. 

Лиш аи казалз „ богацькойі шукати, 

Та шчоби за неу „ воли, корови гнати. 
Воли, корови „ усьі штири ноловійі, 
Йа шче до того „ два коньі вороньіні. 

Ой ие йди, не йди (Ьіз) ти дрібнесенький дошчу, 

Знайеш ти добре п шчо до дьіучшш гошчу. 
Ней на перейду „ тей ньіжкьн не помочу, 
Ней льуд пе знайе в шчо до дьіучніш ходжу. 

Ой де ти підеш, де ти пойідеш, ній иилепькьни, від мене ? 

Не бій сьі нила, голубко сива, на сьі верну до тебе. 

Ой ти пойідеш (ЬІв) крутили дорогами, 
А мене лишиш „ з тьнжкьнвш ворогами. 
Ой де ти підеш, де ти пойідеш, мій мнденькьий, від мене? 
Недалеченько, шойе серденько, нерпу йа сьі до тебе* 

Ой біда, біда (Ьіз) це попова Гану сьі, 
Па ііейі льубіїу „ зачепити боиу сьі. 
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Йа пеііі льубйу (Ьіа) оиа иі не яьубила, 

Йа іїі вачепиу „ йопа мі поганьбила. 
СдІвада Фесї Барапова* 

Ой її іду-ж бо йа (Ьів) попід гай нохьильу сьі, 
Та иодивну сьі „ тей шчо робнт Гануеьи 
Иа Ганусенька п дрібне лпсгечко пише, 
Махне хусточко^ білоу ручечко^?, тей дитину колише* 
Ден же ми. Боже (Ьш) до недьіленькьп ждати, 
Та пішльу-ж бо иа „ до Гааусенькьи у свати* 
Та пішдьу-ж бо йа „ два иіслапцьі до хати, 

Ой а сам стану тей під віконьцьом, ой тей буду слухати, 
Од а шчо буде тей ГаяуеепЦа, та на тото казати* 

Ой не грай, не грай, (Ьш) йшлєнькьдії, на фуйару,1) 
Та не ааудавай * мощу серденьку жальу. 

Б. н. д. 

А п баніт о. 

Ней оио сьідаіїе, лей здорово буде, 
Сли у по мене вйцрие льубит, то ійи не забуде* 
Кониченьку сивий, будь же ми шчіслнвнй, 

Завези мі, занеси мї до моді дьіучйнн. 
Иудар копитам п тей від воротами, 

На там вийде дьіучииопька с чорнимо бровами. 
Дьіучинонька війшла, білу ручку дала, 

Витай, витай козаченьку, дауно-м тьи жадала. 

') Вар. ОЙ не грай, іге грай (Ьїе) псьий сину, під вороги, 

Не СЬІ] І ЇЇ сьі з мене „ біднеГїЬКОЙІ сироти. 

Ой не грай, ііе грай п новий сену, на фуйару, 

ВпаЙеш ти добре „ шчо Йа вольіу не май у. 

Спінила Фесї Бараиовії, 
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Жадала-м тьі учора, сьім годин з вечора, 
Не могла-м сьі при чекати, сама-м пішла сНатн* 

Сьвічечка горіла, меньі душьи мльіла, 
Та за тобоу, козаченьку, шчом тьі де вндьіла, 
Сьвічечка горіла до самого ґнота, 
Чому-ж тебе, мій милепькьий, не внесла охота?! 

Оці вала Фесї Баранова. 

Співає сп так, ак ч. 10. стор. 12В* 

Коби не мороз (Ьш) тей не студена роса, 
Ой пішла ж би йа п до Тер ноно льу боса* 
На у Терпопольі „ тей хлопець молодеиькьиії, 

Ой та коби иа тей не стратила свій вінок аелененькьнії. 
Співала Фесї Бара нова* 

2, Неслава. 

Коломийки, 

1601. Он льубду ііа дьіучндоньку тей льіто тей зиму, 
Йакась іїі сьи біда стала уродила дитину* 
Он льубпу на дьїучиноньку тоненьку, маленьку, 
Узьдлн у мене за дьіучину корову сивеньку* г 
Не жьиль меньі короаіщьі, лиш моїїа неслава, 

Пішла мойа сивулжцьі іїаж до Стакьіслава. 

ИЮ7. Зайшло сонце за віконце, місьіць за кватиру, 
Та де-ж ти сьі вабаульийеш, льубдії ґранатпру? 

Зайшло сонце за віконце за льіс за буковий, 
Та стратила дьіучинонька вінок барвінковий. 

Ой кобк йа була знала, шчо не буду у вінку, 
Була би-м тьи не садила дає деннії барвінку* 

Була бп-м тьи не садила, таії де підливала, 

Була би йа парубочкам у ласку не стоиала. 

Ой коби на була знала, шчо меньі так буде, 
Була би-м сьі утопила, йак вода прибуде. 

Оії неславо, несдавонько, то-с на мене упала, 
Та на мойі чорні очка, шчобп йа плакала. 

16 Щ* Оії цигане, циганочку, то-с мі йоцнганну, 
Йакоу була-м дьіукоу фцдноу, та-с мі йопоганиу. 
Бодай тобоу, пару бочку, дьітько пошу дуби, 
Та йак мене церез тебе узьнлн льудц у зуби. 
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Ріжпородпі ритми. 

1. а. 
Мосіегаїо. 

Та но - си - ла бі - ле ди - тьи 

% Л с # 
о 

на ру - цьі. 

Мосіегаїо. 
1. б. 

щ 
} о 0* 0—0+ 

4г 

• * 
V V 1: 

Ой хо-ди-ла дьіу-чи-понь-ка1) по лу - зьі, 

Щ & #* 0 #* ееіе ш\ 

Та но- си- ла бі - ле ди-тьи на ру - Иьь 

| батенька 
гт. и ) матьінкьн І 
Пішла уші сьи до і СЄ(.три<1кьп радити, 

' братчика ' 

Та шчо-ж меньі з тим дитьнтком робити? 

Гі- « і доньу 1 
Ои утопи-ж, моиа ) сестр0 ) утопи, 

Сама собі загубоиькьи ио зроби.2) 

*) Вар.: Ганусенька; вар.: бідна удова. 

2) Вар.: Ой тай іди мойа [ Сестро } та Утопи’ 

Таку й собі мойа { сестро } смеРть вроби. 
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Ой ходила... 

Пішла уна сьи до милого радити: 

Та шчо-ж меньі с тпм дитьнтком робити ? 
Ой не топи-ж, мойа мила, не топи, 
Сама собі загубоиькьи не роби. 
Озмп, мила, озмп, мила, приголуб. 

Та підемо до деркоудьі, озмем сьльуб. 
С. н. Д. 

2. 
Співає ся так, як ч. 10. стор. 123. 

Ой піду-ж бо йа (Ьіз) то гороу то долипо\г, 
Там йа сп знайду 
Ци ружу рвати 
Ци замуж іти 
Замуж иішоуиш 
Дьіукоу гульауши 
Ой Боже, Боже 
Бо уже сьп за мньн 

Пор. Федькович. Пнсапя ІГ. 111- 

ружечку теи калину, 

ди калину ламати, 

ци дьіучпноу гульати. 
біднайа головонька, 
льуцькана й обмовонька. 
коли той вечір буде, 

наговорили льуде. 
Співала П. Білїпьска. 

-112. 

АшІапІіпо. 

* 

Са - ма иа пе знд - йу, шчо ро - би - ти ма - йу, 

і*— Г—Г 
* 0 

? * V- ' ! Ь= І Ш І р * ; І 
ве- ли - ко - го жа - льу пі - ду до Ду - па - йу 

Три пічкьи не спала, дрібний лист писала, 
До свого милого, тей на почту дала. 

А мій милий 5гстауши, той лист прочитаушп, 
На кольіна кльикнуу, тей до Бога зітхнуу: 
Льубиу йа-м дьіучину, тей майу причипу, 
Бо майє дьіучина маленького сина. 
На тобі, козаче, копьа вороного, 
Бо то задльі твого сина маленького. 
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ІІіде козак, іііде, ворота іинайе, 
Родина ваходит, козака витапе: 
Козаче, козаче, тн паша родипо, 
Без тебе хоруйе колода дьіучина. 
Козак до сьвітлонькьи, дьіучина хоруйе; 
Узьиу йі за рученьку, рученьку цьульуие. 

Цьульувала би тьп нешчьисяа година, 

Ти еьі мене відрік, й усьа мойа родина. 
Ой цит, дьіучинонько, Господь Бог с тобоуйоу, 

Прийдеш до здороульи, возму сьльуб с тобоуйоу-. 

Ой шчо-ж веньі с того, нічо буду сьльуб брати, 
Коли на не буду у віночку стойати. 

Пор. Аптр. VII. 183, VIII 192. Співав Олекса Луцїв. 

Ашіапііпо. 
В. а.’) 

І4. . • а $6->п- * 4 ІЗ !=Г 0 у- ■‘Ц'ІП? ґ - V?- ! = * “ 
Ой дьіучи- на иа гриби хо - ди - ла, У теи-ньіи льісьі 

£ 

4. 
АиОапііпо. 

Ой шуяйат лу- га шу * айат, тай буйпеиькьий ві-тер 

з=р= 

ві - йе, Не укри - ваа май дво- рйа ви - по, 

я- 0-0 
*Ч< 

£ 
бо МЙИ Т80 - Йе СЛО - ВО грі - ие. 

Не укривай міш, дворьапиио, адьі свойоу ододкоуноу, 
А ти казаУ, шчо мйн озмеш* а те нерка гарди ш шоуйоу* 

Ой кавау мепьі отец, од навала медьі мати і 
Сама-с си га пальубила, дема чаго жалувати. 

Од казала ми мати, ои казау же мепьі отец: 
Сама-е еи го шжьубнла, ой бо-ж то буу файннй хлопеїь 

Співали Каеька ІСурилова- 

Иор. І в. Франко ,, Жіноча нвв(Ши стр. 

^5^ 
— 
' # О 

у га - ну за блу ди - ла, 

Ой падиіхав козак молоденькьнії, 
Під пик варжау коипк воропенькьиїї. 
Ти козаче, козаче гільтаїїу, 

Віведи мі з дзеленого гайу. 

Ой йак би тп дороги не здала, 

Ти би меде гільтаиом ие звала. 
Звала би-е мі : сивий соколоньку, 
Віведи мі з гайу до до мольну. 

Буду йа тьп з того гайу вести, 
Лиш ми сьі дай з доріженькьн звести. 
Ой дам йа ти коновочку меду, 

Лдш цей йа тьи з доріженькьп зведу. 

Ой би-с ми дау шче й другу горіушг, 
Та пе здраддш хорошоиі дьіукьн. 

Од дьіучина горіукьи це пила, 

Уже дьіучпда з дороги зблудила, 
Завіу дьіуку лід білу березу, 

Здрадиу дьіуку не ийаиу тверезу. 
Завіу дьіуку у дзелепу льішчшіу, 
Породила маленьку дитину. 

Ой до горі буйний вітер війе, 

Ой там козак шепичедьку сьійе. 
Сьійе, сьійе уже еьіуби доходи?, 
За дим дьіука обідець віноснт. 

і 

') Пор. Колі,б. ІІок. II. 238, 239. Антр. VII. 190, 193; VIII. 32, 12. £с(г. Р. 

!'■ 1. г. II. стр. 1(8 ч. 22. В. Шухспич. „Гуцульщипа* III. стор. 159 ч. 11. 

Ктііпґр. Збірник т* XI, 18 
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Об, дь і у чино, надим с тебе дьітько, 
ІІосьійау ба пшениченьку а рідка. 
Ой під льісои козак траву косит, 
Йему дьіука дптииу віпосит. 

Ои иа тобі, козаче, дати ну, 
Йак Де озлені, в а покіс ти кьипу. 

Об дам ба тп половину овець, 
Лиш не кажи, шчо йа белу отедь. 
Йа не точу тноііих оведь брати. 

Не точу ба твобпі овець брати, 
Такьд буду на тебе казати. 
Об дам ба ти половину хльіба, 

Лише кажи па старого дьіда. 
Йак иа буду на дьіда казати, 

Буде явне Господь Бог карати. 
Ой дам йа ти корову з тельаткоя, 
Лиш сьі годуй с тим малим дитьатком. 

Не хочу иа ті корови брати, 
Такьн буду па тебе казати. 
Ой тая у льісьі козак листье пише, 
Тей иоженькоу дитину колише: 

Льульай, льульай, ти малиб чорточку, 

Зідреш з мене йостатну сорочку. 
Льульай, льульай, ти яаленькьвй враже, 
Та еа тобоу усьа худоба льаже. 

б. б. 

. • • 

£2 

Т- ия— л* • 'і 
/ ' 

Ой дьіу- чи - па на гри- би хо- ди- ла, У темньім льісьі 

у га-йу за - блу - ди - ла, Утем-пьім льі - сьі 

У га- йу за - блу - ди * ла. 

ш 

Іпііапііпо, 

ОЙ 80- ре, зо реиь - КО, не схо - ди ра- 

8Ш 
нень 

—г 
КО 

Йак зійдеш, зоренько, будьже ми нофильна. 

Будьже ми нофильна, десь мій панок милий, 

Здпбау дьіучнноньку бідну сирітоньку. 
ІІаи до коньа каже: дьіучнноньку зраджу. 

Кінь до папа каже: йак дьіучину зрадиш, 
Йак дьіучину зрадиш, шчістьі дома утратиш. 

Будьже ми, дьіучино, йак йес була учора. 
Ой ба була учора йак ружі червона, 
Йа иииьіка біла, йак у поли лельійа. 

Співала Наді Шабавова. 

Дп-Іаііііоо- 

йзг * 
л * 

Йі-хау ко - зак *з У-кра-йІ - пп, 

»?; 11-5 г £:-ЛіІ 
па по-дйие-рі додьіу-чи - ди. 

та по-вер-пуу 

Ти дьіу чи по, ти яолода, 
Та не дай сьі на здрадочку, бо тьп шкода. 

Бо то козак в Украпіни, 
Він польубит дьіучиноньку, тей покьпне. 

ОЙ у льісьі при каянньі, 
Колисала дьіучинонька дві дитиньі. 
Колисала, тей плакала: 
Чого ба сьі молоденька дочекала! 
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Еолнсопькьи ловснькоіїі, 
Тей дитини, тей дитини маленькоіїі. 
Шддегьіла зазуленька: 

Не шгач, не шгач, дьіучпиолько молоденька. 
Но плач, не плач, но жури сіл, 

Майеш тата, майеш маму, приверни сьі* 
Йак сьї буду привертати, 
Буде тато, буде мама жалувати. 
Буду шити, вшивати, 

Буду свойі дрібни діЛтн рудуватії. 
Співав Грецько Кондеревич. 

3. Вороги. 

Коломийки, 

1623* Коби вітри не вінали, тей громи не били. 

Коби, льубку, не вороги, ми би сьи льубилп* 

Коби, льубку, не вороги тей ие вороженькьи, 
Ми би собі постойали коло дорожеиькьи, 
Ми би собі постойали хоть малу годинку, 
А вороги учинили, шчо дьічку тей днипву. 
Ми би собі иоетойалп, тей поговорили, 

А вороги учинили, шчо МИ СІїІ льубили. 

1631Р Варила бн-а пирожеиькьи, коби сир тей масло, 
Корита бц-м роздобула, коби мука була* 

Барила би-м инроги на студеньі водій, 
Льубила би-м пнрубочка, через льуде годьі, 

1035* Ой йак ідеш мін милепькьнй, та ие обзиран сьі, 
Такі майеш вороженькьи, лише догадай сьі. 

Ой у мопім городочку йабліночка виииа, 

Ой на меде льуде брешут, на тому не вішна* 

1639. Иакась біда набрехала та начекотьіла, 

А на льубка не льубила, лиш льубятд хтьіла. 

1641* Ой казала сусьідонька, шчо йа не тщтпва, 
Она «ене лагодила за свойого сина. 

Ой казала суеьідонька, шчо йа не дьінонька, 

Она мене лагодила аа свого синонька. 
Тогди йа ти, су сьі донько, за невістку буду, 
Йак у мору з під кааіньи рути роздобуду. 
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Йак укьипнт, сусьідопько, иа иорозьі каші, 
Тогди буду, еусьідоиько, невісточка ваші. 
Мак сьі спече, сусьідопько, па леду печінка, 
Тогди буду, сусьідонько, твого сина жінка. 

1651* Ой сусьідо, сусьідопько ие бойиш сьі Бога, 
Відвертайеш добрі льуде від мого порога. 

Йа уже були обі нозьі на мошм иорозьі, 
Лиш сьі було потьішнтн сяротьІ пебозьі. 

1655. Ой негідна негіднице, шчо йа тобі винна, 
А тн ходиш йак дергаука, а йа йак калина. 
А ти ходиш йак дергаука, пе мож тьі пізнати, 

А йа ходжу йак калина, лиш би щЛльувати, 

1650. Ой бодай нес пе впдьіла сьвїта біленького, 
Шчо тн мепьі очарувала мого миленького. 

1601. Ой вороги, вороженькьи, та не ворогуйте, 
Йа вашого не льубила, мого не чіруйте. 

Йа вашого не льубила, льубитм не буду, 
Йа ви мого счіруйете, с кьим йа жати буду ? 
Брешіт, брешіт, вороженькьи, йа буду терпіти,1) 

Та нейже вам за иепрауду вимордуие дьітн. 
Та цей дьіти не мордуйе, бо дьіти маленькьі, 
Та яей же вас впяордуйе, вороги старенькьі. 
Та пей дьіти не мордуйе, бо дьіти мальіі'ІІ, 
Та неї же вас вимордуие, вороги старші. 

1671. Брешіт, брешіт вороженькьи, на вас сьі не бону, 

Бо За собі посадила у городьі детойу. 
Йа потону роснолочу, та дам сьі нагштп, 

Кого схочу розволочу, буде мі яьубнти. 

Ріжнородт ритми. 

і."] 
Мобегаїо. 

Бу - най ми здо - ро - на, тн дьіу - чи - ио мо - йа, 
Не за - бу - ваи о мньі, їїе- сли ла - ска тво - йа, 

') Порч Кольб. ІІок. ч. 166, 16і>. 

“) Пісня сесії очевидно кяііжносо походжемн, яле живе в устах люду. 
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N=^1 
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іф-Щ- 

Иа Укра - йі 
На сер - день 

З то-боу роз-ста-ііу а а По - га зда - йу 

Йідь, милий, у дорогу, дорога шчіслива, 

Куди сьі повернеш, буду ти удьичлнва; 

Ие повертай ііа з дороги, 

Зиайеш добре, шчо вороги, 

Най на перешкодь!, 

Льубитн сьп годьі 

Стау аиявії у дорозьі коаьи попасати, 

Дайут йему знати; дьіучьи заручати; 

Най оип ні заручааут, 
Та уже у ніі йі не заінчайут, 

Такой мойа буде. 
Не розсудьит дьуде; 

Гонку конвой хутко до нового двору, 

Ой вийди, дьіучяно, пап єн поговору! 

Стойу, стопу, не виходнт, 

Бачу, она мнону гордих. 
Знати возльублена, 

З йинчпм заручена. 

Чому ти ми, мила, тогдн не казала, 

Та пак пес від непе иодарункьи брала? 

Забери сн свойі дари, 
Шукай собі йннчойі пари, 

На у них не ходила, 

Тебе*» не льубнла. 

Он була тн у мене, йак иа небі зірка, 
Та зісхпсш, зів Гинеш йак ружова квітка, 

Ие раз, не два, йак ти звйанеш, 

Йак на мене оком танеш, 
Сдііяеш мойі слова, 

Сян будеш здорова. 
Співак Олекса Луці 
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2. 
дікіапііпо. 
✓ 

§ЬЗ_*: > 

Ой таї, он там 

с і І щ , 
■ І /1 

з під го-ри, Би- лс- тї - лп 

го - лу - би. 

Ой летьілн гудвіли, 

Соловійа гльадьіли. 
Соловіну малеііькьіш, 
Минеш голос тоиенькьпп. 
Загудіьж тд і меньі, 
Бо йа у %жі старопьі. 
Ой йа тобі загуду, 

Шчо у тім сельі не буду, 
Бо 5 тім сельі вороги, 
Доукода мьп облшлп. 
Ой піду на у пали ну, 

На батькову долину: 
Устань, батьку, до мене, 
Благоедовц-ж ти мене. 
Оіі йа, дптьи, не устану, 
Свопе тьїло не підойму, 
Свойі уста не роздойму. 
ІДИ, дптьн, гет від мене, 

Благослови Боже тебе* 
Співала Наська Кури лов а. 

Иор Б* р Б г. ІБ ст. 129. ч. 87. Аіггр. VIIБ 157. 

4* Розлука* 

Коломиііш, 

1075. Оіі розлука мій иплепькьіш, розлука, розлука, 
Оіі тото пас розлучила тота чорна сука. 

Кі77. Підкована кобилиеіа} підкований кінь, кінь, 
Хпть бп-с* шельмо, діДтька зьзьІла, то уже льубко мііі, мій. 
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Підкована кобилниа, підковане дошьп, 
Хоть би-с, шельмо, дьітька зьзьіла, то уже льубпмо сьц 

1081. Ой бодай пес не видніла ньі сьвіта, пьі шщье, 

ПІ но ти в мене відобрала молодого хдоїщьн, 

Ой бодай йес не видніла сьвіта біленького, 
Шчо ти в коне відобрала ного миленького. 
Бодай йес еьі, дьіучиионько, тогди віддала еьі, 

Иак у морах на канони ружі розцвіла еьі, 
Пор. Ангр. VII. 170. Агїтр VIII. 187. 

Ой бодай йес, нарубочку, тогди ожепну сьи, 
Йак у морах на каменя сухьий дуб розвиу сьп. 

Оц кувала зазулепька, та лише раз кукла, 
Котра мого льубка льубит, бодай сьи розпукла. 

1691. Ой мала йа закоханье лиш ліктора року, 

Иа гадала, шчо присильу хусточку до боку. 

1093, Ой бодай йес, мій міілєнькьий, та пахорувау сьи, 
Та за мойе біле личко, шчо-с нацьульува5г сьи. 

1005. Не можу сьи поженити, дьіуко, церез тебе, 

Убрада-с си сину димку, стала-с перед непе. 
Ой піду-ж йа до домочку, возму си червону, 

Та жени сьп, ларубочку, йа тн не бороньу. 

Ой бери си, котру хочеш, котра тобі мила, 
Аби-с тогди не иарІкау, шчо-м тн боронила. 

Ой жени сьп, парубійку, жеии еьн, жепи сьи, 

Та бери си, котру хочеш, лиш не дороби сьп. 

Ой жеии сьи, ларубочку, пен ти кіньми гранут, 

Та ней-же ти у восени нсаутнру читайут. 

1705. Ой дала бн-м на йакафіст сорокіуцьі більі, 
Коби шельма льубко де жну, лише дві недьільі. 
Ой дала бн-м на йакафіст, дала би*м на службу, 
Кобп йа сьи подивиїа на милого нужду, 

1700, Сьійе богач пшедиченьку, йачжінь му сьп родит, 

Такі богач помаленьку иа біду приходні. 

1711. Ой сдаудайа Коїомнйа, слауиьішші зальоти, 
Виходпу йа до дьіучиоп пасові чоботи. 
Ой у на літ коротенька, уиалн, упали, 
Он уже тноні, дьіучйионько, зальоти пропали. 
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1715. Ой у льіеьі при деньочку трава польигаіїе, 
Мойа мила чорнобрива за иинчнж умльівайе. 

1717. Ой піду йа з того села, ой піду на, діду, 
Через евону рідну маму, тей через еусьІду. 
Оіх піду йа з того села, тей сьдьіди заберу, 
Та неп верба грушкьн родит, Угже Йа сьи не верну. 
Та неп верба грушкьн родит, усьільакі папоні, 
Та уже йа сьп не приверну до дьіучиин тойі. 

1723. Ой льубиу йа дьїучиноньку, йак з горіха зорпьі, 
А тепер ні так обходжу, йак кольуче терпьі, 

Р. р. І. г. П, стр. 190. ч, 38. 

1725. Йедна гора креиімова, друга під вишпьїма, 
Не жьпль-же ми за рейентим,1) лише за книшіма. 
Йа рейентий рано устане, качурі зачеше, 
Раз, два рази ааеьпївайе, тей кшшпк принесе, 

1720. Йа де-ж ти еьі забавила, коханочко лона? 
Кохай, дьубку, котру хочеш, бо йа уже не твойа. 

173К Посьійу йа бреидаельійу у городьі по кільу, 
Заплатиш ми, дьіучниоиько, за кожду иедьільу. 

Дн йа-ж тобі, нарубочку, тей не заплатила ? 

Дьільувау йес біде личко, йа ие боронила. 
А йа тебе, нарубочку, яьубпда, льубила, 
Йа від тебе нарубочку, горіукьи не ішла. 

Ой торік йа льубка мала, а тепер не мнйу, 
Зразу ми буУ жьнль велпкьий, а тепер не дбаіїу. 

Ой йаворе, йавороньку, листье ти дзелене. 

Буде тебе Біг карати, гультайу, за мене. 
Буде тебе Бїг карати, ненерсставати, 
Та за тоти темні иочи, шчо-е ми не дау снаги. 

1743. Йакьиїї листок дзелепеиькьнй, упаде тай гиийе, 
Йакьий льубко молоденькьнй, не по праудьі жийе. 

1745. Покочу йа( перетеїшну по тисовім стольі, 
Трішау йес мі, несьий енну, три рокьи на слові. 
Шкода трави тей отави тому облого ви, 
Шкода мене молодойі тому гільтайоїш. 

Пор. &е%, р. І. г. Н, стр. 118 ч. 14 

1) Вар.: ііереіітйм = днком. 

Ктіш^ік Збірник т« XI. 19 
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Шкода трапи тей отави, шчо ш гіжьтай коеит, 
Шкода моГіі иеретеиппи, шчо ні дурень носит. 

Шкода мойї перстеники, сріблові обручкьи, 
Шчо па майє дурний дурень біяецькояі ручкьп. 
Ой гільтайу, добре знану, шчо твойа ие буду, 
Лише у мене псьи натура, шчо тьп пе забуду. 
Ой гільтайу, вийди з гайу, па тебе льубпла, 
Де^с ми казау, там ііа стала, йак ружі за цикл а. 

Пор. Коїьб. Пок, ч. 18Ї. 

Ой йак на си нагадану за тобоу, гільтаііу, 
Та не йедпа днинка мине, шчо не йобідайу. 

1759, А йа торік льубка мала, а теп§р не майу, 

Зразу ми буу жьпяь великвнн, а тепер пе дбай у, 

1701, Льубила йа миленького три рокьн, три рокьн, 

А дальі-м сп погадала: даймо ми си покі. 

1703, Ой у монім городечку зацвнла петоііа, 

Бери, льубку, котру хочеш, бо йа 5гже де твойа. 
Ой у водім городочку зацвнла нельїтка, 

Церез льіто-м льубка мала, па зплсу-м сирітка, 

1707. Ой калина біло цішла. червоно родила, 

Тепер йа си нагадала, шчо-м дурньі льубпла, 
Иор. Йе". Р* \к І. г, II, стр. 157 ч. 36 

1709. Йак йа собі, нагадану, йак то було зразу, 

Йака була розмовонька коло перелазу? 

1771, Льубпу мене льубко дуже, тей мокглшуУ уже, 

Он чула йа через льуде, шчо льубнтд буде, 

1773, Варила йа суху рабку, тей пе шумувала, 

Любила иа парубочка, тей де сьльубувала, 

Иа шче буду раз варити, буду шум збирати, 

Йа шче буду раз льубитп, буду сьльубувати. 
Бор, Антр. VIII, 551, 178, 

1777, Ой варила мама рибу тей не шумувала, 

Добрий мама розум мала, шчо мі пе віддала. 
Добрий мама розум мала тай добру натуру, 
Шчо уна мене не віддала, тепер сьі не журу. 

1781, Невеличка річка була, тей сьи у гору здула, 
Не мудрого-м льубка мала, той того-м сьп збула. 

1783, Ои пасу йа сині воли 5Г зслоиьі дубішьі, 
Иоверла мі дьіучииоиька, шче ми жьнль до иипьі, 

1785. Не отій, дубе, при дорозьі, біда, тобі буде, 
Зеленєнькье лпстье найеш, обрубаиут льуде. 
Не стій, дубе, при дорозьі, посунь сьи 5' дуброву, 

Дьпкуиу ти, парубочку, за твоіїу розмову. 
Ой йаворе, ваворопьку, гілье тп дзелене, 
Подай же тьи Памбіг скарау, гільтаву, за непе. 
Ой коби йа була апала, тебе пе дьубила, 
Та бп-м була иа серденьку туги не носила. 
Ой уже день і не ходити, куди йа ходила, 
Ой уже мепьі не льубитп, кого йа льубала. 

Ой уже иеньі не ходити по тьі Йаворнпьі, 
Ой уже меньі не льубдтп парубочка ГрнньІ. 
Воли коні половецькі, ВОЛИ ИОЙІ ЛИШ, 
Зарубаиа доріженька до моиІ Марисьі. 
Зарубана доріженька, терпьош затернеда, 
Ой уже моиа Марнсенька з йиична заручена. 

Воли доні иоловіні, чому пе й орете і 
Льіта ноні молоденькі, марне з сьвіта йдете. 

1803. Ой зза гори високойі блискало, греміло, 
Йакье було закоханье, де у но сьи иодьіло ? 

1805. Ой йак ми сьд шче льубшш, то ган розвивау сьн, 
А йак мп сьн перестали, усьнй мір з дивувау сьп. 

Кольб. Пок. 11. ч. 173. 

Ой йак ми сьн шче льубшш, сухі дуби двили, 

А йак ми сьн перестали, і сирі погнили. 

Кольб. Пок. II, ч. 173. 

1800. Ой йак йа си подьубнла Іваика, Іванка, 
Не виходи мід сиченнй з давленого збанка. 

Он йак йа си польубила ианичі вученьі, 
Не вкходьит иа недьідьу колачі кручені. 
Он нак йа сп польубала Руеипа дурного, 
Нестало ми до прлудпьк хльіба разового. 
Он докі йа тей льубпла тотн фйпрманчикьп, 
НьІкдп мене не мішали з міста колачнкьи. 
Ой йак йа уже перестала фиирмапи льубитн, 
Перестали жидьіеочкьи колачі крутити. 
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Ріжнородііі ритмі. 

АтЗапІто. 

^ .ч 4 

Ой у по - лп кьер - НН- чень-ка об-руб- ле - на- Ца 

V 

к , К--І 
ЧнУ ЬУ 9 

Ей го - йа- йа, , об - руб - ле - на - йа. 

Та десь мойа дьі?чшіонька заручепайа. 

Гай у поло кьерипченька, орли в непі пнут, 

Ой уже яойу дьіу чи польку до сьльубу ведут. 
Йедеи веде ва рученьку, другий за рука?, 

1ретову сьи серце краие: льубп? тай не узьау: 
Шкода-ж мойих білих ньіг, шчов до тьи доптау; 
Шкода-ж мойих білих рук, шчо-м тьи обігмау; 
Шкода-ж моЕІ кожушини, шчо-м тьи угортау; 

Шкода-ж мойих нодарункі?, шчо-м ти подана?; 

Шкода-ж мойих білих уст, шчо-м тьи цьульувау. 

Співала Мокрина. 
Пор. Кольб. Ппк. II. ч, 123. 370. Лисеико, ..ОиоЦІЬеІ'1. 

Мосіегаїо. 
2. а. 

г—Т -1 
Ь^=-2 5-¥—¥—-— -У—V—V—ч-—«—й# -Л 

Оіі там під виш-пе-йу, там під че - реш - пе - йу, 

і"і 
Г—Ф* 
г па *-Г * V 

-Ш) ~—в~Ч<9 —— -—1— -С 

там мін ми - лий ле- жпт, Ой скар- жнт вій сьи 

^- 
# # 0— |=Р а—^ "і—_(| 

Іф- = 
та 

(=йь=*~_й: 
ва го - ло - вояь-ку, 

щ -рП-І 

Ш1ІО го ду-ї 
? Щг = 1 
ке бо * ДДТ, 
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03 бо лот же нове мойа головонька, сам ие звану чому, 

Ой заручи? йа-м молоду дьіу чину, сам во знацу кому. 

Ой йеели тому товаришу йому, нак самому меньі, 
Йесли-же тому, шчо ие звану кому, то пожаль сьи Воже йі. 

Ой у поли, поли, в поли кьериичеш.ка, воду з пейІ берут, 

Ой уже войу молоду дьіу чину до еьльубоиьку ведут. 

Гей йеден веде за праву рученьку, а другий за рука?, 
Ой а меиьі сьи тей серденько кране, шчо-м йі льубиу тей пе ?зьау. 

С. н. Д. 

> Кольб. Люд. сер. XVIII. ч. 248, 251. Кольб. Дон. II. 192. Аитр. VIД. 185 
і 31, Аіггр. VII. 172. Чуб. люб. 411. Лвоєнно „ОиоШЬеІ. 

Туман, тумав но до-ли - иьі, Ту-ааи, ту-ман 
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Шьіірокьин лист на калин ьі. 
Иа шче шьцршни ца наворі, 
Стойнт милий на розмові. 
Ой стонит-же вій стойнт, 
Тей думку ей думайє: 

З великого закохань!, 

Тей розлука бувайе. 
Ой цпт, мила, ве жури сьі, 
Йа шче мол од не женну сьі. 
Йак йа буду женити сьі, 
Закличу тьі давати сьі. 
Дам тп пива далити сьі, 
На горіуку дишіте сьі. 
Миньі твойе ниво — диво, 

Йа горіука твойа гирка. 
Лиш ми дну на твойа мова, 
НІчо ти не ній, йа де твойа. 
Твойі сестрп так казали, 
Шчобн ми сьі не дібрали. 

Твойа лати чьиріущщьі, 
Великапа розлучниць!. 

Розлучила рибу з водоу. 
Так розлучит мене е тобоу. 

Н. д. о. 

5. Туга. 

ІіОЛОМІІІІЧН. 

$.$18. Чому тота отавнцьі не зазелеппт сьі? 

Моііе серце того року ие роввеседвт сьі. 

1821. Нема мого миленького, нема мойі душкьн, 
Кому буду вістелати біленькі подушкьн ? 

1823. Коло ллдпа йасонида, коло млина сосна, 
Нема того нарубо'іка, шчо м дльа иего зросла. 
Ой на дубі кора груба, иа сосьньі тоненька, 
Нема того, шчо ми казау „душко солоденька1*. 
Нема мого льубка тутка, лиш за нього чутка, 
Оіі виросла цнрис село шьпльвійа тей рутка. 

Нема мого миленького, нема мойі квіткьн, 
ІІішла бн йа візиратд, та не зваиу відкьи. 

1831. Попід гору високуйу буйний вітер війе, 
Здайе ми сьі, шчо де тужу, лиш серденько мльійе. 

1833. Ой піду йа льісом, трісом, самоу серєдппоу, 

Болпт мене головопька за Удовиним сипом. 

1835. Ой не того йа сьпінану, шчо иа гаразд яайу, 
На серденьку тугу майу, та сп розбивану. 
Туга мепьі ца сердепьку, туга кеньі туга, 

Ие вндьіла-м миленького уже недьільі друга. 

Не видьіла-н ннлевького пьі учора аьі нпдьі, 
Йак шче заутра не аобачу, то буде ио мниьі. 

1841. А Йак би йа нплепького ва годинку уздріла, 
Йабц йему свойу кривду не переповіла. 

1843. Та ііак меньі це плакати, сани сльози льльут сьі. 
Від вилого карти нема, від нельуба шльут сьі. 

1845. Йа шче нісьіць ие зійшоу, але вів шче зійде, 
Йа шче льубко ие прпйшоу, але він шче прийде. 
Йа шче місьіць не зійшоу, але зійшла хмара, 

А дьіучипа за парубком аж відхорувала. 

1840. Он йак йа сп нагадай у свого миленького, 
То дайте мд до серденька леду студепого. 

1851. Ой йак йа си нагадану торічпе льітеоько, 
Заболит мі головонька, тей мойе серденько. 

Ой йак йа си нагадану торічнуііу зиму, 

Йак йа йіла внддьі йабка, червопу калину?! 

Оіі йак йа сн вагадайу торічду зимоньку, 
Та с кьим же йа приходила у вечер до домоньку?! 

Ой йак йа си нагадайу йака була торік, 

Солодонька розмовонька коло наших воріт?! 

Ой йак йа сп нагадайу тоту дауцеипну, 
Та не можу скоротати до вечері двину. 

Ой йак йа си нагадайу тота да^пьі льіта, 
Обіяьльуг мі дрібньі сльози, аж не ннджу сьніта. 

1803, Летьі^ баран церес паркан білими ланками, 
Минули сьи гараздочкьн з дауннми льітками. 

1865. Прийди, прийди, ній мнлеиькьнй, прийди колп годьі, 
Так ми тьпжко па серденьку, йак каменьу у водьі. 
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Принди, прийди, мій милеаькьнп, або приплинь з водоу 
Та її ей мош чораьі о чи не пшут за тобоу. 

Прийди, прийди, мій яилепькьии, прийди на крихітку, 
Та притули біле личко, йак ружову квітку. 

187 і. Тобі тьижко, тобі тьижко, а мепьі не легко, 
А узке мене закоханьі від мене далеко. 

1873. Ой ти сива зазуленько далеко іьітаіїеш, 
Скажи мепьі шчнру прауду, ци льубка вндаіїеш? 
Ой вндайу: край Дунайу стойнт над водоуиоу, 
Протиране сиві очка хусткоу волотоупоу,1) 

Середина йедвабиайа, крайі волотьіІі, 
Протиране сиві очка, личка біледькійі* 

Ой, сиваиа зазулеиько, ой сивина, сива, 
Цн усьі льуде, ци лише йа така пешчіслнва? 

188!. Йа па тебе, колодьїиу, вала усьу падьїйу, 

А ти нішоу на Украішу, де йа сьп подьіііу ? 

1883. Ой пойіхау мін миленькьпй, до Турку, до Турку, 

ІІрпвезе ми кораликьп на йідвабпьія шнурку. 

1885, Ой пойіхау мій миленькьнй аж до Олоиущц 
Набере ми па спідвицьу, бо уже тота куца, 

1887. Ой набили ачоли меду, шче вулІй не поуннй, 

Та де-ж ти сьп забаульпнеш, мій льубку розмоунии? 
Ой набили пчоли меду иа копи, на копи, 

Та де-ж тп сьн забаульийеш, хороший Прокопе? 

1801. Ой до мли па дорожевька, до млина, до млина, 
А хто-ж мепьі жито змеле, коли льубка нема? 
А хто-ж мепьі жиго змеле, пшениць у енитльуие, 

Та хто-ж мойе біле личко сьім раз поцьульуіе ? 

1895. Ой хтось ми еьі пошчикуйе, хтось мі споминане, 

Оіі бачу то мій мпленькьнії, шчо мі не иидайе. 

1897. Два голуби воду пили, а два колотили, 
Бодай тотн иоумиралп, шчо пас розлучили. 
Бодай тоти иоумдрали, спасьіиьі ие мали, 
Ой шчо нам сьі молодеиькьим льубнти пе дали. 
Розлучили, розлучили рибоньку з водойу, 
Ой так мене розлучили, мдледькьнй, с тобойу. 

*) Пар.: Та 0’ієпї.хіі оОтйраЙе хустко)? шоуковоуіїоу. 
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1003. Ой йак йа єн нагадайу за овойу мпленьку, 
Аж ие впджу куда кошу траву зелененьку. 

1906, Зарпчьплп коровпцьі за брамоу, за брано}?, 
Так йа-м плакау за дьіучнпоу, йак за рідноу вамоу. 

1907. Йа горішок тей розкушу, а л у пиву кьину, 
Нема тойі дьіучииопькьп, шчо йа за иеу гшіу. 

1909. Ой йак йа еьи опережу житнна перевеслом, 
Кобп мене до милойі вітром перенесло. 

1911. Ой годен йа еьпіваночок, оіі годен йа, годен, 
Та сьпівау би-м цьілу ньічку, коби-м не голоден. 

Сьпівау би йа сьнівавочов, ой умі8у йа, умійу, 
Та на чужі сторононьдьі не сьмійу, не сьмійу. 
Ой умійу йа еьпіваночок, ой умійу па Удати, 
Та па чужі сторононьдьі будут сьп сьмійатп. 

Йа на чужі сторопоньдьі, йа на чужів крану, 
Йа на чужі сторононьдьі звпчайу не знайу. 

Бо на чужі сторононьдьі і чужіш льуде, 
Будут з мене еьиійати еьв, а мепьі жьпль буде. 

Бо то чужа сторононька, бо то чужі льуде, 
Цц велнкье, ції малеиькье, сьмійатп сьп буде. 

1923. Ой муапкьн, муииченькья, на шчо ви грайете? 
На шчо мепьі молодому жьпльу заудайете? 

Ріжпородні ритми. 

1. а. 
Мобегаіо, 

Ой пі - ду-ж бо на 

:І2=р.: 
та у льіс тем-пеиь-кьпй, 

Ой там ме * не вай - шоу мій жьиль тьи-жонь - кьпи. 

Ой етапу йа сн тай під бучшької^ 
Та підопру сьи правоу рученько?. 
Стала иадомиоііу аавуль ковати, 
Меньі молодому жьиль ааудакатп, 

20 ЕтііоЦ ЛЛі]і їїи і; т. XI. 
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Ой зазуль, вазуль, зазуль сивенька, 
Виведи меде з того льісонька. 
Йа у тім льісочку вік звікувала, 

На украй дороженькьи йа-м не бувала. 
Ой орле, орле, сивий соколе ! 
Ци не бувау ти па синьім мори? 
Ци не бувау ти на синьім мори, 
Ци пе видау ти дьіучипп мойі? 

Ой йе дьіучина па льіжку лежит, 
Правуйу рученьку на серци держит. 
Уставайте служенькьи, та сьвітьіт сьвічкьи, 
Та ней сьи сьвітьит йак у день так у ночи; 

Та ней сьи сьвітьит йак у день так у ночи, 
Ней сьи надивйу милому у очи, 
Ци змарньіу на личку у сьвітьі ходьачи. 

Ой змарньіу, змарньіу, ой дуже змарпьіу, 
За тобоу, миленька, шчо-м тьи не впдьіу. 

Співав Олекса Луцїв. 

ТІор. Йе£. Р. р. І. г. II. стр. 133 ч. 44 і стр. 164 ч. IV; „Русалка Дністрова" 

стр. 19; Кольб. II. ч. 193. 

1. б. 

Рядок 1—13 як в а. 

14. Ой ци не видьіу ти мойі розмови? 

15. Ой буу же иа па синьім мору, 

16. Ой тей йа там впдьіу твойу розмову. 
17. Там твойа розмова па льіжку лежит, 
18. = 16. в — а. 
19. Коло пені ходит мати старенька: 

20. Устань, Марусенько, шче-с молоденька. 
21. Ой устаньте, устаньте, мойі служечкьи, 

22. Та засьвітьіть ми йа ^сьі сьвічечкьи. 

23. Та ней вони горйут йак у день, так у ночи, 

24. Ней йа сьі нодивйу милому у очи. 
С Н. Д. 

2. 
Співав сй так, як поміщена в відд. III. пісня: „Ци будеш ти, мойа мила, та за 

мноіїу тужити." 

Гей піду-ж йа V чисте поле, тай си сьиду у жито, 
Ци не вийде мойа дольп, с кьим йа майу жити. 

155 

Ой 5'же жито пристигайе, йа дольі не бачу, 
ІПчо заробйу, загиркуйу, усе марненько трачу. 
Ой піду-ж йа до комори, тай стану думати : 

Усьі жоуньари повертайут, мого ие видати. 
Нема-ж мого миленького, нема мого пана, 
Ой уже ж мойа постьіль біла порохом припала. 

Купйу-ж йа си злоте пйурце порошок змітати: 
Постьіль біла, стьіна ньіма, ньі с кьим розмоульати. 

Там журавель сьіно косит, жураулиха краче, 

Гей там козак мід, вино нйе, а дьіучина плаче. 
Співала П. Білінська. 

3. 
Апсіапіе. 

Ой пі - ду-ж йа со - бі тай у льіс ду - бо - вий, 

І: 
ф ї-ф —- 5 

Там йа со - бі знай - ду го - рі - шок льі - ско- вий, 

*—«НІ 

Там йа со - бі знай - ду го - рі - шок льі - ско- вии. 

Тай йа го покочу з гори на долину, 
Чей він сьи покотит, за кьим то йа гину. (Ьіз) 

Мала йа милого з чорними очима, 
Так ми Бог присуди^, шчом го залишила. „ 

А тепер йа плачу ой йак у день, так у ночи, 

Уже йа не виплачу свойі чорньі очи. „ 

Аби йа плакала та шчо день годииа, 

Кого йа льубила, того тутка пема. » 
Співала П, Білінська. 

Апсіапііпо. 

ІШ £ 
Там за річ-коу за стро - йу, Ііізнау йа-м сьи 
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-Си * Ф Я 
“Ас——г-— * • 1 

- г-і 1 
з дьіу-чн - но - йу« 

Шчо ми с того, шчо ні знану, 
Коїв у нені не бувайу. 

Бо йе у дейі вороженьки, 

Заступили дороженькьн. 
Сьвітит місьіць йа у полуднє, 

За дьіучвноу серце нудне. 

Сьвітит місьіць, грійе сонце, 

Ой будеш ти аоііоу конче. 
Співав Олекса Луцїв, 

б. 
МосЗещіо. 

Он де - тьі- Ш за- зу-лень-ка по - над мо-ре у гай, 

' Г* і ^ г 
Ер л • и ,УФ -М ;• # ■> /' Ті 

Та ну- сти - ла си - не пйурце у ти-хьий Дунай, 

ІІлпнн, плини, сдве пйурце, дольіу за водоу, 

А иа собі молоденька чоудом за тобо5г. 
Приплинемо, сине ішурце, да жоутин пісок, 
Та таж собі засьпівайем усьіх сьпіваиок. 

Ой ману йа срібний перетьшь, путчу по горі, 
Ой ману йа три сестричкьи у чужі сторонні. 
Ой майу йа три сестричкьи, а четвертий брат, 

Скажу иіх сд закликати у йабдінновий сад, 

і сіл даблінкьн солоденькі, лиш йедна влада, 
Сестричкьи сьи посходили, а брата нема. 

Ой вдрвіт сд по йаблочку, вирвіт си до дві, 
Олд будете йісти, пити, згадайте о мньі: 

Та десь паша бідна сестра у чужі стороньі. 
Уживане сьи еяьозоиькамн, Йак рибка у водьї, 

* Співала Ц. Білінська, 
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в- 

ОЙ льїтаії, льітаїі, ти сивий пташку, ой та ти сивий орле, 
Ой хто*ж бо меие тай молодецьку до серденька пригорне? 

Аиьі шчиростн, аньі милостн, аньі пожалуваньн, 
Он сивий очкам таи нема сііаньи, а ручкам саочинаньи. 

Співала А, Підгородоцка. 

Ой піду-ж бо йа (Ьіз) куда йа ие ходила, 
Чей-же йа знайду я кого-м вйерне льубила. 

Ой йак пе того „ то товариші його, 

Чейже ял буде „ йака порада з нього. 
Ой аньі ради, аньі поради, аиьі марного слова, 
Махну у хусточко У, білоу ручечкоу: бувай мила здорова. 

Сні вала Б, Білїнсьна, 

8. а. 
АИе^еио. 

—»—І 
—$=1 Й £—в # '■ Ф- 

[V V- -Еа=Е^ 1 аг ■_ 
Ой там за льі - сом за ду - би - до - ну, 

Си - дьіу го - луб - ко 

Ієї=@ 

з го - лу - бн - но - иу, 

к—к-. І - -у ■ # К 

Си - дьіу го - луб - ко з го - ду - би - ио - йу. 

8. б. 
ЛІІецго шосіегьіо. 

V її * ■ ф я Ф * Ф Ф ш- — Ф 
і '"г и у і . * * 

УД7 ТІ ^ / і-Г /■ Г гГ4!- 

03 та» за льі - сом 

І 
& 

за ду - би - ио - йу, 

Ь— 
-К-тгЛ—Г 

-І 
Си-дьіу го - луб - ко в ГО - лу - би - по - йу. 
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Обдимали сьв, цьульувадіг сьи, 
Йедним криленьком накривали сьи. (Ьїз) 

Закрау сьи козак а третоіїі хати, 
Голубка убити, голубку узьатп. * 
Голубка убили, голубку уявили, 
За тиїьий Дунай запровадили. „ 

За тихьнн Дунай, за бистру річку, 

Сянльут голубцьі дару пшеничку. „ 

Не хочу йісти, не хочу пати, 

Нема голуба, нема з кьим жити. * 

Он йе у мене двайцьить голубіу, 

Вибирай собі, котрий ти льубнй, » 

Ой нейже буде двайцьить чотири, 

Нема такого, ііак мій буу милий. „ 
Мій буу малепькьий, голуб сивеивкьий, 

Личко румйаие, стан хорошепькьий. „ 

ГІор. Р. р. 1. г. II* стр. 02. Співала Кицька Курнлова . 

9. 

Сиіває еи тав, нк 4 стор. Зг*. 

Ой льубило сні (Ьіз) двоне дві ти й сердечне, 
розійти сьі конечне, 

на два сьі не ведьілн, 
зараз сьі розбодьіли. 

Нриказау Господь 
Рік сьі льубилн 
ОЙ нак сьі уздріли 
Лежит дьіучдна 
Йа бідний жоуньар 

у матери у коморонцьі, 
У зелеиі дубровонцьі. 

Ой за дьіучидоу, за молоденькоу, отвц, мати яка пі&че, 
Йа над жоуньаром над молодеиькьим чорненькьий ворон краче. 
Он за дьіучицоу за молоденькоу дзвони сьи рошчнбали, 
Йа за жоупьзром за молодеяькьим льіси сьи розльигалн. 

Співала Олена КарпІчак. 

Пор. Аитр. VIII. 172; ХНІ, 239. Кольб. По*. II. ч. 65. 2е£. Р. р. І. г. II. «Р' 
55. ч. 16, Головацв, Ш. 45 5, Чуб. Трудьі У, стр 373. 

Ой загпьівау сьі той мій мцленькьяй без причини иа мене, 
ї'сьідлау коника вороненького, нойіхау иріч від мене. 

Коньа сьІдлаЙе, коньа сьідлаие, тей миленьконі ироснт: 
Дай ми миленька білу рученьку, бо мий тьижкьий жьиль зносив 

а н. Д. 

Там за горами (Ьіз) а а густими лозами. 
Плаче дьіучииа „ умиване сьі сльозами. 
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Чого-ж ти плачеш, чого думанеш, цн долепькьн не маііеш ? 

Ой цн ти плачеш та за мнлеиькьіш, тей шчо го не видайеш ? 

с. н. д. 

6, Перед вееїлем. 

Коломийки. 

1925, А йа весну пересвесну, льіто перебуду, 

Коби борзо до йосеїш, женити сьи буду. 

1027. Казала ми мойа мати: жеин сьи, небоже, 

Та бери си сирітоньку, Бог ти допоможе. 

Ощеньу сьи, мойа мати, ожепьу, оженьу, 

Приведу ти невісточку, з хати тьи вижену. 

Бодай несь сьи, мій синочку, не дьіждау женити, 

Та пьіж мене старевькуйу з хати виганьпти, 

1933. Ой на горі па високі йачмїнь іюлобійє, 

Рад би на сьи довідатн, шчо дьіучииа дине. 

Рад би йа сьи до відати, та рад бп йа знати, 

Та цн можна до дьіучшш коника прислати. 

1937. Ой то ми сьи иодобали па дьіучиньі стройі, 
Коби борзо до йосеїш, будут вони мові. 
Ой то ми сьи подобала па дьіучиньі пшінка, 

Кобц борзо до йосеии, буде мойа жінка, 

1941. А хто хоче жито жне, а хто хоче коеит, 

А хто хоче жінку брати, ней но руках ноент. 

1943. А у дьіучинн заручини, а парубок оре, 

Нема кому датя знати парубкови у поле. 

1945, А у дьїучшш заручини, а у дьіучЕни гоикі.н, 

А дьіучину посватали з під Самбора бойкьп. 

Ци ти, дьіуко, 8удуріла, ци ти зварнувала, 

Шчо ти собі з під Самбора бойка сподобала? 

Ци тиї Дьіуко, йудуріла, ци з розуму зійшла! 
Своиі хлонцьі полишила, за чужого вийшла. 
Ой шуміла льшчшонька від вітру буйного, 
1 а шче буде уна шуміти від голосу мого. 
Ой буде сьи у личенька тота розл вигати, 
Гїак ні будут чужі льудо па сторону брати. 
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Іадай, лаги, гадай, мати, абн-с угадала, 

Би ти мене а гараздочку иа біду по дала. 

1Уіі7. Гам на горі огень горлт, та пой сьі розгорит., 

На не піду за старого, ней він сьі роаболнт. 

195У. ОЙ Йаловец, мойа лати, йаловец, йаловец, 

І сьізі дьівочкам парубочкьи, лише хеньі удовец. 

Ой у моіїім городочку аанвну бобик йарий, 
Льішпе удовец яолодеиькьий, ньіж парубок старий. 

1 9СЗ. Майете ми сьвіт виизатії, вйижіт ми коротко, 

1)0 па виджу, іичо ми буде гирко, во солодко. 

Майете зіі сьвіт вйпзати, з ііакоуйоу бодоуіїоу, 

Завйижіт ми фусткоу очя, пустьіт мі з водоуйоу. 
Ой кувала зазулеаька при зелепьім гану, 

А на у свойі матьівонькьц року добувану, 
і'ече вода з під города, тей не майє ківцьи, 

Тота дьіука неінчіслива, шчо іде за удіуцьи. 
Бо у Удіуцьи хльіб печевий, лише би го місти, 

Перше би сьп наплакати, ньім до пего сьісти. 

А йа сьпду на лавицьу, а він сьпде у? льіжко, 
А усе меньі нагадуйе тамтоту небіжку. 
А тамтота небіжечка не варт лави стерти, 
А вій йейі нагадуйе до самойі смерти, 

1977. Ои ти хана уличенька, он тнхайа, тиха, 

Та пе було у гьім сельі дльа мене жениха. 

На шчо ви мі віддайете, мойі рідяьі мамо? 

1а ци йа вазі молоденька не уставала рало? 

На шчо ви мі віддайете, мойі рідньі тату? 
Хто-ж вам буде, мойі тату, замітати хату ? 

На шчо ви мі віддайете, мойі рідньі сестри? 

Хто вам буде, мові сестри, норґшдочок вести ? 

На шчо ви мі віддайете, мойі рідвьі братьі ? 

Та ци йа вам молоденька надойіла у хатьі? 

ІІадойіла-с, надойіла-с, не хочеш робити, 
Навішьила-с кораликіу, лиш би тьн льубити. 

Ти си гадау, мій браччику, шчо йа у тебе дармо, 
А йа займу сиві воли, тобі лишу пармо. 

Ти си гадау, мій браччику, шчо Йа у тебе нич, нич, 
А йа займу сиві воли, тобі лишу бич, бич. 
Ти си гадау, ній браччику, шчо мі сьі не збудеш, 
Ти гаче за мноу, мій браччику та плакати будеш. 
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Ой складанні сьпівапочкьи, складань!, складань). 

Ой то йа вас наскладала та при свойі мамі. 
При свойі нем наскладала, при чужі пе буду, 

По чім же йа свойі льіта споминати буду? 
Сьпівапочкьи, гульаиочкьп1) де йа вас подьійу? 
У Ходовичох спрауне поле, там йа вас посьійу. 

Ой йак меньі буде гаразд, йа вае позбирану, 

А йак меньі біда буде, йа пас занехайу. 

2003. Он дай мене, мойа мати, за того Аидрусьі, 
Йа від нього шчо недьільі горіукьн иашіу сьі.*) 

2005. Ой утоптана дороженька, посилана маком, 
Та ци гаразд меньі буде за тим йедпяаком? 

Ой утоптана дороженька горі мочьнрьима, 
Иа хто йейі тав утоптав? — льубко вечерьима. 

2009. Йакі воли запрьигайу, такьими нойіду, 
Йакого-м си польубила, за такого піду. 

2011. Мило ми сьп подивити, очками повести, 
Куда ходьит, де шчо робйит мого льубка сестри. 
Мило ми сьп подивити, очками гльапути, 

Де йа мпсьльу, де гадану ґосподинеу бути. 
Заплетьіт мі, мамуяцупьу, хоть шчо раз у дрібниць!, 

Не будете запльітати, ляше до пинтшіцьі. 
Ой у пйптнпцьу иа у дрібнццьу, а у суботу сьак так, 

Йа у недьільу по подвіру дрібні»! сльози кап, кап. 
Косо-ж мойа жоутенькайа! — дрібньі попльіточкьи! 

Отто йа-м тьи виховала коло матьілочкьп! 
Косо-ж мойа жоутеиькаїїа! — косо-ж мойа дрібна! 

То тьн буде куидоспти біда непотрібна! 

Ой сирота, мамуицуиьу, сирота, сирота, 
Скажу йа си війок сплести на з самого злота. 
Ой ци з влота, ци нв злота, злотом нозлочеио, 

Та на мойу головоньку буде заложеио. 

2027. Оц вінку мій дзелененькьиіі, ой війку мій, вівку, 
Коби йа тьи доносила у файньім ношьииьіуку ! 

2029. Подиви сьи, дьіУчнпопько, иа себе, на мене, 
Аби-е тогдц де казала, йак ніде пі за меде. 

*) Вар.; ОН СЬПІВЇШКЬИ, оьшшшочні.н.,. 
'2) Вар.: Бо у Аидрусьі стан хороший* то доґіра матусьі. 

айїрпіік т. хї. 
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Абії-с тогдп не казала, рукьи це ломила: 

Ой коби на була не йшли за цесього сипаї 

АпсЦпІіпп. 

Ріжиородпі ритми, 
1. 

=Ь: гК- 

Зйіздпу на ко~ ни- ка, зйіз- дну но - ро - по - го 

4 * * 

Скажи ми-ла прауду, ци буде шчо с того, Ой цц бу - д8) 

ой ци иьі, Ска-жн сер-це прау - ду ти ме - ИЬІ. 

Иа тобі казала, шчо-м роду бідного, 

Ти за вшоу ке озмеш посагу жадпого. 
Ой ти у меле посаг самаіш, 

Йак пд небі зори а наспайа. 

Тепер мевьі кажеш, шчо-м зоренька наспи, 
Потому дії скажеш: доленько нешчасна* * 

А Вак ти пе скажеш, то дати: 

Було сп сироту не брати. 
Заведеш ти мене до свойого дому, 
Сама йа не знану, догаджати кому: 

Ой ця катери, ця вїтцьу, 
Ци тобі самому шдадцьу? 

Мак тн будеш, мила, пецьцьі догаджатп, 
Буде тобі ненька сьньідапье давати; 

Йак ти підеш, нила, горойу, 
Назве тебе мати бідону; 
Йак ти підеш, мила, дояппоу, 
Назве тебе мати дитпноу. 
Заведеш ти меле до своііего дому, 
ЇЇІче красну, молоду, тай яа усьо здорову; 
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Не дай Боже недуги, 
Будеш сьн дпвктп па другі. 
Скарай-же мий, Боже, па души Й на тьільі, 
Йак йа погадайу о йїшчі котрій!. 
Скарай мепе, Боже, па души, 
Йак йа погадайу о йїшчі. 
На горі церкоуцьн, там будем Сьльуб брати, 
Там треба, миленька, усьу правду сказати, 
Йак пам ввіижут руку з рукойу, 

Тепер ходи, мила, зі мііоіїу. 

Пор. Аптр. УШ- 190. Р. р. І. ґ. її. стр. 108, я. 5. Чуб. V. 151 і Ш. 

1н. Фрапко, Жіноча неволя стр. 18. 

2. а. 
НоДеїаІо. 

7 
г- -!У-^ =3= 

-* • * ± —Ш. -=- 

Ой ко-під гай йа- во- ро- вив, дзе - ле- пень-кьии, 

-*• # *- -Ф *>• 

Ой тая бра - ла дьіу-чв - ионь-ка льон дрюнеиькьин. 

Ой Йак брала, та так брала, так стелила, 

До тихого Дунайенька говорила: 
Ой Дукайу, Дупайепьку, тиха вода, 

Кояу-ж йа сьи тай дьістану та молода? 

Йак паиови та понови, то дай Божо, 
Йак йакоиу гільтайови, жаль сьн Боже, 

Не дай мене, койа мати, за піиака, 
• Бо він ироиие худобицьу, хоть би йака. 

Ой дай мене, мойа мати, на такого, 
ІІГчо він мене вйерне льубит, а иа його. 
А йа у свойі камунцуиьі па відходьІ, 
Посадила йаворонька на городьі. 
Рости, рости, наворопьку, розростай сьн, 
Мати нона стареиькаЙа, здогадаїї сьн : 
Нема дочкьи, нена дочкьн, лнві сьльідочок, 
Шчо садила, підливала йаворочок. 

Співала. П. Білінсьиа. 

Поік. Ів. фрапко. Жіноча аеволя стр. С2І, 
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2. б* 

Вар.: по 15-ім віршу пастуше: 

Иа ти меде, мщ миленшліії, ие кьидай еьп. 
А па тебе, мойа мила, пе покину, 

Воаму тебе за рученьку йак дитину, 

Притулку тьи до серденька, йак малину. 

Співала Каська Сидори*. 

3. 

Співав он так, як поміщена у вїддШ Ш. пісня: „Ой Ваеильу, Василущ» 

льубайа дитплом. 

А де-ж ти еьп, Василуньу, збирайеш, збирайеш, 

Шчо ти нові чоботьита на иогн убувайеш ? 

Не знайеш ти, Марисупьу, шчо то за робота, 

Шчо йа ие кау цьілий тиждень на иозьі чобота. 
А де-ж ти сьи. Насилуцьу, збирайеш, збирайеш, 
Шчо ти лову опаичипу на себе угортайеш У 
Не знайеш ти, Марисупьу: темна ньічка буде. 
Ієн то мене молодого кортит лежи льуде. 

Не тьіоіет мі, Василуньу, твойа бесьідочка, 

Тей не У тебе у кьешеии е скльїшкоу горівочка. 
Не знайеш ти, Марисупьу, на шчо горівочкьи: 
А йа йіду на йармарок, то для чільідочкьп. 
Іди, іди, Василуньу, на йду за тобоуйоу, 

А ти купиш сиві воли, йа гоньу с тобоуйоу. 

Нема, нема, Василуньи, уже до вечеренька. 

Та згризла сьи Марнсуньи, лиш канку тепленька. 

Нриіішоу, прийшоу Василупьо, таіі льиг собі опити, 
Кличе, кличе Иарцсуньі: ходи обідати. 

Ходи, ходи, Василуньу, ходи обідати, 
Бо треба сьі, Василуньу, до церкви збирати. 
Ходи, ходи, Марисипу, будем спочивати, 

1а цей іде до церкеуцьі старенькайа мати. 

.Іьпгли спати, льнгли спати, льигли спочивати, 
Аж приходит із перкоуцьі старенькайа мати. 
1 ставай, уставай, Марисуньу, новина сьи стала: 
Нашому сьі В аси леви заповідь казала. 
А молода Мардсупьі йак тото учула, 
Схопила сьи з постьілонькьи, йа у Дуиац дуйнула. 
А йуздріли віучаренькьи до піу половини, 
Здогояияи Марисуньу до иіу Дунайияи. 
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Тай бо дали віучаренькьи гей у село знати, 
Шчоби Ішла по Марисьу Марисипа мата. 
Тай і пішла но Марисьу Марпсина мати, 
Сьіу си Василь копец стола гроші рахувати. 
Вольіу же йа, Марисуньу, с тобоу сьльуб узьати, 
Ньіа: ти ману иа ховаиье гроші рахувати. 
Затрубідп віучаренькьи барзиьнчпм рогом, 
Поховали Мариснньу у церкві иід порогом. 

Співала Олена Карп і ч її к. 

4. 

ш 

0- *—0 

«у> Си-внЙ го-лу - боч 

• • • •> | - • І 
ііз-'і±^_і Ь * «ТИ-І [і И і 

СК-ДИШ иа ду - боч - ку, 

Клімке, кли-че ма - ти си- па, з коршаи до до - моч 

Ой ти, мій синочку, ходи до до мочку, 
Бо ааіїманут, пагаиьайут жиди худобочку. (Ьіз) 

Ой йа бачу, бачу, шчо худобу трачу, 
А Ішк прийду до домочку, реуненько заплачу, „ 

Ой жени сьи, сшіьдьу, ой жени СЬІЇ, льубцьу, 

Та не бери удовоньку, -тише дьіучиноньку, „ 
Бо у дьіучніш серце, йак льітиоііе соице, 
Та хоть оио хиурнесеиьке, усе око теилеііькье, „ 

А У удовонькьи серце, йак зимове сонце, 
Та хоть оііо йасдесенькье, усе оно зішіеиькье. в 
Було мене, мата, у еьім льіт женити, 

Закі йа сьи не иаучну по иочох ходити. п 
Сяівив Олекси Луц’ія. 

1\ р, 1. і\ 11. стр. 84- ч. 8* їв. Фрипко- Жіноча неволя стр. 22. 

А Пі І апіе. 
5. 

і» У * 

Мо - иа ма - мун - цу- иьу, сва - тау мс 
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іг 

О 

пер - ший, А той пер - ший та буу ііс-ео - гир'-. 

_■" чГ л-' 

та бу - по йти їла - ти. 

Мойа 
Л той 
Мойа 
А той 
Мойа 
А той 
Мойа 
А той 
Мойа 
А той 
Мойа 
А той 
Мойа 
А той 
Мойа 
А той 
Мойа 
А той 

мамупцупьу, сватау мене другий, 
другий малий, недолугий, 
мамунцуньу, сватау мене третіш, 
третин, буде кости терти, 
іішуяцуньу, свата у мі четвертий, 
четвертин, тац дуже обдертий. 
мамунцунЬу, сватау мене н питий, 
пйитий, буде у кормі мі пити, 
мамувдуньу, сватау мене шестпії, 

та не дай мене, мати. 

шеетии, вій не майє чести. 
мамудцуньу, сватау мене сезінй, 
секції, смутний не веселий. п 1} и 
мамупцупьу, сватау мене осьтонн, 
ось лінії, малин, недорослий. „ и „ 

иамуицушіу, сватау мі девіїатии, 
девйатий, майє довгі піїатн. „ п „ 
мамунцуньу, сватау мі десьатий, 

десьнтції, хороший, вусатий, за того й піду, мати. 

Співала Олена Каршчнк. 

Р* 5 £ С ї Д Є. 

Молодий нарубок Просить одного або двох поважнЩших господар1®" 

і доби в тім вибрали ся до дому вишуканої дівчини („іде V авоноХьЯі 

свальбина"); сказавши коротко, чого прийшли, стирають ся перед УСІЙ 
довідатись, чи дівчина („відданиць!11) і єї родичі годять ся яа про110 
иовапе подруже. При тнх перших відвідинах у нареченої молодий і с®аТ0 

мусять коиче сідати. 
В Ходо ви чах б звичай „іти у жеиихьин иізио в иочн, В єот?1 

хаті є дівка на віддалю, а побачить хто там пізно н но чи оьвітЯСі 
то 

0їіії7 *Д° ^були женнхьіг тоні иочин ; є се пригода, ідо дуже зацікавлює 
їдьску молодїж і дає їй причину до ріжпнх поговорів і вереин корнетних 

иекористних для „відданиць!11. 
Коли родичі не противні иодружю, відповідають женихам, ЩО по¬ 

силять їх в своїм часі („дадут знати*); відповідь будь що будь вельми 
практична, бо иозволяє родичам відкладати остаточну децпзию і тпм- 
чаеом засягнути певиїйших відомостиіі про „жениха1'. Коли те повідом¬ 
те наступить, нарубок вибирає ся в друге до дому дївчнии, де єго 
ра&ом зі сватами щиро приймають І у гощу ют ь. 

Коли нарубок хоче забрати ло елюбі дївчпну до свого дому, то 
зараз па другий день приходять єї родичі до него на оглядини („обзб- 

рипи*) і там умовляють ся о посаг („віноа), котрий мають дати доньці. 
Відтак ідуть до „протоколу* до сьвящеиика, котрий на підставі 

метрик і устного випитувана старая ся дійти, чи не заходить між моло¬ 

дани яке споріднене, назначує рочицець па іспит з молитов, і приймає 
гроші на заповіли. 

Слюб відбуває ся звичайно в неділю, весїлє зачинає ся в суботу, 
В суботу ходить молода з дружкою в звичайнії недільнім убрапю 

по сусідніх хатах і спрошує старші жінки, а також дівчата, щоби плести 
вінок, Вечором, посходять ся, засідають за стіл і укладають пригото¬ 

ваний барвінок в китички („чубкьи1^, співаючи притім: 

ЛшЬпііпо, 
І. 

ТІЇ 4ь ~ т *- т -74 Л* л ш М - 
д: % т 

, 7 • Л * га С^- V ^ Л N г Я— ' / < -ЦЬ / —У— 

Бда-го-сло- ви ба 

Ґ7\ 

теиь-ку. бла - го - сло - ші ба-тепь-ку, 

т_#_ 

ні- но-чок ну- ни- на- ти. 

Ой а бате я г.ко мовит (віз) в ей Господь благослови?, 
Ой той Божаиа Мати „ віночок іїувнватщ 
В христьичого барвіночку „ льубому дитьнточку. 

Тоді бере батько одну китицю і мачаючи її в сьвячешії воді, 
Втоплю є нею барвінок і розпочатий війок. Відтак співають виспіє на- 
И?Дену пісню матері і взагалі всім з присутпої рід пі по черзі, зміню- 
І**'1*! в іГїїї тілько слово „батеньку“ па „матьіпко", „браччпку", се- 
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стрнчко" і т, д,; кожда і її згаданих осіб підходять до стола і ск 
барвінок свяченою водою, а ті, ідо плетут вінок, співають; 

Співає ся таж, як ч, 1. 

ХтоЖ'То ми йугадаіїе (Ьіз) хто вінкьн йушівайе? 

На с Кракова Бітова, и зі Львова буриайстрова, 
Йа з листа ншічаночка 

АІіеді-о тоїіегяіо 

иа з села сельаночка. 

шче учо- ра із ве-чо- ра. Сла - ла зі - ропь-ка 

р • * • 0 л ■ |1—0—*-Й-*-0—в—я— 
-« V V \ Е -С-4-4—1 

до мь ен-чепька шче учора т не- чо- ра. 

Гей Іїав тп зійдеш ранче від мене, зачекайже на мене* 

Слала молода до молодого шче учора вечора, 
Йак ти сьі збудиш борше від мене, поверпп-ж тп до мене* 

Гей рад же би йа, гей радже би йа до тебе повернути, 

1>о йа би тьі рад, бо йа би тьі рад за жіпочку увьитн* 

Пер, ЛоаипеькиІЇ. „Ви^ко^е луезі1вИг Перем, Шїб* Зі. Грінчеиво* ВтноірФ 
Матеріале ПІ. стор. 430, ч. 70В. 

4Л) 

Оіі шуміла льішчинопька від вітру буйного, 
Та шче буде уші шумітя від голосу мого. 

Ой буде сьі улпченькії тота розльигатц, 
Йак мі будут чужі льуде на сторону брати. 

1) ПІСНІ весільні. ЩО мають рити КОД ОМИ Ню ВИЙ, СЯІНПЮТЬ СН п ’Д ГОЛОС 
чайних коломийок. 

в. 
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Ньікому сьі не днвуйу, лнш свову батеньку, 
Шчо він вене замуж дане таку молоденьку. 

7. 

Гадай мати, гадай мати, абн-с угадала, 
Вн ти мене а гараздочку иа біду не дала. 

Он кувала аазулепька при зеленім гану, 
А ііа у свойі «атьінонькьп року добувану. 

9- , 
Заплетьіт лі, иамунцуиьу, хоть шче раз у дрібниць і, 
Не будете запльітати, лише до пннтпицьІ. 
Ой у нйптппцьу йа у дрібннцьу, а у суботу сьак так, 

Йа у недьільу по подвіру дрібпьі оьльозп кап, кап. 

10. 
Косо-;к вона жоутенькайа, дрібньі понльіточкьи, 
Отто йа-м тьі виховала коло матьіиочші! 

Косо-ж вона жоутенькайа, косо-ж иоііа дрібна, 

То тьі буде кундоспти біда непотрібна! 

Коли молода е сирота, співають: 

11. 

Рубай, сину, йасенпну, буде добре клпиьі, 
Бери, сину, сирітоньку, буде ґоснодпньі. 
Ой із тоні йасеніши буде добре клини. 
Той так а тоні спрітопькьи буде ґоеподпиьі. 

12. 
Он сирота, маиунцуньу, сирота, сирота, 
Скажу на сн вінок плести із самого злота. 
Ой цн в злота, пц не з злота, злотом иозлочено, 
Та па нону голопопьку буде заложепо. 

Кінчаючи плетене першого вінка свахп співають: 

Мсніегяіо. 
13. 

Щ
 

Т]
» п Т
Г1 

_
 '^0 ,-Л—*_0 . 

ь V Ь Цг~т\-^ - г —іг—•—]- Ч/—1— І. V —V- 

Ле- тьі-ла за- зуль - ки по - над 
Ктіюґр. Зйіріттії; т* XI. 

сад, ІІро-сн- ли 
22 



170 

ио - ло - ду на по - сад. 

ПІчо-ж тобі, зазулько, до того, 
До кого посаду льубого? 

Йе и мене матьіпка до того, 
До мого посаду льубого. 

Лоаигіськнй 27. 

Мосієгаїо. 
14, 

Ой по нпх ішла тей молоденька на посаг, 

Звідувала сьп, опитувала сьн батепька: 

Ой ця чьис меньі, тей мій батеньку, па посаг? 

Ой а із льудзкьнм прпступльіньіцьком, дцтьптко. 
Ой а із божим поавольіньіпькок, дцтьптко. 

Л свинський 32. 

Коли вже вінок у плете шш, приносять молода коновку води, кладе 
па ню подушку і сідає („сьідайе на посад11), а прикликаний брат по¬ 

чинає розплітати єї косу. 6 се сцена надзвичайно жалісна, бо з роз- 

плетепєк косп молода перестає належати до дівчат, а вступає в круг 
жінок і тратить свою волю дівочу (идьівованье“); пе дивпо проте, И° 

молода підчас розпіїтапя заливає ся репдпмп сльозами, не дпвно теж, И° 

передтим богато ґудзів у стрічці на косї навязала („у запльітцьї“), Щ0<*я 
як найдовше протягнути своє розплітане. 

Тпнчасом свахи співають: 

16. 
Співак т тав* як ч. ІЗ. 

Ой брат сестрнцьу роздльїта^ (ЬІз) 
Зодотьі аапльічкьи собі уаьау, п 
Молодші еестрици ударувау, п 

Лоеип, стр, 10, 13. 
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І справді1, коли є дома молодша сестра, ш віддає брат „уаіільіткьн* 

^.яодої- Не розплітає вія одначе цілої коси, тілько роавязує „вапльітку" 
\ розпускає одну плетінку („лідьінку41) і уступає місце ниьшям братям 
і сестрам, з котрих кожде розплітає по одній плетшцї. 

Та неи батенько впаяє, „ 

За кого мене дане. 

Ци за дьіда старого, „ 

Ци хлопцьі молодого. 
11 о р н Рушвм Дністрова итр, 50. Еуда 1837. А. ОоІ^ЬЇоигекі, ПІ/ШЇ І^о 1 кк і44 

\Уаш. ШО. стр* 96. Твори Иавроцького. У вмданю „Бібліотека Оішшкета* стр. 43 

Мати перевязує тут молодій понад чолом вузку червону стяжку 
(„польітичку") і цілує її в чоло і обидва лиця, почім батько і мати сі¬ 
дають на „осльіни (невеличкий стояець) тримаючи в руках цо одному 
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хлібі а наложеними на них вінками, молода стає перед пили, а СТа 
промовляє: 1'0ста 

„Стало тотб дптьйтко перед вали, йак перед Богом; проси? 
вас, жебисте Йего благословили і в шчісливу годину в село вйировади °а* 

Тоді' клаияє ся молода до землі, цілує родичів в руки і ноги Л.а'* 
ниє ся в друге, а за третім разом закладають їй на голову вінок, щ,, 3 
сього часу лежав па хлібі і тепер вона клаияє ся вже всім чужим ’ Д° 

Свахи співають: 

18- 

Ои краеио оио убраие, па посаг посаджене, 
ОЙ йе на ііьіи віночок, теп йе у иьім чнсночок; 
Убраие йак іганьатко, сидит са сиротьатко, 
Убрали Вето дьуде, добра доленька буде. 

Кодьб. Пок. 1* 150. Рус. Дії. 'ІЙ (3), Ш (6). Навр. 44 Лов- 29, 32. 

Кола молода виходить па село в дружками, випроваджують її 

«ціп піснею: 

Співає он так, як ч. ІЗ. 21. 
Гранте, музикьи, рісно, 

Клаяьайе сьі, дитьн, япско; 

Віночком иоженькьи утиране. 
Словами земленьку вливає, 

Навр. 33. Лозин. 21, 28, 29. 

Співає ся так, як ч. 3. 

Мати донечку (Ьіз) па у село віправйпие: 

Іди, донечко „ у шчісливу годиночку, 

Проси, донечко „ неняепчу дитиночку. 

Коли молода сирота, співають: 

19. 

Ударили лебедьі иа воду, (Ьів) 

Збудили матьінку йа з гробу. „ 
Навр. стр, 40. 

20. 
Співає ся так, як ч. З, 

Знати гадоньку по иольітшьку, шчо ішзепько льітайе, 

Знати молоду, шчо сирітонька, шчо матьіикьн не майє. 

Стіу ие устелений, двір не уметений, родина не спрощена. 
Ой пі слала у на сиу соколеиька у країну по родину; 

Сиу вавуленьку ^ сиру земленьку по рідиу матьіпоньку. 

Ои^ сокіл летит, красно шчебече: піде родина, ніде! 
Завулька летит, жалібно купе: нема матьІнкьи, нема! 
Твоиа натьінка (Ьіз) тей перед Богом стойіт, 

На ухреет ручедькьи держпт, тей у Бога сьі нроУшт; 

і ей спусти-ж мене, мій милий Боже, дрібним до ш чом иа зендьу; 
Дрібним дошчом на земльу, Йасним сопьцьом до хати, 
1а неи па сьі придивйу тей евойему дигьати: 
Ди красно опо убране, иа посаг посаджене? 

Ди йе иа иьім віночок, ци йе у иьїаі чнсночок?1) 

*) Часник у війку мав молодий або молода, 
або патери, іТ'^ 

коли котре а ішя не пав біггькЙ 

Пристроєна в зелений в шок, з під котрого розсипає ся по розче¬ 

санім волосю богато ріжподьвітпих стрічок, одягнена в убране сьвя- 

іочно, відповідне до йори року, іде тепер молода з одною або двома 
дружками до кождого дому і кланяючись до землі', цоважнїшішх ділу є 
в попі, і запрошує иа весїлє спий словами: „просили тато і мама і йа 
прошу, жебисте були ласкаві прийти на вееьілье." 

Свахи вертають тим часом до хати молодої, плетуть другий вінок 
до шлюбу і заносять його па хлібі до комори, де родичі молодої ча¬ 

стують їх горілкою. Плетуть ще довгу гірлянду в барвінку, котру за¬ 
вішують на стїнї попід образами, на з пак, що в хаті відбуває ся весїлє > 

іишають ся том; зі старостою па вечері, відтак забавившись і нагово¬ 

рив їлись до волї, розходять ся до дому. 
Короваю в Ходовнчах не печуть, хиба, що молода походить з су¬ 

сіднього села. В такім разі ще того самого вечеря присилає молодий 
від себе двох господарів до молодої з запрошеиєм иа „коровайя; а вона 
досилає до нього від себе чотирох або пятьох послів з подібним зшіро- 
шшієм. Ті посли, звані „короваіїяикьйи, приносять заразом молодому 
с;ио6иу сорочку1), а його родині колачі і когута. Все ге діє ся в ночі. 

В неділю приїжджає молодий з дружбою, старостою і свахами 
Дому молодої і привозить для неї в дарунку „рантухя, або гарну 

Є04цку хустку, а в ній завішені дві булки; ті „перші дарня2) від мо- 

®°Дого віддають молодій свахи, співаючи; 

) Молодив аашивають в сорочку мишачі очи, проти уроків. 

!) Другі дарй44 опадають од з днож хлібів, а ті вручають молодій свати. 
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22. 
Співак си так, нк ч. ІЗ. 

Ой там на горі, на шубі, (Ьів) 
Там сьі купало два орли. 
Ой йак сьі скупали, стрісли сьі, 
Ой йакже стрісли сьі, говорйат: 
Ой ци ие буу ти у Тиряауцьі, 
У Тирнауцьі на йармарцьі? 
Ди ае кушіу ти підбичку, 

Підбити молодьі спідничку? 

Ой а спідничка буде ріснеиьеа, 
Йа молода буде пишненька, 

23. 

Співає ся так, як ч. 1. 

Сьійалисмо, порали (Ьіз) по горі, по долииьі; 
Сьіііалисмо пшеннцьу „ по горі, по долинні. 
По горі, но долнньі „ молодого родинні. 

24. 

Співав си так, як ч. 1. 

Молодого родинонька (Ьіз) убила нам дороженьку, 
Від стола до порога „ молодого родинонька. 

Тепер сідають усі за стіл; незадовго одначе встають для даль¬ 

шого акту. 
Молода нерешізуе молодого ручником через плечі і дає Йому Д° 

рука хустку, а другим кінцем приказує її собі до пояса; а старості, як 
теж і дружбі, приказує ручник до пояса; відтак свахи обходять кругом 
стола співаючи: 

25. 
Мо'іегаїо. 

^ * -Ф Ф- --Р Щ Ь ■» Ф 

8 уЛ—£ 1 і 'і V 
Ои бий ма- ти су- ка-чьи з ха-тп, По су - кач 

! |> і ШШШЙ: 1 Пі; . * \ 
ми-ло-дий це да - й епа-тн* Ой за-биі до-иьУ 
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ОЙ попід гай давлененьквнй викопана фоса, 
Он прибігла дьіучішонька до нарубка боса* 
Ой прибігла під віеоньцьі ноженькаїп туя, туя: 

ІЗ [піди, вийди, мій малепькьин, бо йа уже тут, тут. 
Винеси ми чиревпчкьи, неп йа сьі убуйу, 

їа йа с тобо^, мій мидеиькьиіК ДО сьльубу вандруйу. 

27, 

ОЙ на ставу, на ставочку дві качкьп у рвидочку, 
Йака слава мамупцуип, шчо донька у віиочку. 

Отець і мати сідають на лавці („ослін1*) і тримаючи оїб у руці 
благословлять молоду пару, котра станувши перед ними, три рази кланяє 
ся їм до землі, 

„Неіі вас Господь благословііт і йа вас благоеловльу* — промовляє 
Урочисто батько п мати і цілують дїтиіі в чоло* Відтак всі устають, 

а староста перехрестивши двері, отвнрає їх і молоді виходять до слюбу* 
Перед хатою одначе задержують ся, бо староста частує уси го¬ 

рілкою а медом, а мати ви косить у жменях пшеницю або жито і сипле 
колодам до чобіт, „аби присьльубили абіжье\ 

Свахн-ж притім співають; 

28. 

Співав сн так, як ч. І Я. 

Водицьі, матьіпко, воднцьі, (Ьіь) 

Бо пас кропити годит сьі, „ 

а потім: 

Апйапіе. 

Ира-воу- йоу ру-чень-коу-йоу, До-бро^-ноу до-леиь-коу-йоу. 



На те вїзване свах, мати скроплює цїлпй гурт весїдьиий 
иою водою. вяЧе. 

По дорозі' до церкви свахи співають („ладкаііут®): 

29. 

Співав ся тан, як ч. З» 

Ой випра^льала мати синонька свойого до сьльубоаьку, (Ьів) 

Ой церез хату, ой церез хату білоуйоу ручеиькоуйоу, „ 

Ой церез сьіии, ой церез сьінп поуиоуйоу поуиеиеиькоуйоу, я 
Церез подвірйе, церез подвірйо доброуиоу доленькоуйоу. ’ І 

80. 

Співає єн так, як ч. 3. 

Иак молоденька, йак Касуиенька до сьльубоиьку ступала, 
Самі ііейі сьі, самі пені сьі двереиька розтвирали, 
Самі ііейі сьі, самі непі сьі сьвічечкьп зажпгалп, 
Самі йейі сьі, самі ііейі сьі тай кпиги розкладали. 

Коли молода сирота, то співають: 

ЗІ. 

А тп, зірнице, і? ворота, (Ьіз) 

Бо йде до сьльубу сирота. „ 
Иавр. 44, 4Г>. 

32. 

Співав ся так, як друга частина ч, 28, 

Нісьіцьу нарожепьку, 
Сьвіти вам дорожепг.ку, 
ІІІчоби ми ие зблудили, 
Доріжкьп не згубили. 
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їдучи до слюбу співають: 

33. 

Співав «а тан, пя ч. ЇЙ. 

Ой лугом, берегом вода йде (Ьіз) 

Ой несе на собі шшваиьу, » 

Ой а на пливани кпьігппьу. » 

Ой водо, водо, ДЬІЛЬІМ СЬІ, и 
Ой дьільім сьі, водо, по праудьі, „ 

Шчобя нам пе було по криудьі. „ 

Ой на тобі, водо, плнвапьу, я 
Мепьі молодому кньігаиьу. п 

34. 

Співав «я тав, пк ч. *і. 

Ой шуміла льшчнноиька, йак сьі розвивала, 

Ой плакала дьіучпиопька, йак сьі віддавала. 
Он ие шуми, льішчипонько, тей пе розвивай сьі,^ 

Ие плач, пе плач, дьіучинонько, тей не віддавай сьі. 

Кодьб, 1І01Ї. її. Ч. 78. 

35. 

Закувала зазулепька на хатьі, на роаьі, 
Заплакала дьіучипопька у церкві па порозьі. 
Закувала зазулепька у льісі на дубі, 
Заплакала дьіучинокька при сьльубі, при сьльуш. 

Зарнчьила коровоиька за двором, за двором, 

Заплакала дівчинонька за столом, за столом. 
Не куй, ие куй, зазулеаько, 5гже-с сьі пакувала, 
Не плач, пе плач, дьіучинонько, уже-е сьі наплакала. 

ПоР. Кольй. Ьікі. сер. XVIII, ч. 133, 178. Матершш. до уяр,русм*. ет.юльоїі'і 
т. III, Б. Литвшшва* „Весільні обряди'1 стор 109, ПО * 

Коли молода хоче мати перевагу („мати верх*) пад будучим «ужом, 
то при слюбі повинна приклякнути на нолу його одежі, аоо, • " ‘ 

Дуть пальні' на евангелию, то ішвиипа свій палень ноклиьті 1: 

Шісше над мужовнв, а буде в певностию вавсїгди нам вер н _ 
(«цвілий пік пнм орудувати*). В тій цій отарне ся молода присісти 

опанчу аужови, коли сїдають за стіл. . 
Повернувши від слюбу засідають ус'і до обіду; молоді одначе 

беруть до уст нічого. По Обіді пере досить ся ДО стодоли і там при му- 

Нткоір. Збірник т. XI. 
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виці танцюють і гуляють аж до вечора; відтак молода вбирає 
дружки і іпіьші дівчата і насідає з шши за стіл. 

Дівчата співають: 

‘•вої 

36. 

Співав ся тик, як ч. 14. 

Ой а шчо-ж то иам по нових сьіиьох паяайо? (Ьіз) 
На молоденькі з барвінку віночок сійапе. я 
На ньу сі.і батенько ззирайе. 

Ей не аанраіі сьі, ти мій батеньку, на мене, я 
Не сходила на такого вінка йа у тебе. я 
Ой привіз мені,і тей молоденький зі Львова, „ 

Та казау неньі: сходи, миленька, здорова. „ 

37. 

Співає ел так, іік ч- 14. 

Різаний гостинець до Львова, 

Саджений виноград доукола. 
Йа хто-ж йего садну? — молода, 
Хто-ж йего підливау ? — колода, 
А хто-ж йего стеріг? — молода, 
'Гай стережучи заснула. 

Надніхау молодий, — не чула. 
Тей пустії коиика у васильок, 

Сам си льиг сяатонькьи у барвінок, 
Лама? би-м виноград, не умілу, 

Нудну бн-м молоду, — не еьмійу, 

Пор. Колі,б. Пов. І. 192, 250, 262. В. Шухевич. „Гуцульщина" Щ, ст. 49—50. 

38. 

Співав ся так, як ч. 

На горах сьаьігп упали (Ьі$) 

Журила сьі ластовочка, „ 

Де зиму зимувати, „ 

Не жури сьі, ластовонько „ 

Зимоньку зимувати, „ 
Журила сьі Касунедька, „ 
Де зиму зимувати „ 

Йа Учу у тото Олексенько „ 
Не жури сьі, Касу ненько, „ 
Зимоньку зимувати, „ 

на водах ледн стало, 
де зиму зимувати, 
льітенько льітувати. 
та йе у мене дві сьвІтлонькьн. 

льітенько льітувати. 
журила сьі молоденька, 

льітенько льітувати. 
на учу у того молоде иькьий. 
бо йе у мене дві сьвітлоиькьп, 
льітенько льітувати. 
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Тимчасом І решта гости іі сходить ся до хати; коли молода єн- 

рота, співають: 

39. 

Співав ся так, як ч. 1. 

Знати сирітку, знати, (Ьів) ие пригортане мати, 
Лиш припадайут льуде, „ добра доленька буде. 

Далі співають переважно дівчата: 

40. 

Сиівае ся так, як ч. 1. 

Он у луньі калина 
Пішли дьівочкьн рвати, 
Пак молодецька пішла, 
Тай поставила на стіу, 
Цд буду-ж бо Ва така, 

Ііудеш, доненько, будеш, 

Ой йак підеш від меш*, 
Йа з личка румйиного. 

Навр. ч. 19. Оо1§Ь. стр. 102. 

(Ьіз) білим цьвітом зацвпла, 
„ не могли досьигатн. 
„ тай е коріпьом принесла, 
„ а сама сьіла за стьіу. 
„ йак калинонька тота? 

та йак при миньі будеш, 
спаде краса йа с тебе, 
йа з стану хорошого. 

41. 

Ой складань! сьніваночкьн, складанні, складанні, 
Ой то йа вас наскладала та при евойі мамі. 
IIрн своні иа-м наскладала, при чужі не буду, 

По чім же Йа евойі льіта споминати буду? 
Сьпіваночкьи, гульаночкьи, де йа вас подьійу? 

У Ходовнчох спраупе поле, тав йа вас посьійу. 

Ой йак меньі буде гаразд, йа вас позбирану, 

А йак меньі біда буде, йа вас занехайу. 

42. 

На шчо ви мі віддайете, нойі рідньі мамо? 
Та ції йа вам молоденька не уставала рано? 
Па шчо ви мі віддайете, мойі рідньі тату ? 
Хто-ж нам буде, мойі тату, замітати хату ? 
На шчо ви мі віддаєте, мойі рідньі сестри? 
Хто-ж вам буде, шойі сестри, порьидочок вести? 
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На шчо ви мі нїддаЙеіе, мойі рідньі брать! ? 
Та цп йа вам, молоденька, надойіла у хатьі? 
Надоніда-с, падойіда-с, не хочеш робити, 
Навіщіла-С корали кіу, лиш би тьі льубити. 

43. 

Ти еи тадау, мій браччику, шчо йа у тебе дармо, 
А па займу сиві воли, тобі лишу пармо* 

Ти си гадау, мій браччнку, шчо иа у тебе инч, инч, 
А йа займу сиві воли, тобі лишу бич, бич. 

Ти єн гадау, мій браччику, шчо я! сьі не «будеш, 

Ти шче за лшоу, мій браччику, та плакати будеш* 

По тих співах наступне „перепій* : староста бере чарку, ставить 
її на таріль ї перепиває до молодої при співі свах: 

44. 

Співає сн так, як ч. 1. 

Ой лій льубпн старосто, (Ьія) порений-же до мене, 

Иоунойу поунемькойу, „ добройу доленькойу. 

Ту саму пісню співають батьковії, матерії, братам, сестра» і т. п. 
тілько а відповідною аміною першого вірша. В часі", коли молода пере¬ 
пиває до згаданих осіб (розуміє ся, дотинаюча лиш устами чарки), кожда 
з них кладе для неї иа таріль гроші. 

По такому „ перепою“ співають далі: 

45. 

Співав «м так, йак ч, І. 

Цьіна парубкам цьша, (Ьш) пей ідут молотити, 
Іїеіі ідут молотити, в грошикіу заробити, 
Грошпкіу наробити, „ до молодойі перепити. 

Парубки співають па весїлю, тілько для більшої охоти при му зяй* 
і танцю, і то звичайно короткі коломийки, як ир.: 

46. 

ОЙ піду на на вееьілье, хоть би Йак далеко, 
Там музика фаидо грайе, тапьцьуватн легко. 

А підохочені свахи, щоб подразнити старосту співають: 
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47. 

Сиішш єн так, ая ч. 1, 

Наш молодив староста (Ьів) та ходит собі в проста, 
Три роки не голку сьі, „ а три днп пе умнвау сьі; 

А свахьи жваві були, „ та у полонку дуйнуяи, 
Та старосту обмили, я череслом підголили. 

48. 

Співає ся так. нгс ч. 13. 

Поіїїхав староста на лови. 
Твердо сьі Богу помолиу : 
Допоможи, Боже, купу убити, 
Аби свашеиьцьї шубу ушити. 

Би була шубонька тепленька, 
Бп була свашенька шшшенька. 

Молодий, котрий зараз по обіді відійшов а частиною весільних ґостни 
до свого дому, забавляє ся там зі своїми дружбами і товаришами {* по¬ 

братимами11) до иізної иочи, подібно як молода у себе. Аж коло півночі 
вибирає ся молодий із своїми ябойарамии по жінку до її дому, де його 
прихід сиовіщують піснями: 

49. 

Ой шчо-ж то ми задудкьіло ПІД ПОВНІЛІЇ СЬШЬЗШ? 

Прпїііхали по дьіучниу вороними кіньми. 

50. 

Співає ся тнк, ця ч. 13. 

Бризнули кльучнки по столу. 
Заржали коиики по двору, 
Йа Уже-ж то, матьішш, по меде, 

Дайеш мі далеко від себе. 
На дале койе Підгірне , 
На широко ке подвірне. 
Йа того подвірі но сходжу, 
Чужому батеньку не угоджу. 
Від мене раненько не збудні, 
Лиш вийде на село, спогудит: 
Йа у мене повістка сонлива, 
Йа уаа до роботи льіиива. 
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Варшиїт. 

Розпалила сьі вали па, 

Напроти у соньіпька СХОЙала. 

Жьпль же лїї, соиьіико, на тебе, 
ІІрнгріло-с прикреиько па меис. 
Жьпль же ми, батеньку, па тебе, 
Даііеш а і молоду від себе. 
На далекої!е Підгірнії, 
На шпрокойе подвіїпрйн. 
Йа тото подвйирйн не сходжу, 
Йа чужі свекрусьі пп угоджу. 

Упа мене раненько не збуднг, 

Вийде на вуляцьу, спогуднт: 

Йа у непе невістка сонлива, 
Йа у на до роботи льінива. 

В часі тих співів старає ся молода як пайскорше сховати ся; мо¬ 

лодіш, котрий саме тепер вступає до хатп, знаходить її звичайно досить 
швидко; одначе брат молодої не дозволяє йому до неї доторк ну ти ся, за¬ 

сідає з лею за стіл і з нідтим боронить ся проти заходів мужа, щоби 
її з віддам дістати. Тнмчасон молода бере, до рук оден з хлібів, ідо 
прислав їй молодий иа „другі дарп“ і вкусивши його з трьох сторін, 

кндає відкушеними шматками на молодого, котрому яе вільно утікати 
обернувшись лицем до двернй, бо се було-б злою ворожбою для него, 
лиш мусить поступати ся в зад. 

Врешті молодий платить братовії кілька „шісток*, а сеі'і позволив 
забрати сестру. 

Коли молодий вдовець або старший чоловік, то ие шукає сам схо¬ 

ваної молодої, лиш иосплає дружбу. В такім разі заховує ся молода день 
в стодолї, або шопі. 

Тепер цастуиає дуже жалісна сцена розлуки доньки з роди по»* 

а співані притім піопї надають вже і так поважній ситуаціїї незвичайно 
сумний настрій. 

На віз, котрим приїхав молодий, лаштують виправу молодої: по¬ 

стелю, скриню з одежипою і білизною та всякі иньші предмети виправи'* 
Всі присутні плачуть, а найбільше сама молода, котра цілує ся і про¬ 

їдає ся з усіма по кілька разів, стараючись як найдовше протягнуіИ 
хвилю розставаня. 

Тим часом невтомнаі свахи і дівчата співають без уиниу: 
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51. 

МоЛегаіск 

/ V 

Ген сьадаи, сьадаи ко -ха- ньі мо- ііо, Ньіц гн не но-мо-же 

5=^1 у г 
яла-на - іш тво - не. 

ЧЬ^-7-Ь: ■V— Й—Й- 

ІІ.іа-ка - ньі гн не по- мо- же, 

■¥$&=0 
ЦГ- 

ГГГ Р—Г 7 

БІтп-рп ко-ньі а два во-зн До за - к іа-ди - иьі. 

Ой дауно ж бо па с тобоу сьідало, 
НІче-и свому батеаьку не дьокувала: 
Дьикуйу тн, мій батеньку, 
Ховау-йее мі молоденьку, 

Тепер пе будеш. 

Ой сьадац, сьадан і т. д. 

Ой дауно-ж би йа с тобоу сьідала, 

Шче-м своні матьіпцьі не дьпкувала: 
Дьикуйу ти, мойа матко, 
Кохала-с мі барзо гладко, 

Тепер не будеш. 

Ой сьадай, еьадай і т. д. 

Ой дауно-ж би йа с тобоу сьідала, 

Шче-м своііі сестрици по дьпкувала: 

Дьикуйу ти, мойа сьостро, 
Кохала-с мі барзо остро, 

Тепер ие будеш. 

Оіі сьадай, сьадан і т. д. 
Ой даУно-ж би йа с тобоу сьілала, 
]|[че-ж своиу братеиьку не дьпкувала: 
Дьикуйу ти, мій братеиьку, 
Кохау-ііес иі молоденьку, 

Тепер пе будеш. 
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Ой еьадай, еьадай і т, д. 

Ой дауно-ж би на с тобоу снідала, 

ІПче-и свойія лавочкам не дьдкувала: 
Дьикуйу вам, столи а лава, 
Більі рукьи вас иомявали, 

Та уже не будут. 

Ой еьадай, еьадай і т. д. 

Он дауио-ж би йа с тобоу снідала, 
ІІІче-м свому зьільу пе дьикувала: 

Дьикуйу ти, мойв зьільі, 
Підливала н шчо нвдьільі, 

Тепер не буду, 

ІІнр. Р. р. і. г. етр. 141, 142. П. Лнтввлова. Вссїлміі обр. в Черищіе. 
щит. Матер. до укр.-р. етпоі. ПІ. «тр. 141 ч. 142. 

52. 

Сшвав ой гак, як ч. 13. 

Зложіт сьі дьіучьита на чппец, (Ьіз) 

Бо у на вам даруйе свій віпен. „ 

63. 

Покочу йа віпочок, в ііаройі рути сердечок, 

Покочу на го но тисовому стольі, 
Своі матьіицьі на славу: 

Бозмп матьівко віпочок, з ііаройі рути сердечок, 

Он иьіт, донечко, не овну, про жьнль вела кпи пе ваджу. 

Далі повторяє ся та сама строфка з відповідними відміиаип в трьох 
останіїиїх віршах, звервенпян до батька {„вітцьу"), сеетрв („сестрі*)* 

брата („брату"), молодого („милому**), і кінчить ся віршом: 

Уаьпу вилепькпй віпочок з йароііі рути сердечок. 

54. 

Би пороги, ви пороги, бувайте здорова, 

Уже сьі по вас находили мойі більі ноги, 
Уже сьі ао вас находили, води наносили, 
Уже сьі своііі матьіпоньцьі досить наробили. 

55. 

Будеш тогдн, мамунпупьу, меде споминати, 
Та пак будеш по иодоньку пальчики шчибатп, 
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Будеш мене споминати, будеш говорити: 

Нема-ж ноііі дитиночкьи, ньікому робити. 
Нема-ж моііі дитиночкьи, нема мойі допьцьі, 
Нема кому замітати по моііі сьвІтлоиьцьі. 

56. 
Співав сп так, нк ч. 13. 

Сумуйе батенько, сумуйе (Ьіз) 

Шчо йего дптьитко йа пріч йде. „ 

Хто йему чобіткьи йобітре? „ 

Хто йего кошульку випере? „ 
Хто йему постьіуку постелит? „ 

Хто йему вечеру 9Г0Т0ВПТ? 

57. 

Ой ии на тобі тей не казала, мойа льуба матьінко: (Ьія) 

Не копай грьпдкьп, не садп руткьн, пьікому підливати. „ 

Ой йе у мене мойа сестрпиьі, шчо буде підливати. „ 
Пізно пізненько, пізно пізненько дрібними сьльозонькамн. „ 

58. 

Спів ас ся так, як ч. 3. 

Ой яовпу же йес, в бука листочку, шчо пе будеш падати, (Ьіз) 

Ой мовну же йес, ти вій батеньку, шчо мі ие даш від хати. „ 

Он тепер дайенг, та сан ие знайош, шчо за доленька буде. „ 

Усього ти дайу, шчо дома майу, дольі ти пе у гадай у. „ 

Ой дайу йа ти штири волонькьп з шпрокойі обори, „ 

Ой дайу йа ти нову скрипоньку на з иовойі комори, „ 

Усього ти дайу, шчо дома майу, дольі ти не угадану. „ 

Нввр, 34. Лов. 75. 

Варийкт. 

Дану йа тобі воли, корови а шнрокойі обори, (Ьіз) 

Дайу йа тобі пову скрипоньку йа з новойі комори. » 

Дану йа тобі білу постьіуку йа з новойі сьвітлонькьи, „ 

Усього ти дану, шчо у доял майу, дольі ти ие угадану. » 

59. 
Стене ся так, як ч. 3. 

Холнт павопька по сьіножати, крилоиька розпустила, (Ьіз) 
Холнг молода по подьвйиренкку, косоньку розчесала. „ 

Етноір. ЗСїріїпк Т. XI. 
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ОII пе жьиль же ні] того лип редька, ііічо 8а-и го розпустила, (Ьі8\ . 
Он ие жьиль же зі її тоні косонькьи, шчо йа-и ЙІ розчесала, 
Лише непьі жьиль снопі ватьінкьн, шчо їїан ЙІ де слухала. 
Лаз. 44. * п 

Коли вже сяде молода па вів, співають; 

60. 
Добрапьіч, батеньку, добраньіч, (Ьіз) 
Та не добрапьіч лиш па рік, „ 
Але добрапьіч на усеіі вік. 

Коли віз рушає з місця, гості весільні співають далі, лиш цепе_ 
важно тілько в ритмі коломийки: 

61. 
Дала мегш мойа агати примітку па шпіїу, 
Та йа своіу маяунцуньу стареньку лншьийу. 

62. 
Ой утоптана дороженька, посппапз маком, 
1а ци гаразд мевьі буде за тик йединакои? 

63. 
Оі’і не жьнльуй, пару бочку, нічо йес стратив сотку. 
Внбрау йес си дьіучнпоньву ііак дульу солодку. ' 
Ой не жьнльуй, дьіучннонько, за памп, за наші, 
Ьібрала-с си ларубочка с чорвнип броваян. 

Ой не жьнльун, дьіучннон ько, ш чо тн не ДЬІ УЧИШІ, 
Впбрала-с ся парубочка е чорними очима. 

Приїхавши до мужового дому не входить молода до хати, лиш стає 
перед дверми, а свахи співають: 

64. 
Співай ся так, як я. І. 

Отвори, матц1 хату, (Ьіз) 
Вевед ти иеагехату. 
До комори кльуиноцьу, п 
До хати їаяуснидьу. 

Лозин. 12Л, 121 
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Мати молодого виходить вкрита ви верненим кожухом з горілкою 
І уці> цілує ся з невісткою, і дає їй колач, причім також складає їй 

сної желаня: 

,Бн-с була здорова пак вода, 
Бп-с була хороша пак весна, 
Би-с була до роду прийомна, 
Би-с була до їрунту шчіслива. 
Не йедну-м ПІЧ хльіба спекла, 

Иьія йа сьі не вісти ьи діждала. 
Не йедну-м вьічеиьку не спала, 

Лиш тобі-м яуженька плекала." 

■ Молодий не позволяє одначе жінці увійти до хати, поки вона не 
випряже волів або кониЙ з воза, котрими приїхала; відтак повинна пе¬ 

рекинути через дім „прииіз"1) від ярма, або уздечку („обрутишкьп ) 

1 Е По такім нрнвнтаню уводить її дружба до хати з заслоненими очима 
і садовіть за стіл; молодих уготують щиро, причім вони обоє їдять 
одною ЛОЖКОЮ, В ОДНОЇ миски і Ділять ся одним пирогом. 

Цередтим же иа жарт кладуть перед молодою бурак, кости і г. іь 
річп ие до їджеия, за що вона цілком не повинна сердити ся, бо в сен 
спосіб покаже, що уміє бути розважною і спокійною. 

Увівши молоду до мужа в хату, заелонюють їй очи на те, щоб пе¬ 

реходячи коло Иечн не глянула на вю перше як иа вікно, бо мусів би 
хтось у хаті умерти. Трафляе ся іноді, що неприхильна і лиха невістка 
входячи перший раз до хати, дивять ся умисно в іпч і промовляє. 

Ци велика у нйецу йама? 
Ци ульіз би сьі тато й ваша? 

Коли знімуть їй з очий заслону, днвить ся вперед у вікно, щоб ш 

весело було в новій хаті. 
Коли молода сидить за столом, садять їй на коліна малу ди в у, 

котру нова повинна поцілувати, щоб ховали ся ЇЙ ліги. 
Свахи беруть також участь в бесіді, а наговорившись доволі, співають; 

65. 
Невістко яоіш, жьидапко.і 
Не рік йа-я тьі жьпдаяа, 
Нш йа-м тебе дістала. 
Не аедцу-м піч хльіба спекла, 

І) Кілки «ід Станови) 
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Ні.і зі на ти сини вгодувала. 

Не йедну-м ніч хльіба зьзьіла, 
Закіль йам невістку уздріла. 
Не йедну-м коиоуку води унесла, 
Закіль па-я невістку при везла. 

Не йедиу-м поливаннидьу ишатьі прала. 
Закіль йа-и сьі иевісткьи діждала. 

Свахи, котрі в чаеї цілого весїля повинні бути з обовязку в ка§. 
ліпшім настрою, не тратять його навіть по півиочи. Вилізають вони па 
„аані юк“ і звідтав етарають ся зловвтн хустку, котрою староста в по¬ 
вітрю перед ниви вививав. Хустка та називав ся „билець"; коли її злов. 
лять накривають ся нею, завивають ся і илещучи в долові співають: 

66. 
АІІицго шобеїаіо. 

■К-1- 

Да- ла ііе-віст-ка ба-лець, На локоть, теїі на па-лвць. 

Ой дала-ж воиа, дала, 

Бодай здорова була. 
Ой із того ставочку, 
Унінйу си кахтаиочку. 
Шчо йі буду угортати, 
3?се буду обзирати: 
То ви невістка дала, 

Бодай здорова була. 

Кілько у тій бальци питок, 
Тілько иевістцьі дьівок. 

Кілько у тій бальци ґудзкіу, (вар. рубцьіу) 

Тілько иевістцьі сиикіу (вар. хлопцьіу). 

67. 
Співак ся тав, ив ч. 

Пасла Нацуньі качку, 

При дзолененькім мачку. 
Качечку загубила, 
Теїі саиа заблудила. 
Приблукала сьі у поле, 
Там Влсилеиько йоре. 
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Сивини полоцькими. 
З чорниші бровонькіїми. 

Зароди, Боже, жито, 
Колоеио, колоснисто. 
Стоіїачне, стоначипсто. 
Йабн невістка жьпла, 

Ба богато цажьила. 
Ой шчо по ніу-конош.кьп, 

То усе пії? колодопькьи. 
Ой шчо йедіїа коаоиька, 

ОЙ то усе колодопька. 

Б понеділок рано висилав дочка віз і піеланців до своєї ро¬ 

дини з просьбою, щоби приїхала „па пропій". Сама бере ся замітати 
хату; причім муж, дружба і взагалі останиі гості весільні в перед по¬ 
наносять тілько ломак, колод, дерева І т. н., що те замітане хати иро- 
тигав ся дуже довго. В кінци, ие могучи дати собі ради з тількома пе¬ 
решкодами, платить молода кілька креіщарІв кому побудь з дояашиих, 
та аж тому удав ся скінчити завітапв. 

Коли гііслаицї від дочки до ватери приїдуть, свахи співають: 

68. 
Співав ся так, як ч, 3. 

Ои а шчо-ж то ми (Бік) за повній сьі стала, 
Та шчо доненька „ но матьінку прислала. 

Оіі прислала у її а „ чотири коиьі, ішатиіі віз, 
Ои а шче-й того „ иеревізиичка шчо привіз. 

Доз, ш. 

До дружини, що їде на „перепій" мусить конечно належати мати 
володої, коли жив. „Нрипійцї" везуть для молодої решту виправи: скриню 
я пЛридаиим" і т. її., а приїхавши перед ворота співають: 

69. 

Би молодеиька звала, 
Тай шчо матьіпка ніде, 
Гатила би гатку аж до самойі хаткьи, 
Стелила би мости з калииовоі тростн. 

Доз. на. 

Перед дверми хати співають: 
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70. 

Ой сниле сьі, сипле, 
Йарайа пшениченька, 
Ой тпене сьі, тисне, 
Молодойі родинонька. 

71. 

Сні пан ся так, як ч. 1. 

Не дайте нам стойатн, (Ьіа) 

Иускайте-ж нас до хати. 

Бо на нас нстьідь мете, „ 
1 дробе я дошчмк іде. 

72. 

Ой иаш льубий свату, (Ьіз) 

Гей внгіїй же') нам хату. 
Об шшііі же нам сьііш, „ 

Аби ироиійци сьілп. 

Скоро прибуде „пропій", дружина молодого відходить, але не¬ 
бавом вертав знов. 

73. 

Співак єн так, цк ч, 1. 

Уже бойаре під сьіиьми, (Ьїз) 

На ми тепер засьілн. 

Устаньте, бойаре, устаньте, „ 
Честь Богу, хвалу дайте. 

Уже бойаре з заріика, „ 

На иих вігіочкьн з бернінку. 

Уже бойаре на польу, „ 

На иих віночкьп з кокольу. 

Уже бойаре на мостьі, „ 

ІІід ними коньі безфостьі. 

Уже бойаре під плоти, „ 

Під ппмп коньі пак коти. 

Усівши за столом, „пропіііци" співають: 

) РшірнтаЙ. 
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74. 

Співав т так? нк ч. 13. 

Гей вийди молода з комори, 
Покажи личенько родови. 
Ой вийду-ж бо йа альбо иьіт, 

Уже У йому личеиьку цьвіт побльід. 
Ой пнла-ж бо йа мід, вино, 
Уже сьі мойе личенько змінило. 
Ой пила-ж бо йа двойаке, 

Уже моне личенько не таке. 

На те візваиє отвирають ся двері від комори, а в них показує ся 
колода аакутапа в плахту з грубого полотна („верета") і прішнтавшнсь 
а родиною, вертає з нею разом до комори, де зараз відбувають ся єї 
„ОЧІПИИИ". 

Молодий сідає на стільця, держачи на колінах ярмо, па котре 
сідає молода. Тоді' свахи знімають з неї вінок а молодий вкладає їй 
чіпець на голову. Вона кидає той чіпець раз і другий, а за третин разом, 
коли молодий влежить до чіпця гроші, П03В0ЛЯЄ к кінця очіпити ся. 
Потім свахи обкутують їй голову „раиьтухом" і утішають косу, співаючи: 

76. 

Співає ся так, як ч. 4 

Ой заплачеш, дьіучинопько, у перший понедьІвок, 

Йак ти здоіімут з головонькьи хреючатий барвінок. 
Ой заплачеш, дьіучииоиько, па у другий віуторок, 

Йак ти скаже твій мнлепькьпй: роби робіт сорок. 

Ой заплачеш, дьіучииоиько, иа У трету середу, 

Йак тьи ударлт твій милепькьий йа у писок з переду.1) 

Ой заплачеш, дьіучииоиько, ба у четвертий четвер, 

Йак ти скаже твій милеиьшш: роби шельмо тепер. 

Ой заплачеш, дьіучинопько, на у пйиту пнитипцьу, 
Йак та скаже твій мнленькьий: узьну йа-м негідпицьу. 
Ой заплачеш, дьіучинопько, йа у шесту суботу, 

Мак ти скаже твій милеиьшш: роби усьу роботу.2) 

Ой заплачеш, дьіучииоиько, йа у сому недьільу: 
А де-ж йа сьі, молоденька, теперка подьійу ?* *) 

ФрвВКО. ЖІИ. неп. 

') Вар.: бак ти скяж* твій иилелі.кьнй гоялти череду. 
*) Вар ■ кінчити роботу. 

3) 1і«р.: бак ти скаже твій ииденікіий: дай сорочку білу. 
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В часі вечері співають: 

76* 

Саінай єн так, як ч. 1. 

Стану іі& на билину, (Ьія) 

Крикну йа на родину: 

Мойа льуба родино, „ 

ПереїшЗже до мене, 
Іїоунойу П05гНЄНЬК0І1у, * 
Добрбйу долонькойу* 

Коли молодий вдовець, то дївчата співають: 

77* 

Не гадажа-м на межи конгЛ попасати, 

Не гадала-м за удіуцьом дьїти гудувати. 
Не дшш сьі, дьіучипонько, па нові будшшьи, 
Нераз будеш утьікати до вітцьп біз димкьи.1) 
Не днин сьі, дьіучинонько, на новуіїу хату, 

Нераз будеш утьікати: не дайте мі тату і 

„ІІропі6ции прощаючи молоду, співають: 

78. 

Співав ся гак, як ч* 13. 

Добраніч молода, добраніч, 

Ой та добраніч не на ніч, 
Але добраніч па усьий вік, 

79* 

Саівая оі так, як кпдоиийкст. 

Ой дьівочкьп, ианьїшочкьи через гору ішли, 

Та дзелеинй бервїночок на голові несли, 

80* 

Мене мама віддавала, та еьпівала топі: 

л$же не буде, мій зьитеньку, донечкьп такойі,* 

А зьитепько повідане: мамунцьу, іїакойі? 
Веселойі, робІТПОЙІ, Шііґдп не смутнойі* 

1) Спідниці. 
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81. 

Кухарка сьі замастила, а староста упну сьі, 
А ґосподар тому винен, шчо не подивиу сьі. 
Кухарочка иреїїишдайа, кухарочка біла, 
Канустпцьу пісну дала, солопину вьзьіла* 

Кольб, Иок. II. ч. 257, 

82. 

Ой купувау дружба дружцьі йабка, той горішньо, 
Прогайнува? кониченька, а сам пришпор пІшкбі. 

Ой музика файпо гране, лальцьіма дрібоче, 
Бачу ти сьі музиченько горівочкьп хоче. 

83. 

І Співає ся так, як ч* І. 

Де сьі наші свати бавйут? (Ьїз) 
По нольу миши йшаїїут. 
То у полу, то у кешеиьу. п 
То свахам па вечору. 

84. 

Співає ся так, як ч. 1. 

Ой у нас дружбопькь з проста, (Ьіз) 

Йа на ньім йе короста. 
Ой пііеть льіт не уиивау сьі, я 
А шестяіі не чесау сьі. 
Йа семнй не хреетиу сьі, „ 

До дружкьи притудну сьі. 
Порі ви. Матер. до укр. р. етгюльоїіі II]. Литвішова. Весільні обряди у Чер- 

нврішцині ч 11 єре кори етр, 133, 136. 

86* 

Йа наш дружба иевеличкьнн, пішоу попід хати, 

Та дала му дружка фустку Горшкьд відсувати. 
Йа у пас дружба пе велич киш, кой єни но гриву, 
Йа він собі обігмайе дружку чорнобриву* 

86* 

Ой до дружкьи, пане брате, до дружкьи, до дружкьи, 
Та на маси і ниріжечкьи па більі подушкьн. 

Ктпо^р* Зб1|іі[лк т. XI* 25 
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87- 

Очка ми сьі ваиургали, цьілу иьіч не спало, 
Дичка ми сьі ноесьідали, хлояпьі цьуньували. 

Так забавляють ся через цілу ніч; рано розходять ся до доцій 
а молода приймає гостин, що приходять з дарунками („прннбсалш4*^ 

Мужчини приносять по кварті горівки, а жінки по ґарцови збіжа; ;*а 
те гостять їх новоженцї- 

На тім кінчить ся вееїлє в хатї молодого, 

А в хаті молодої по єї від’їзді сходять ся до єї ватери жінки 
з ппрни6сааіГ> лишають ся там на обідї, а па їдженю встають із за 
стола і співають матерн „на жьшпеЛ 

Мосіегаїо. 
88- 

м- 
І;;:' 

В_?.—$т » 3: 
^Е± НПг 

На за - гу- ме-ньу, там ко-ло-пепь-ка 

Л 

сто - па - щ 

На ко - ло-пепь- цьі спу за-зу-леяь-ка ку- ва- ла. 

Ои годіЛ-ж тобі сну зазуледько кувати, 
Бнкувала-с втп льубойе днтьа з хати 

ньі мо-ло-до-іїі, ньікьнм сьі ио-сду-жи-тн. 
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Атіапіе. 
/7\ 

: ■ 
ЩІ ~у~г: 

щ 
і Г=ІЇ~- 

Бий - ду до ко-мо-ронь-кьи, Не-иа до- во - ііі скршшяькьи; 

Г * '• 
І* 

/Т\ 

І— Ц2=Р= 
' ' * 
г— 

й*=р 
ГТ —з 1 

Зьетьу ній. ои зье-тьу мій, От-то-с ме-ие зво-му-вау* 

Вийду па до оьнітлопькьи, 
Нема білоні постьіукьн ; 
Зьетьу мій, ой зьетьу мій, 
Отто-с мене звонувау! 

Вийду на на додвіренько, 
Нема моіїі Касуненькьи ; 
Зьетьу мій, он зьетьу мін, 

Отто с мене звонувау! 

МоЯегаІо, 

НуУ у ае-де зье-тепь - ко, 

Лишень ми подвірі зґрасувау, 

Лишень ми подвірі зґрасувау, 
Лишень ми чельадку вбракувау, 
Лишень ми чельадку збракувау. 

пак не бу|; 

Найкрасше ди- тьет- ко со бі узьау, 

і ± * 
З -V 
4 аЗ - ш 

Найкрасше дн-тьет- ко со - бі узьау. 
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Д* Подр\?>цє і рідної. 

І. По вееїлю. 

Шумки. 

1. 
Аііе^го шобегаїо. 

- У Ч V N > X СІ  
> * * •її • : 

т 
* - '-р-!*- * 

—V- ' 7—! 7 ■ —¥==?-—7--'/^: 
Йак йа-м бу - ла у ба - тень - ка, хо - дп - ла йа 

у й_ Ь 
~/фшг В ііі ш --— 

X
 

лр
 ж
 

і 

р / > ' 
чу - ба - тень 

в 

- ка, Йак Йа-м пі - шла 
—7 ^ 

до све - кру - ХЬИ, 

ф % -Її- -V \ ^ ** [1 
тШг-у *> 0 * > ч* # * ' гТ ^ - 4 и 

об - йі - ли ми чу - бок му - ХЬЦ. 
Спінила Кис ь на Кури лава. 

ІІор В, Шухевич, Гуцул ьщнва. Ш. 62. 

АІІ^го. 
2. 

і • * * 
У—к 

' £ # # 
щ=зк г 

• • 
іш :• І 

Са- ма ео- бі ди-ву- іїу сьи, шчо а горба-тшн ко-ха- йу еьн. 
Він гор-ба-тнп, а йа кри-ва, він льиг спа-ті, йа го Укрк-да* 

а н. д. 

8. 
Гей стау зажурну сьи, 

Шчо з малову йожениу сьи. 
Не жури еьп( мій кудріцу, 

Йа виросту иа иедьільу. 
Не жури сьи дурний ґойу, 

Иа виросту під тобойу. 
Почекай мі шче три льіта, 
Шчо йа буду за кобіта. 

Почекай мі шче три зимі, 
Шчо йа буду за ґазди ньі. 

ІІ#р. Антр, ТИ. 24 Г с. н. д 
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4. 

Ей йа скачу, біда скаче, 
Жінка дома місти плаче. 
Та ией плаче, та цей зиайе, 
Оші дома бульби мале* 

а Н. Д* 

5. 

Гей, гей весьілье, тато маму продане. 
Тато маму продане, бо му хльіба не етапе. 
Гіак сьи хльіба дочекаііе, тогди маму відшукане. 
Чоловіче біснуватий, на шчо жінку продавати? 
Нанбїг виділ' добре з неба, на податок грошин треба. 
Шчо сьи ліпшії від податку, то си купйу стару бабку. 

Співав Гринь Шабан. 

6. 

Йак йа-м була мододицьі, цьульували хлоицьі у лицьі, 
А тепер йа стара баба, ие цьульуйут, бо не траба. 

Пер. Антр. УШ. 221. Чуб. V. жарті иливі 92. С. Н. Д. 

7. 

Он тії дьіду бабин, бабин. 
Бодай тебе иеруи забну, 

Йа перу на ие бону сьі, 
Під перину сховану сьі. 

Співав Грат. Шибай. 

8. 
Насадила стара баба 
На трох йанцьох гусака, 
Сама пішла па вулпцьу 
Витинати гопака. 
Насадила стара баба 
На трох йайцьох гусака, 
Сиди, сиди, гусаченьку, 

Виведи си гусьита. 
Співав Гринь Шабан 

9. 

Ой гой, матнп евербиат пйати, 
Нема кому почесати, 
Чесау Появик, чесау Русин, 
На останку Иїтифан му сит. а Н. Д. 
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ю. 

ОіІ кум кумі рзд, 

Завіу куму у виноград, 
А йіж, кумо, йагідкьи, 
Та котрійі солодкі. 

Співав Федь Кирилів. 

Моїіегаіо 
11. 

На горішнім питльувау, 

Га сьі питель розірвау7, а мелличка тото уздріла, узьила йиглу 
0 [тей прибігла. 
Узьила питель зашивати, 

Гей до пана позивати, не бойу сьі дурньі папа; чому у тебе така 
. [справа? 

Чому сипле мука ґріс? 

Пан меллика у писок тріс, меллпк пішоу7 на полицьу, а пан кри- 

[чит: „Не дай Грпцьу". 

Співав Федь Кирилів. 

12. 
Часом, часом під натуроу,1) 
А йа свойу куму здуру, 

І найім сьі і наийу сьі, 
І ніче з иейі осьмійу сьі. 

Співала П. Бідїнська. 

13. 
Прийди, прийди, мій кумочку, 
Йа ппрогіу па мисочку, 

) Під охотоу 
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Тай смитани кумцьу дам, 
ІІомачьий си, кумцьу сам. 

Співала II. Білїнська. 

Коломийки. 

2033. Ой заросла дорожепька дзеленим бервіпком, 
Ой куда йа тей ходила молоденькоу дьіукоу. 

Ой заросла дорожепька дзеленоу льішчипоу, 
Ой куда па тей ходила молодоу дьіучииоу. 

2037. Ой кувала зазуленька, уже йі не кувати, 
Де мі мама не родила мушу привикати. 
Мене мама не родила у чужі сторопоиьцьі, 
Та Йа мушу догаджьити чужі матьінопьдьі. 

Пор. Р. р. 1. г. II. стр. 182. 

2041. Льіта мойі молодеиькьі, жьиль мепьі за вами; 
Шчо йа собі не угульала коло свойі мами. 
Мати-ж мойа старенькайа у тонкі сорочипьі, 
Не дала с ми ногульати молодьі дьіучииьі. 
А йа при вас не гульала, при чужі не буду, 

Но чім йа вас, мамунцуньу споминати буду ? 
Кольб. Иок. II. ч. 213. 

2047. Ой пойіхау мій миленькьий коницеу, коницеу, 
Лишиу мене дьіучииоиькоу, застау молоднце5г. 
ІІрпйшоу милий із вінонькьи, питане сьі меие, 

Хто ти заниу головоньку, миленька без мене? 
Чекала-м тьі дві недьільі, чекала-м тьі рочок, 

Завну меньі головоньку файипй иарубочок. 

2053. Мене мама породила, у напір завивала, 
За богачьи обіднила, за бідного дала. 

2055. Ой не льітай коростельу попід тоту стельу, 
Не иатрісай миленькому па білу постельу. 
Ой бо тота постьівонька воском иокаиана, 

А на тобі сороченька сьім иедьіль не праиа. 
Пор. Р. р. 1. г. II. стр. 195. 

2059. Майу сьіио на иокосьі, майу сьіно гребсти, 
Майу жінку молоденьку, жьиль ми у поле вести. 
Майу сьіио на иокосьі, майу сьіно у поли, 
Йа не піду громадити, бо мі у ноги коле. 
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2063. Фал на душко, файпа душко, ноцьудьуй мі у ушко, 
А иа тебе ? біле личко, фаіша молодичко, 

2065. Ой пак немож (зробити з дуба колотьіукьи, 

Ой так неиож їзробити з молодицьі дьіукьш 
А пак би сьі з молодицьІ дьі?чпиа зробила, 
Ода бп сьі на парубка і не йодидила. 

2060, Ой дьідуньу, дьїдуиудьу, а йа тдойа бабка, 

Та за твойі головонькьл буде моиа гладка, 

2071. Ой у мене чоловічки, Пак у саду чічьи, 

Буду йа го замикати у вербове сусьічьи. 

2073. Ой то у меде чоловік, йак греччьпаа паска, 
їогди па му иісти дам, коли мова ласка, 

2075. Ди па тобі не казала, мій льубяй Васнльу, 

Купи меньі коралини на біленьку пішо. 
Та йа булу ? коралинах ходити, ходити, 

Тебе буду, Васплудьу, льубити, льубити. 

2070, Ой хмарит сьі. тей бурпт сьі, буде дошчик льльати. 

Казала-м ти, мій мняеяьквий, кожушка не брати. 

Ой ией бп сьі похмарило, коби не дошчлло, 
Коби мому миленькому кожух не змочило, 

Оіі Хіарит сьі, тев бурпт сьі, буде дошчик иипьі, 
Та ізмочит кожушину в а тьі Михаливьі. 

2085. Ой Параеьі віддала сьі, тай заморгала сьі, 
Штирп річкьи перебрида, тей ие умивала сьі. 
Штирн річкьи перебрнла, а па пйлтьі стала, 
Та тогдн си нагадала, шчо сьі не умивала, 

2080. Била мене мана мама, била мене дуже, 
Дала мене тей за того, шчо лнжечкьи струже. 

А він дижок иастругау, па ? село віднесла, 

Тей йа-м сама яопоиіла, шче-и йему принесла. 

2093, Казала ош моиа мати: красний бойко, красний, 

А на мила ? штнрох водах, та віче бойко масний. 
Ой мила па у шгирох водах, та шче буду ? меду, 
Та йак буде бойко масний, у море поведу. 

2097, Ой пакьвії та буу поганий, йа тьв прикрасила, 
Свойпм личком йак соньічком (йаблучком), чорними очима, 

ОЙ іїпш.пії ти бу? поганий, а Гщ була пишна, 
Де еьі мойі очка дьіли, шчо м за тебе вийшла? 
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2101. Коли-с зиа?, на шчо-с бра? мене недорослу, 
Мене мати годувала, йак льоху поросну. 
Коли-с виду, па шчо-с бра? мене невеличку, 
Мене мати згодувала, йак перепеличку. 
Коли-с знау, на шчо-с брау мене иодольанку, 
Йа не ціла, тай ие буду твойу росольанку. 
Коли-с зна?, на шчо-с брау мішчапочку з міста, 

Йа не ііла, тай не буду віусьиного тьіета. 

2109. Ой на горі жито, жито, на долнньі гречка, 
Ней по бере Русин ГІолькьп, буде суперечка. 
Та будут сьи перечитп, та будут сьи бити, 
Та будут у йедньІм ииецу два боршчІ варити. 

■ Йеден буде іс емятапоу, другий с солонино?, 
Та будут сьи проклинати Із лихо? годино?. 

Пер. Чуй. IV. 638. 

2115. Ой ліню? йа на йармарок на самого Спаса, 
Не ка?-йем си шчо купати, купи?-ием си баса. 
Ой л рий шоу йа до домочку, та вер межи дьіти, 
Йак еачьплн мойі дьіти на баеьі гудьіти! 
Йеден заграу ла скрипочку, а другьий на баса, 
Грайте дьіти! — нам питайте, том купи? па Спаса. 

2121. Де ти буу, де ти буу, та Йак роздавали, 
Йа усьім дали по дьіучапьі, тобі бабу дали. 
А йа бу? на печи Йа у самім куточку, 
Льіпшу меньі бабу дали, йак тобі дьівочку. 
А йа вийду па вулицьу: віуку бабу, віуку, 
Йа сьи хочу заміньлтл иа с тобо? за дьіуку. 

2127, Не даушьм сьі ожедву, буде рік у иісницьі, 
Не забрау би дьіточок па три колесшщьі. 
Не дау нО’М сьі ожени?, буде рік ? петріуку, 

Забрау дьіти у торбинку, ПІШО? па вапдріуку. 
Не да^ио-м сьі ожени?, жінка ми миленька, 
Пішла кошт затикати, ?бада йі веренька. 
Но дауно-м сьі ожени?, миленька ми жона, 
Пішла сліпо громадити, ?зьила йі ворона. 
Не да?но-м сьі ііожепиу, пішло ми рукоііу, 
Пішла жінка за росо лом, а иа за му колу. 

2187. Ой жени сьі, не жури сьі, будеш панувати, 
Буде жінка евшіьі пасти, а ти завертати. 

Кіт її Збірник т. XI. 
-Г> 26 
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2139. Ой да5' 1>и иа, яойа мати, воли коловші, 
Коби ми сьп обернули льіта молодьійі. 
Кобн ми сьи обернули хоть на штири рочкьц, 
Аби мене за підбокьп узьаля иарубочкьи. 

2143. ЛьІпше було бичкьи насти, на фупару грати, 
О тоні гори високой і у село зазирати. 
Льіпше було бичкьи пасти, тей не журити сьі. 
С тойі гори внеокойі у'село давити сьі. 

214 7. Ой і шоу кум дорогойу, здибау сьі с кумойу, 

Кумо-ж яойа молоденька, розлоу сьі зо аиоїїу! 

Рітюродпг ритмі. 

1. 
АПе^го шоаегаїо. 

Чор - на греч-ка, бі-льі кру-иц, Не у па - дай сьі 

Ти иа тото пе уважай, коли дьубиш присилай, 
Коли хочеш непе брати, ирпсплай свати до хати. 
Добрий вечір еусьідоиько, добрий вечір розмовонько, 

Добрий вечір вам матусьу, йа прийіхау ио Ганусьу. 
Йа відкьп ти, песьій сипу, ие озаеш у непе дитину, 
Бо ти хлопець тей котьуга, волочиш сьі, волоцьуга. 
А йа хлопець та Оогатпй, майу йа ґрунт чпншоватпй, 

Гей, гей, ма - йу Гіа ґрунт чпп-шо - ва-тий. 
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Озли допьу кочерго йу, та бий біду кочергону, 

Гей, гей, „ » Я » 
Вй мати Біг с тобойу, за шчо бити кочергойу, 

Гей, гей, , „ » 
Жнби-м піл а Ооршч біз сала, коби йа му сьі дьі стала. 

Ой біз хльіба, тей біз сапа, коби йа му сьі дьістала. 

Йак дьіучина сьльуб узьала, тей рвуненько заплакала, 
Гей, гей, моцпай Боже, йакьііп ти бідний небоже!... 

Йа до тебе нрпсилау, ти видьіла, шчо йа мау г 
Сьірачипа ио кольіна, на весьілье позичена. 
Но вісьільу відібрау, шче ми гир ший жьиль иадау, 

Гей, гей, „ п » » » 
Озмн жінко штпрц ніткьп, принеси ми тей горіукьи. 

Гей, гей, „ Я я п и 

Йак не буду мау шчо пити, прицьигау' йа- м, буду бити. 

Гей, гей, я я я Я 
с. н. д. 

Ашіапііоо. 

На вишень ц.ьі сто- йа - да, На че- ре-шеиьку уца ~ ла> 

Шчо а милшіькьим гаразд, 
Йокьшіуіа бц йа снопу матьіяочку, 

Йшла аа милого зараз. 
Ой коби йа була здала, 
Шчо за милеиькьпаї лихо. 
Була би-д еидьіла, косопьку чесала, 
При щігшноіщьі тихо* 

Співала Каська Курнлава. 

р, р. 1, г* II. стр. 111. ч. 12. 

ко-би йа бу-ла Ой 
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З, 

Було не рубати давленого дуба. 
Було мі де брати колц-м ти иельуба. 
Було не рубати під дуба йалпцьу, 
Було мі не брати файну молодпцьу. 

Було не рубати під дуба коріньн, 
Було іиі не брати коли-м ти не ріуиьн. 
Було не рубати дзелену льішчпиу, 
Було мі не браги молоду дьіучину. 
Було яе конати під порогом нами, 
Було мі не брати від ріднені мами. 
Гей мати, мати, калиновий цьвІт, 

Завннзала с ми молоделькі сьвіт. 
Пор* Єдлпчіщ: Собр. иадор, п-Ьееш'ь І. 23. С, Н. Д 

Могіегвіо. 

і - ду, 

4. 

со - ко - чу, спа-тоиь-кьи хо-чу, 

Чей йа ео - бі усну. 

0а свекор іде, йак вітер несе: 

Сниш Невістко? — „опйу1*, сниш невістко? — „спіху 
Він мене рино не вбуднт, 

Вийде на вулицьу слогудні: 
У мене невістка сонлива, 
Иа до роботи яьінива* 
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Іду, сокочу, еиатонькьи хочу, спатонькьи хочу. 

Ой склоиьу іі а головоньку, 
На свекрушину ііостьівоііьку. 
Чей йа собі ^сну, неп йа собі усну. 
Свекруха іде пак вітер несе: 
Спиш невістко? — „еішуц, сниш невістко? - „спіху 
Упа мене раио не збудні. 
Вийде ва вулицьу спогудвт: * 

У меие невістка сонлива, 
Йа до роботи -дьінива. 

їду, сокочу, саатовькьп хочу, снатолькьи хочу. 
Ой скловьу йа головоньку, 
Ма милого постьївоиьку, 
Чей йа собі усну, неп на собі Уеиу. 
Мпленькьий іде, с тиха гонорпт: 

С тиха, е тиха, чельідонько, 

Нсй миленька ешт, 
О. н. Д. 

б. 

Ой не йди, не йди, (Ьи>) ти дрібвесеяькьнй доіячу, 

Бо на шшьіка, „ до родиноиькьи гойну, 
Оіі гости, гости, Й теи Йа буду гостите, 
Йа тобі буду » дорожеиьку мостити. 

с. Н. д. 

сл - в а го- ду-бонь-ка від сиу го - лу- ба Унріч, 
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Ой і» недьільі та на понедьілок стало радо сватати, 

Ви нолииуу же сивий голубонько сну голубкьп шукати. 
Ей полпнуУ же сивий голубонько, тей стзу собі спочивати, 
Ей впльітайе сива голубонька тай иа Дунай воду брати. 

Ей помагай біг сива голубонько он або ти жінко мойа, 

Ен бувай здороу, сивий голубоньку, ти уже не мій йа не твойа 
Ей нолииуу же сивий голубонько, еьіу си у льісьі иа вільсьі 
Е8 не вйер, не вйер сиві голубоиьцьі, та йак чоловік жіицьі. 
Ей полетьіу же сивий голубонько, сьіу си у льісьі на бзу. 

Ой не вйер, не вйер сиві голубоиьцьі, ой та йак бо тому ц<п-. 
Співала Каська Куріиова, 

Пор. Грінчеико. „Втногр Матері ПІ. стор* ЯВІ ч. 661. 

АпЯапїіпо* 

ш ■4- 

-в9Р- ±1 * • гК- 

Йа у по - пе- дьі-лок ра по пі-шоу І- вась <ь 

—іг—ь——— Чф 3 і - • в • 0 

ра - ти, Тей па-ка - зу-вау Ма-ри- су - иеаь-ку 

ПҐ-1-п і 
-X_ч- ч ч р . . тт л _п п *л • 1 
^ ^—•—*— ^=Я~1 

о - бі- дець ві - но - ша - ти. 

Ой оре Івась, оре, уже сонце під полуднє, 
Ой нема-ж мові Марисунедькьн, па уже-ж бо ііейі пе буде, (Ьі5) 

Іірцйшоу Івась до хати, увьиу сьи дьітиії питати, 
Ой дьітп ж мойі тей дрібцесеиькьі, ой де-ж йе ваші агати? я 
Ой пішла паші мати он у гай за тедьатц, 

Ой казала уна тім, обійшла уна нам, шчо будете сиротьатт я 
Узшу-же Івась дитинку, підхили^ сп кватирку, 
Ей перші сьі, верни, Марпеуненько, та уважьнЙ па дитпїіку* я 
Хіба би йі дурна була, тей розуму не мала, 
Та шчобн йа сьі до иесього спна та назад повертала. » 
Вернула сьі Марпсьі а й у чотири льіта, 
Ей прийін-ж мене ти мій Івасеяьку, тей до свого обіди. я 

Нагадай сц Марисьу ой та па оирід льіта, 
Ой буу же йа тей до полудиьі біз рапого обіда. 
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а н* д. 

8. 

Співав ся так, як ч, 1. етр. II8. 

Ой іиуийат луги, інумиат, он тей льіс двелеиоиькьпй, 

Не льубила мила, мила миленького, 
Хоть йакьиІІ буУ молодеиькьші 

ЕЙ піди, хлопче, унеси тей червонойв пиво, 
Ей чей-же иромовит, сер цьом заговорит, 

Тей мойе льубе диво. 

Ой уже-ж тобі небоже сахар-ігпво пе поможе, 
Йак нем не льубила, не буду льубити, 

Тей до тебе говорити. 

Ей піди, хлопче, унеси тей черво ну ну фустку, 
Та чеи-жс про мов ит, серцьом заговорит, 

Тей мойе льубе гусьі. 

Ой уже-ж тобі, небоже, бродвка фуетка не поможе, 
Йак йем не льубила, не буду льубити, 

Тей до тебе говорити. 

Ей піди хлопче унеси тей пасовіш бути, 
Он чойже промовит, серцьом заговорит, 

Ци уна майє зо мноу бути. 

Ой уже-ж тобі небоже сафнан-бутп не поможут. 

Йак нам не льубила, не буду льубити, 
Тей до тебе говорити. 

Ей піди, хлопче, унеси тей червоиьі коральі, 
Та чей-же иромовит, серцьом заговорит, 

Тей мойа льуба папьі. 

Ой уже-ж тобі, небоже, і коральі пе поможут, 
Йак ііа-м не льубила, не буду льубити, 

ТеВ до тебе говорити. 

Ей піди, хлопче, унеси та дротьаиу нагайку, 
Ой чей-же промоввт, серцьом заговорит, 

Та у иедьілепьку з райку. 
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Ой йак ууьиу пиленькьяй тізїї нагайко? внвиватн, 
Узьюіа їйденька свого миленького; 

Тей мнлепькьим називати. 

Ой ти мій милий мужу та не бнй мене дуже, 
Ой бо мойе тьіло, та йак надйор біле. 

Та болнт міш дуже, дуже 1 
Співала ГІ. Біїїисьва. 

9. 

Ґазда-ж бо на, їазда, то-м сьі доларова?, 

Штири воли у етаннн, а йа шче не йорау* 

Штирн воїн у етапнії, коник на йоброцьІ, 
Бідна-ж мойа головонька па у журбі , у кшшоїьі. 
Додом, льубко, додом, слаунн Господине, 

Льуде сьікут, льуде її о рут, наші ирацьі гине. 
Льуде еьійут, льуде йорут, наші ирацьі стойкт, 

Но мойі сьа жінкьн чельндка не бойнт. 
Співав Фсдь Кирилів. 

ю. 
Співає ея так* яя ч, Ц). стр. 123. 

11о польу ходжу, свіно громаджу, нема ньі стебелпнкья, 
Ой біда-ж зіеньі на у тьі сторонні, шчо не ману родин кьн. 

АиьІ родинкьп, а ньі матьінкьп. апьі рідного вітцьи, 
Ой ходжу, блуджу по тьім селишчу, пак тота блудна віуцьи. 

Співала її, БілЧеська. 

5. Нелюб, 

Коломийки, 

2149* Дала мене мойа мати, дата мене дала, 
Та йак тоту колопеньку у болото удоптала* 

Та иакже тьі колопеиьцьі у болотьі гнити, 

Та так меньі мамунцуиьу за ведьубом жати* 

А у недьуба гнрка губа, гярша долиночку, 
Буде бити, не уважьіші чужу дитиночку, ^ 

II ор, їв. Франко, Жіноча неволя стр. 10. Р» р. Ь г. П- стр. 192. ч- 

2155 Дала-с мене, мойа мати, за бистреньку річку, 
Больіла-с мн васьвітдти конец голоу еьвічку* 
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А сьіїічка би прогоріла, та би сьі задула, 
Таби-с мамо поплакала, тай би*с мі забула. 

2159, Ой гану ній дчеленеиькьнй, ой гану мій, гану, 
Йакусь біду йольубити, а тепер сьі кану. 
Йакусь біду нольубйтн, йакусь біду узКНти, 

А тепер сьі на пеьу біду не мож ііодпвнти, 

2К13. Ой йак йа си нагадану, йак ми сьі льубнли, 
Лише ми сьі білим личком сльозп покотили. 

Покотили, докотили, тей па аенльу у пали, 
Нагадай єн мій мндедькьнй, йак ми еьі кохали. 

Пор. Р. р. І. г. II. стр. 140. ч. 52. 

2167. Он дай мене, мойа мати, за кого йа важу, 
Ой хоть меньі буде біда, на тобі ие скажу. 

Дала мене мойа мати за кого йа ггьіла, 

Несходила нагайочка з біленького тьіла. 
Та кобн то нагайочка, а то канчучншчг, 
Та коби то шчо гідного, а то найжітишче. 

Пор. їй, Франко. Жіноча неволя стр. 20. 

2173* Ой паличка тростьівочка із самойі трести, 
Не буде мі льубко бити, бо ие майє злости, 

2175. Ой горонько креміішайа иа двойе лупай сьі, 
Не буду тьі мила бити, лиш не обзивай сьі. 
Не буду тьі мпла бити, лиш не обзивай сьі, 
Йа на тебе ручкоу махну, а ти з до гадай сьі. 

2179. Ой нобну йа жінку раз, тьіло почорнило, 
Ой пдакау на цвілий рік, шчоби не больіло. 

2181. А на гану ие рубану, хоть сокьиру майу, 
А йа дома не почуйу, хоть йа жінку майу* 
А йа гану не рубану через дьішчиноньку, 
А па дома не почуйу через дьїучинопьку. 

2185* А де-ж ти сьі, мій мнлепькьнй, забави?, забавну, 
Шчо ти мене вечероиькьіі позбани?, нозбашіу? 

Забавну еьн мойа мила у тойі, у тоні, 
Льіпша була вечеронька від твойі, від твойі* 
Ой кобн йа була знала, котра йі варила, 
Була би ні вечеронька гнрка нешчіслива. 

2191. Ой коби йа була впала, шчо піду за біду, 
Була би-и сьі утопила у воловій сьльіду. 

іїтно*р. Збірник т. X *. 27 
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2193. Вийди, вийди, моііа мила, бо йа з міста іііду. 
Тобі везу два калачі, свойі жііщьі біду. 

Тобі везу два колачі, шчоби*с попойіла, 

Свойі жівцьі веау біду, би сьі розбольіла. 

2197. Ласу віуцьі но дубріуцьі, у до.шпьі ие буу-йем, 
Чужі жіицьІ чепец везу, а свойі забуу-йем. 

Чужі жіндгЛ чепец везу голову накрити, 

Свойі ЖІНЦІ.І везу бучок кости обломити. 

2201. Ой ве тупай, мій ми.іеиькьий, пе тупай, не тупай, 

Пак йа-м тобі вадоиіла, йиіічойі си тукан. 
ОЙ ие тупай, мій виленькьші, обома йогами, 

Лак йа-м тобі нядойіяа, шукай си з волами. 

Ртлород) іі ритми. 

1. 
Мгніегаїо. 

р І^ Ф * * рі£= ---9-*-1*-9- р ЩН 
:Щ ^ 4 у у 4= V Р р |— 

2 

ОГі на го- рі, го- рі там дер - коу- цьа сто - йа - ла, 

Он там, ой там дьіу - чи- иоьь - ка си- лу- в а- иии 

От. Я 0 * ^ 1 е}г* Т . 

М * *7 
сьльу-бок бра - ла. 

Он сьльубе ж тк мій сьльубе, та силуваний сьльубе! 

Повідж мепьі шчиру прауду, та цн гаразд мепьі буде. 
Ой зиайу-ж ііа, звану: гаразду ми не буде, 

Ла нельуба ие льубила, нельуб мене бити буде. 
Йа у нельуба гирка губа, та іиче гарша йоли почну, 

Пуде бити з не важкії ги мене бідну сиріточку. 
Співав Олекса Луці в. 

Пор. їв. Франка» Жіцоча неволя стр 8 

2. 
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т -В-— і ЙЕ>л 4 4 —в— 
9 І | 1 <* * 

Ири-йі - ха- ли ева- ти до па-ш о - йі ХЛ - ТЕ, 

Тай хо-тьі - ли ме -де мо ло- день - ку 

Ч ^ 
Уа не - дьу - боні» - ка Д& - ти. 

Ой йак міні давали, тай наказували, 
ЛбН'С мода доньу, доііьу ріднесенька 

Сьіи льіт гоетьом не бувала* 

А йа не утерпіла, та у рік прилетьіла, 

Переверла на сьі енноу вазуленькоу, 
Та у виш ненин садок еьіла* 

Йак узьила кувати, жьндьу заудавати, 
Аж сьі узьилн луги, лупі калинові, 

Від голосу розльигат 

Гей цак вийшла мати, стала на пороаьі, 
Розгадала У на си у свойі рідньі доньцьі, 

Обільльплп непі сьпьози. 

Сяй ти мойа донька, прошу тьи до хати, 

Йесли же ти сива,, сива зазуІЇвіїька, 
То йди у теяинй льіс кувати. 

Дьикуйу ти мати, не піду ДО хати, 
Ой бо не 5 мене вуж дуже не добрий, 

Та буде мене карати. 

Доньуж мойа, доньу, доньу милесенька, 
Де-ж твойі воли, корови'/ 

Мата ж вона, вати, вати ріднесенька, 

? орендаркьп на оборі. 
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Дому ж вона, довьу, доньу милесенька, 

Та де-ж твоні йе коральі? 

Мати ж мойа, вати, мати ріднесенька, 

У орендарки! на заставі. 

Донку-ж мова, доиьу, доиьу ріднесенька, 

Та де-ж не твоні епіднацьі ? 

Мати-ж вона, мати, мати милесенька, 

У ореидаркьи на полини. 

Доиьу-ж моиа, доиьу, доиьу ріднесенька, 

Та де-ж твойе біле тьіло? 

Матн-ж моііа мати, мати милесенька, 

За иельубом іаварньіло. 

Сців иїа П< Биінська. 

Пор. Іе«. Р. р. !, г, Ц. стр. 14ї, ч. 9. Кольб. Люд. XVIII. ч. 163, 184. 
Єдличкаг Собр. иилир, нар. ігЬе* II. 55, 

Наринати. 

Ой не піду мати, не піду до хати, 

1-і о лихого мужі ману, 

Буде мі шукати. 

Доньу-ж моііа доиьу, де твоїй жоу гі коси ? 

Моііа млтьінонько, сива зазуленько, 

Мельуб у кьшени носнт. 

Доньу-ж нойа доиьу, де твоні білі лицьії 
Моііа матьіионько, сива зазуленько, 

На у нельуба у долоньцьі. 

Доиьу-ж моііа, доиьу, де твоні грубі корали? 

Моііа матьіионько, сива зазуленько, 

У шннкарочкьц ііа у скршюпьцьі. 

Доньу-ж моиа, доиьу, де твоіії воли, корови ? 

Моііа матьіионько, сива зазуленько, 
Йа у шпнькаркьн на Соборі. 

АшІапМао» 
3. а. 

У_ к 
—і г дд - &> »+- ^ пт ■“Ні--——К——г 

-_Ш Є 0 МП щ 9 ■ 
-5Ц2 . І ' -у— ~Ьг~ Й У-б— *—і- 

Т 
На у ЧМО 

г 

ТЬІМ ио - ;іи 

1- { / 

сто-йат Два йа - но ■ 
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на - во - ре, на - во - ронь - ку. 

Ой ііаноре, наиороньку. Шд тим йавороньком біла поетьівонька, 

На тьі ностьівоиьньі нальубоиько лежит, я „ 

Йа праву рученьку на серденьку держит. „ „ 

У на сьі у нвго нроснт у иедьільу до церкви, „ И 

Нін йі не пускайе, за рученьку істискайе : „ „ 

Бо там суть дьачнкьн дуже молодеиькьі. та даш ііім сьі на підмову. 

Бо ти молоденька ціче-с не розумненька, „ „ 

Йа у чпстьім поли стоііат два иаворн, Он йаворе, наиороньку. 

Під тим йавороньком біла ностьівонька, „ „ 

На тьі ностьівопьцьі ннльубонько лежит, „ „ 

Йа праву рученьку на серденьку держит. „ „ 

У на сьі у пего нроснт У иедьільу до коршии, „ » 

Вік йі не пускане, за рученьку істпокайе : „ „ 

Бо там шинкаренькии, самі молоденькьі, та даш ііім сьі на підмову. 

Бо тн молоденька, шче-с не розумненька, „ » 

Йа у чпстьім нолн стойат два йаворн, Ой йаворе, ііавореньку. 

Під тим йавороньком біла ностьівонька. „ „ 

На тьі иостьівоньцьі иильубоїіько лежит, „ „ 

Йа праву рученьку на серденьку держит. „ „ 

,$-на сьі у пего нроснт У Дунай по водоньку. , „ 

Він йі не пускане, за рученьку істискайе: „ „ 

Бо там рнбаченькьи самі молоденькьі, та дані йім сьі на підмову. 

Бо ти молоденька, віче не розумненька. „ „ 

О на не слухала, коновонькьн уаьала, пішла у Дунай но водоньку. 

Ой йедну зачерла, а з другоу ироперла, Ой йаворе, ііавороньку. 

Та ней моііі коси тнхьин Дунай нносит, ней йіх пе.іьуб не кундосит. 

Та ней моііі лццьі та зьзьідьит плотицьі, иеіі іііх нельуб нецьульуйе. 

Та ней мові ноги зазнавут дороги, ней йіх нельуб не толочні. 

С. Н. Д. 

АпіІапІІпо. 
3. б. 

л _ —Л. -0— * —0— 
[ Г _1_[ Г у 
/ и _ ¥ 1 г— 
г 

на 

г 

■ги- СТЬІМ цо - яи СТО - 

ї 
У- У- 'Ш 

сто - її ат ^[|ва ші - во - ри, 
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# 

Ой на - во - ре, йа - во - роль - ку- 

Пі д ти в Йаворонмом біленька посьтіука, Ой Напоре, йавороиьку 
А на тьї цостьіуцьі лежит нельубишчо, 
Тривале дьіучииу на прану руччииу. „ 

Уоа сьі у пего проси і1 ^ аедьідьу до церкви: п 
Бігве тьи не путчу у недьідьу до церкви, „ ч 
О її бо там дьаченькьи дужо молодеиькьі, ти даш ції еьї на під айву. 

Там на чїістьім і т. д. 

Уші сьі у пего просит у недьідьу до коршмн : 

Бігяе тьи не путчу у ііедьільу до коршли, 
Бо там музнченькьи дуже молодеііькьі, та даш ііім сьі на підмову. 

Там на чшїтьіі і т. д. 

ї'на сьі у пего нроспт у Дунай но иодоньку : 

Бігів тьи не путчу у Дунай но водоньку. 
Ока не слухала, коновоньки* узвала, пішла у Дуниіі по водоньку. 
08 Йодну вачерла, на а другої ироперла, оіі Йаворе, іїавороньку. 

Та ней моні коси тнхьин Дунай носмт, ней йіх аольуб не кундосит* 
Та ией мені оч и жоугий пісок точат, нен йіх пельуб не лото чіт. 

Та ней аийі рукьц зьаьість риба на штукьи, ней йіх нельуб не 
[стискане. 

Та ней мойе тьіло вьзьіеть риба на дрібно, ней го нельуб не убиване. 

Сні вав Михайло Свдория, 

4* 

Співав сп так, як ч. 5, стр. І об 

Ой ходила сива пава но долин ьі, 
Роснустида сиве пйері но Украйни. 

А хто-ж тото сиве пйері позбиране, 
Ген миленька миленького шшнрийе 
Ой ирпйїхау мін анлеиькьнн о ніуиочії, 
Стукнув нукнуу Йа у сьвітлоньцьі у віконце: 

Ци сниш мила, ци сниш мила, та ци чуіеш? 
О кьим ти мила темну ньічепьку ночуйвш? 
ОҐі снйу малий, ой енну милий, тай і чуйу, 
С тил нельубод темну ньічепьку ночуну. 
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Ой відсунь сьі моїїа мила від иельуба, 
ЗабІЇу льуба, на, нельуба, шчо голуба. 
Плине, пливе штука рибн та водоиу, 
Будуй, гулуй дрІбньі дьіти та зо инойу. 
Плине, плине штука риби та тараном, 
Гульай, гульай за козаком, пак за ланом. 

Співав Олекса Луці в. 

5. 

Співає сн так. як ч. 9. етр. 1&Ч. 

Зайшло соаьіцько за вікооенько бак тото срібве коло, 

Вийди миленька, вийди серденько, прояву до мене слово. 
Рада бн-м плати (Ьіз) до тебе говорити. 
Та лежнт нельуб по праві руцьі, бону го сьі збудити. 
Ти моіа льуба, ти нона льуба, відсунь сьі від нельуба, 
Бо йа то «абйу, бо на го забйу, йак сивого голуба. 
Ой ашЛ руш го, аньІ кьнни го, ти го не будеш бити, 
Бо ти льубочку па годиночку, а меньі би з ним жити. 

Співала П, Білїнська. 

6, 
Співає ея так. як ч, 10. стр. 123, 

Ой шум пат верби у понові дебри, тай лозовоно пру тьи, 
Льубйу тьа дьіуча, льубйу серденько, нро льуднн не возму тьп. 

Не так про льудий (Ьіз) отец мати це велнт, 
Мене за тобоу „ само серденько болит. 

Ней тьи це болит „ до чужі ДІІТИПОИЬЦЬІ. 
Дайже-ж ми нокі и мояодьі дьіучшюньцьі. 
Бо йа дьіучина, бо йа молода садочок не садила, 

03 сама ж мп сьі (Ьіз) садованка зродила. 
Зродила-ж нп сьі н вишина Й черешяна, 

За того-м пішла ^ за кого*» не маслила. 
Оіі за кого-ж на теи не мислила, т кого-м не гадала, 

Пожаль сьі Боже (Ьіз) у твердьі-м сьа рукьи упала. 
Співала II. Бїіїнсьиа, 

7. 

Ой гой а, гой а, гойа, (Ьі») пропала моїіа дольа, 
Прокльнла ненька „ шче йа-м була маленька. 
Пішла на Дунай „ пелен кьн поло кала, 
Бодай йес доньу „ шчістьі, дольї не мала. 
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Ой па шчо-ж меньі, мойв мішанко, тей гирщойІ невольі, 
Ой йа молода та йак йагода не ману шчістьі, дольі. 

Одівала Аіша Підгородецька 

8* 

Співав ся так, як ч 10. стр. 12Б* 

Ой гойа, гойа (Ьіз) брат кош,а паковане,1 

Молодший браччик „ старшого найучайе: 

Робімо брате „ ііак нам казала мита, 
Не даймо сестрі красші, молодії <■ чужіть і загибати. 
Но наші сестра красна, молода тай хорошого роду, 
Так уна утонула (Ьіз) Йак тота рибка у воду. 
Рибка утонула „ на беріг приплинула, 

Он наша сестра красна молода на ніші загинула. 
Продаймо братьі (Ьіз) теіі воли, теіі корову, 

Вікупиио ми „ сестричку чорноброву. 

Продаймо братьі „ -гей воли тей телпцьу, 
Ой вікупимо „ тей сестру яолодицьу. 

Спінили Мирти я „Лугу*1. 

Моїіегаїо, 

Ф Ф І* 

9. 

^=Ь: ±7" 

Ой го-ропь-ко кре-міи-на- йа, чо сьі не лу - па-йеш ? 

II 
Чо-му ме-не ми-лий вйер-не не ко-ха-йеш? 

Сам ідеш до коршми нити таи гульати, 
А мепьі си кажеиі йа постілку слати. 

Йа ностьіуку стельу тоненьку, біленьку, 
Ти на мене ладній нагайку дрібненьку. 

Сам ідеш до Коршми нити тай гульати, 
А веньі си кажеш ностьіуку стелити. 
Йп ностьіуку стельу топчу від паперу, 
Ти на мене ладиш нагайку в реяеиьу. 
Пусти-ж мене милий до броду ци воду, 
Ней на сьн иоддвйу та до свого роду. 

217 

будеш сьі скаржитп, ти будеш плакати, 
Обілльут тьп сьльозн, тамой будеш спати. 
Пустп-ж мене, милий, у вишневий садочок, 

Не буду ти рвати жадипх йагодочок; 

Липі вирву квіточку йа з впиоградочку, 

Пушту по Дуиайу, де родпну ману. 

Плине квітки плине, стала спочивати. 

Вийшла стара мати у Дунай воду брати. 

Вийшла стара мати у Дунай воду брати, 

Узьила свойі доиькьи квітку пізнавати : 

Ци-ж тп мойа. доньу, сьіи льіт хору вала, 

Шчо твойа квіточка так дуже зівнала ? 

Йа не хору вала, апьі дві годпльі, 
Лнше-н сьі дьістала лпхоііі дружппьі, 
Ирийідь, прийідь, мати, до мене у гостину, 
Ти мн заколишеш маленьку дптішу. 

Не приЙіду доньу до тебе у гостину, 
Не буду бавити маленьку дитину. 

Не буду бавитп, по буду плекати. 

Майеш лиху дольу, лож по личку знати. 
СпІвнла Калька Курилоа», 

Пар. їв, ФраВйо, „Жїітча псволг1 стр, 19, ,,Русмка Дністрова" Стр, 13* Антр. 
VII. стр. 1Ш Антр. VIII. стр. 205 ч* 214. ЧубинськпЙ V. р. 348. я* 427. 

10. 
Ашіапіе. 

рі - льу о - ре. Там мій ми- лип рІ-льу о-ре. 

Понесу па йему йісти, 
Чеїї він неньі скаже сьісти. 

Понесу ііа води иищ 
Чен він буде говорити. 
Ой наіїіу сьі тей напну сьі, 
Тей на рільу положи) єн. 

Егішф. Збірніїіг т* XI. 23 



218 

Чом не устанеш, чом не йореш, 

Чом до мене не говориш':' 

Не говору тей не буду, 
Шкода мила твого труду. 

Ой лежу ііа тей луиайу, 

Шчо погану жінку маііу. 
Загладну тн дьітько очи, 

їей ти не брау мене у почи; 

Йака була йаспа днина, 
Була твойа усьа родина. 

Ей буу отець, була мати, 
Було мене вґанчуватн. 

Ой кобн ііа була знала, 
Не йшла за муж. лиш гульала. 

А теперка біду знану, 
Пізно льнжу, рано устану. 

Ой ману на хату мести, 
Тей до плуга іііети нести. 
Тей до нлуга, тей до рала, 

Йа би собі ногульала. 

І коропи подоііати, 
І дитину гудувати. 

II. 

с и. д. 

Лшіапііпо. 

. х 
Хо-дат ми-лий по-над річ-ку тейга-да-не іад 

Тей ка - зау сп но- ло- жи - ти це-рез річ - КУ 

Ти йди. мила, на перед, а на за тобойу, 
Ци туй бути, ци утонути, ци жити с тобойу і 
Подиви сьІ дьіучнпоиько на себе, на меие, 
Абн-с тогдп ие плаката, йак підеш за мене. 
Иодивиу сьі мін миленькьнй на бистру8у ш'Д.'» 

Відважу сьі раз за тебе хорошого з роду. 
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Ей вирву*ж Гіа з ружі квітку, гей путчу на воду, 

Плини, плини з ружі квітко аж до мого роду. 

Шила, нлила а ружі квітка, тей зупинила сьі. 
Вийшла вати воду брати, тай зажурила сьі. 
Ди-ж ти мойа мила доиьу три рокьн лежала, 

Та шчо твойа з ружі квітка на водьі аівйада ? 

Ие лежала-в мойа вати, альі її і у години, 

Дістала-в сьі у лихі рукьи, не льубйу дружини. 
Співала II. Вілшьека 

Пар* Iі* Р' І- г, 1Р стр. їй ч, Ц; стр, 20 ч. 15; стр, 21 ч. 17, Ів, Франка* 
йілочії неволн. стр. 19. 

12. 

Ж- жіі; ь? !=' _ #4=^ хї- 
Мо - ло - ду ні Ми- не ма- я а йед - ну в а - ла, 

ґґ\ 

:х £. І 
за- вуж да - ла. 

Біленьку ви ноетьіль дала. 

Поспіль вона білесенька, 

Головонько біднесенька! 

У чім ти виленькьий купау сьі, 
Шчо тн веньі сподобау сьі? 

Ци у барвінку, ця у шіфраньі, 
Моие льубе закоханьі 
Ци У барвінку, цн у шільвійі, 
Шчо за тобоу серце мльійе? 
Ой піду ііа на ставочок, 
Тав плавайе шість качочок. 

Йедна другу доганьайе, 
Кожда свойу пару вайе. 
Ци-ж ііа Бога не просила, 
Шчо йа така нешчІслпва ? 
Ци-ж йа Бога не благала, 
Шчо йа пари не дьістала У 
Он піду йа у чисте поле, 
Тав він милий кіиьвн йоре. 

. 
\
\

 



220 

Понесла бн иа зі) йісти, 
Коби хотьіу зо мноу сьісти. 

Понесла би на ну нити, 
Коби хотьіу говорити. 

Антр, VII. 198; VIII. 198. Спінила Лини Ґрати: 

Ой Но-хе ж ній Но 

Йа батенько йіде у лові ворота, 
А на н і. і зі шьшючка о самого злота: 

Тоу іШіПііочко) вімелайе, 

Господарства віглвидане. 
Вий-же зьнтьу доньку добре, 
Ней еьі на ш.І шкьнра вбдре, 
Но го шельма зла. 
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Ой Боже ній, Боже, йакжке-ж мі нуж бйе. 

Жадна мї родина не пож.адуйе. 
Прнйідь, прпЙідь мамуиешько, 

Пожалуй мі молоденьку. 

Пожалуй мене. 

Йа мааудьцьі нідут у назві ворота, 

Йа на пьі рубочок с самого злота; 

Тям рубочком вімелайе, 
Господарства вігльидайе-, 

Бий-же зьитьу доньку Д*обре, 
Ней сьі на ньі шкіра нсюдре, 
Но то шельма зла. 

Он Ноже-ж мій, Ноже, ййавже-ж мі муж бйе! 

Жадна мі родина не шшкалуйе, 
Прнйідь, прнйідь ееетрзгненько, 

Пожалуй мі молоденьку. 
Пожалуй мене. 

Йа сестричка йіде у и<мві ворота, 
А на иьі фусточка с ежімого злота. 

Тоу фу стопко у вімелайее, 
Госиодарства вігяьидайєз: 

Ниіі-же, шваґре, сестру добре, 
Ней сьі на иьі шкьнра подре, 

Но то шельма зла. 

Ой Боже-ж мій, Ноже, иакже-ж мі муж бйе! 

Жадна мі родина не поожалуйе. 
Прнйідь, прнйідь братдеиеньку, 
Пожалуй мі молоденькую, 
Пожалуй мене. 

Ой то браччик йіде у нові ворота, 
Йа при ньім шабелька е самого злота. 

Той шабелькоу вімелавйе, 
Господарства вігльидаїїіе. 
Не бий шваїре, пе бпі іі сьострн, 
Но на ману палаш гоезтрвй, 

Голову зітну. 
с. н. д. 
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14. 
Апсїапііпо. 

Р І , ' ' , , 

Ириншоу Василь до удо - воиь - кьи 

з 

N ' л * 9* 
* - * - 

та иа вс чв- 

ронь - ку, 

35 З 
Спо - до - бау си Ва си- день» ко 

у Удо-вп яо - етьі - ВОНЬ - ку. 

Та не двигай Василеньку па моіїу постьіуку, 
Іди ігерше до долоньку, забий своиу жінку. 

Прийшов Василь до долоньку, та узьиу жінку бнти, 
Відна жінка йак ластьіука узьила сьі проситн: 
1а не уважай Василуньу, шчо на молоденька, 

Лише уважай Васнлуньу, дитина маленька. 

Прийтоу Василь до удовонькьн, та узьну еьі питати : 
Ди будеш ти, удовонько, мойпя дьітьом мати? 

Не буду па Василуньу твойим дьітьом мати, 
Вабну жінку нак ластьіуку, ззбііеш мене удову. 

ІІрийшоу Василь до кориімонькьн: дай жнде горіукьи, 
Церез готу шельму удову збавну йем си жінкьи. 
Іде Василь городопьком, канустицьі виє сьі; 

А хто-ж іхейї тай посади^? небіжка Марнсьі. 
ІІришноу Василь до долоньку, та узьиу сьп питати: 
ДьІти-ж лоиі дрібиенькійі, де йе ваша мати? 

Ой пішла наші мати тей у гай по тедьата, 

Ой лиш нам казала, липі нам повідала, 
Шчо ви уже сиротята. 

Ой пішла наші мати гей у гай по корови, 
Ой. лиш иам казала, лиш иал повідала: 

Тей бувайте здорови. 
Співала Олена Ка)ШІ'іяя- 

Пор. ГріпчешїО. „Зтиогр. Матеріали" III. етр. 353 ч. 659. 
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Мобегаїо. 

Йа забила чоловіка, а ти забпи жінку, 
Обаніе-смо молоденькі, підем иа вапдріуку. 
Пршйшоу Йакьим до домопьку та взьиу жінку бити, 
ЙаЕКЬПмишка молоденька уявила сьп просити. 

Та ие уважай Йакьимочку, шчо на молоденька, 
Але уважай Йакьимочку, — -дитина маленька 
Пішо? Йакьим до удовопькьц, та узьиу сьи питати : 

Та де би то стара удово непі поховати? 
Зажкай хату, заири вікна, скажи: загоріла, 
Віиезп йі у темпі.І льісп, скажи, шчо удуріла. 
Нріийшоу Йакьим до удовонькьн, та узьиу сьп питати: 

Ди будеш ти стара удово, мойим дьітьом мати ? 

Кожи-с аабиу Йакьимочку, жінку молоденьку, 
Зайійеш мене Йакьимочку, удову стареньку. 
Пріийшоу Йакьим до домопьку, ударну сьи иоламн: 

Дь.ітн-ж мойі дрібнесенькі, иропау же на з вами! 

Діїшоу Йакьим за городи: жито побревьіло, 
Та- уже мене за Марисеу серце забольіло. 
Ш шоу Йакьим за городи: капустицьі вйе сьі, 
ТаЙ то ііейі посадила небіжка Марисьі. 
Пі,шоу Йакьим до коршмоиькьи: дай жиде горіукьи! 

Цгарис тоту шельму Удову збавиу иа-м си жіпкьи. 
Співав Тишки Кшідерепііч. 

’ Пор. Автгр VIII. 171. ІЇольб, Иок. II. 313. Чубшюький V. розд. 236. їв. Фраико, 

Жіноча аеволн стр, 28* 

ь Лікїапіщо. 
16. 

її- н ^а • 0- 'І> і*1 •- а | 
% * ь . и сГ і 

ОШі у - иру-ж бо йа, у мру. та бу - ду сьі дн- 
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р-ЛІ . й ^0 0_т т І ** ^0 ТК А—--- |; | 
ВИ - ти, Цн бу - де мій аи-лпй, го - лу- бопь-ко пП 

^Ц'ВД ц 

ш 
\ я' N ^--д—і—і 

4* і/-. V ШІ 
Та за хио-йу ту - жа - ти. 

А мій милий а ажурну сьі, тай пі шоу підголив сьі: 
Допоможи Боже 
Тьіло а хата уаьати, 
Та чеіг би йа ожениу сьі. 

Оп це жьиль-же мн тобі, шчо у біленькім ру бочку. 
Але МН ХВИЛЬ ТОНІ, 

Дьіучшіонькьп мой і, 
ПІ по у зелепьім віночку. 

Ой не жьиль-же ми тоні, шчо па лавпцп лежпт 
Аю МІІ ЖЬЇЇЛЬ ТОЙ! 

Дьіучиионькьи моіії, 
Шчо за порогом дрнжит. 

Оіі піду ііа тай до попа, тай буду сьі сварити: 
Возхп попе тьіло, 

Бо то твоііе дьіло, 
Бо ми хату засмер дьіло. 

Співак Олекса Луцїв- 

Ашйшііпо. 

Н.6 мож буде; мила, та кьедрини дьістатп. 
Такоіі будеш мила у ііа ловім лежати. (Ьіз) 
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Лоїовай мі милий За у вишневім садочку. 
Посади ми милий копец голоу йагодочку. (Ьіз) 

Йа сам будеш милий по садочку ходити, 
Будеш розлучницьу за рученьку водити. 
Будеш розлучниць у за рученьку водити, 
Мене молоденьку будеш з гробу будити, Я 
Ой у стань* же мила, та устань подиви сьі, 
Уже твона худьібка по сьвіточку розійшла сьі. „ 

Ой ней опа іде, та чей о на зійде сьі, 
А уже-ж опа свойі ґазднньі не приведе сьі, » 

Ой устань-же мила та устань подиви сьі, 
Уже твойі дьіточкьи но службоньцьі розійшли СЬІ, я 

Ой ней они ідут, та чеи опп зІйдут сьі, 
Йа у же-ж они свойі матьінкьи не приждут сьі. я 
Ой устань*же мила, та устань милесенька, 
Плаче за тобойу та дитина малесенька. * 

Ой ней ова плаче, чей опа перестане, 
Йа хто уже раз умре, той уже з гробу не устане. „ 

Оп устань-же мила, та устань чорнобрива, 
Уже твоііа нагідка та у головах зацвила. „ 

Ой ней она цвите, та цей уна процвитане, 
Йа хто уже раз умре, та ней У гробі спочпване. * 

Співали: II. Біл'іпська ї Фесі Ьаранова. 

Шр. Антр. VIII. 198. Чубимипй. V. роад, 23В, 359, 

3. Старий удовець. 

Коломийки. 

2205. Он коби йа була знала, шчо піду за удьіуцьп, 
Була бп йа не носила па руках нерстьіиьцьи. 

Була би йа не носила, тай не купувала, 

Була би йа пару бочкам У ласку не стойала, 

2209. Дала мене мойа мати за дьіда старого,1) 
Та казала ші ну вати Пак би молодого. 
А йа така молоденька шїиувати мушу,*} 
Ай Господи мнлоеернийі випри я дьіда душу. 

ч Аіїтр. VII. 107. ІСольО. Пок> її, 317, ВІВ. 

Йец. Р- Р- 1. і*. П. стр. 173- ч. 24. 

Етноір. Збірник т, XI. 
20 
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Та іїа зяайу шолодепька, шчо старому треба, 
Два камей ьї під голову, а третні під ребра! 

2215, А ти старий, череватий, шчоби тобі дати? 
Давленого чвснпку, аби не міг 5'статн, 

2217. ЕГе гадала-м при межи копьа попасати, 
Не гадала-и удьіуцеви дьітп годувати. 

Ой пі йшла на за удьіуцьи, такі но погано, 
Черево мі пе бодьіло, дніти клпчут: мамо. 

2221. Йа гадала, шчо то ємно, а тою солома, 
Чому тою чудовншче не сидьіло дома? 
Чудовишче, нерзовишче, йакье тп публьічяе, 
Та копії ти, чудовншче хоть не доуговічпо! 

2225* Бодай тебе льіска убила меде нанцка брама,1) 

НГчобп йа сьі пе лишьила чужіш дьітьон мама. 
Подай тебе льіска убила, а мене полиш, 
Шчоби йа сьі не лишьида но тобі удовицьі. 
Чорна гора, чорна гора бодай почорньіда, 
Проси Бога мойа мила, кобн-с повдовіла. 

4, Муж пяниця. 

Коломийки. 

Кобп-с ие гшу, мене не биУ, йа би тьп льубила, 

Иа би тобі шчо иедьІльІ головоньку змила. 
Головоньку змила, змила, кучері очесала, 
Коло себе посадила, тей поцьульувала. 

Ци ти меле мойа мати ня містьі купила, 
Шчо ти мене мойа мати па вікьп утопила? 

Утоішла-с мі мойа мати у каламутяьі водьі, 
І ти плачеш і йа плачу, тепер плачем об і. 

Ой мамуньу, мамупцуиьу, де-с подьіла дольу? 
Иа продала у містечку за дрібну фасольу. 

Повій вітре буипесепькьий то з гори то здолуг) 
Порозбивай, норозвівай ману тьижку дольу. 

2231. 

2235. 

2230. 

2241. 

>) Р. р, 1. г. II. стр. 190 ч, 40. Кольб* Погс. II. ч. 287. 

а) Р. р. і. г. II, стр. 18В ч. 4, Кодьб, Пок. II, ч. 221. 
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08 йа буду теВ ві Гніти, буду розбивати, 
Лише того ие розібііу, шчо маие Иог дати, 
08 дубова кужівочка шипе дубииоііу, 
Йака-ж яеньі мій мплеиькьий нужда за тобойу. 

Ріжнородні ритми. 

і. а. 

А1!е8г0 

Ой на пйи-цу у ку-точ-ку по - ро-дії- ла ма-ти доч-ку, 

3 
у-1 

3 

■:Д, " 4 *=Гр=Г?ЕІ 

та дрі дроя, та 

г+Ч* 

дрі дроза , по 

• Л ’ ШЛ ш 

- ро- дп- ла 

а 
аа- 1 

9- /-V -ї ї 

тп доч-ку* 

Породила тай удала, за пйашщьу йі віддала, та дрі дрон, та дрі дром. 

ІІйе иіїипицьа ііедеи день, іше пйаиицьа другий день, „ » 

А пак третин день мниайе, мати дочку виенлаіїе, п « 

Ідц доньу блукайучи, шіаипчепька шукаііучи. » » 
Забула-м сьі запитати, де пнаннцьі відшукати. » » 
Ой цц у поли при дорозьі, ци у шидкаркьи па порозьі. „ 

Добрий вечір шпикароиько, добрий вечір молода. , » я 
Оіі цп пйе-ж ту ийеинчеиько від вечера аж до дива? п я 
ОВ схопи у сьі пйаппчепько, та Ударну мі по лицьу, я я 
Аж потекла чорна кроуцьп по шитому рукаУдьу. п я 
Не жьиль же ми того шитьп, аньі того рукауцьи, » 
Лише ми жьиль мого личка, хорошого руміїиньцьп. „ я 

Співали II* Бідіисьви. 

1. б. 

Рядок І . Породила мене мати, породила удала,. 
2. Породила тей удала, за пйаннцьу мі віддала, 

3—5. як в а. 
С. Шинкарочко молоденька, ци ие пйе ту пйаипченько. 

7. Ой етойпт він у куточку, прошіу гачі тей сорочку. 
8. Приступну сьі циапичеиько, та Ударну мі Йо^лици, 
9. Та потекла чорна кро^цьн по вишнтьім рукауци. 

10. як в а. рядок 12. 
її Лише ми жьиль иего еьвіта, шчо Йдут яойі марно лита. 

* Спінив Тин по Матвіїв. 
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2ш 

Мене мала лише Йодну мала, 

Гей! мене мама за иіїаницьу дала. 
Ниє ииапицьі у коршмі тей гульайе, 

Гей І мойе серце йак ножон сьі крайе. 
А йа тому рада тей ие рада, 

Гей! шчо ийанпцьу веде усьа громада. 
Иа молода добрий розум мала. 
Гей! він иа поріг, Йа вікном утьІкала. 
Десь сьі мила розуму набрала, 
Гей! йа на поріг, ти вікном утьікала? 
Мене мама лише йедцу кала: 

Жебнсь доньу добрий розум лада, 
Він на доріг, ти вікном утьікала. 

Співала А. Шдгородецка, 

Мобєгаіо. 
З* 

щ 

А =!== 

упіі - ва - ла. 

Ой мойі иоженьвьи більійі, більші, 
Кому-ж ви будете млдьійі, ппльійі? (Ьіз) 

Гей иак молодцеші, дай Боже, дай Боже, 
Ой йак удьіуцевн, жаль Боже, жаль Боже, я 
Плакала дьіучпна на матьіпку, иа вітцьп, 
Шчо уші меие дали за удьіуцьц, за удьї^цьи. „ 
Ой бо йудовець у коршмі пйе, у коршмі діє. 
Прийде до домоньку, мене бйе, мене бйо. „ 
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Ой цнт мойа доньу. не кричи, не кричи, 
Він прийде з коршмопькьи, ТИ утечи, ТД Утечи. 9 
Немож мойа мати, утечи, утечи, 
Він меие зланайе за плече, за плече, 

Той мойі костонькьи потоуче, потоуче.8) 
Співала II, Бшііська. 

4. 

Біда-ж мати ішдобрійі льуде, 

За біду с мі мати дала, біда-ж меиьі буде, 
Ньі с кьнм мати жити, яьі с кьнм говорити, 
Вьі о кьнм-же ми тип мати, межи льуде впити. 
Мати-ж мойа мати, порадшіце з хати, 

Порадь мене мойа мати, йак ііельуба звати? 
Не дай йему доньу по рогах ставати, 

Йозми йего мойа доньу йа з сьінпй до хати. 
Посади го доньу за тисовий столик, 
Назви його мойа дольу: спвепькьпй соколик, 
Вольіла би-м мати біу камінь лупати, 
Ньіжень того ннльубоеька соколоньком звати. 
Бо камінь лупану, стану тей спочину, 

За біду-с мі мати дала, па вікьп загину. 
Скажу йа ти доньу крісло змальувати, 
Чай ти будеш с свойім мужом міщканьічко мати. 
Мальуй мати, мальуй з уеьільакого древа, 

Не такого меиьі було чоловіка треба. 
Мальуй мати, мальуй йа з усього сьвіта, 

Не льубила-м із нечітку, шх буду до віка. 

Пор. Кольб. Пок, II. ч. 327, Співала Ашіа Нідгородецька. 

б. 

Співай б» так, лк ч. 10. стр, 123. 

Ой біда-ж меиьі мойа матьіико, ой біда-ж меиьі, біда. 
Ой чому-ж бо йа матьіико мойа, гай на личеньку бльїда. 

Ньічкьи не дьіспйу, иьічкьп це дьіспйу, вечору не зьзьім смачно, 
А усе-ж то мниьі мойа матьіико, иа моиіи личку значно. 

Співала П. Ешньеяа. 

■) Вар,: Ти мойа донечку привикай, він іде іа коршми ти утьікай, 

и) Вар,: А йак лі злапаІЇс за плече, він мойі костонькьп потоуче. 
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в. 

Співає ті тая. як ч 10, стр. І2Я 

Боп ти дьіучппо (Бік) ти червона калино, 
Чолу сьі твойе 
Ци від вітроньку 
Ци від иельуба 
Ньі від вітроньку 
Лиш від иельуба 

біле личко уліпило V 
ца від ііаеного совьцьі? 

шчо ванне у коршконьцьі ? 
ньі від ііаеного совьцьі, 
шчо внпйе у коршиопьцьі. 

с. н. Д. 

5. Жінка пянидя, ледащо. 

Коломийки. 

2247. А у недьільу нйаиа була, у понедьілок спала, 

А. у віуторок сиопіу сорок ишеннцьі нажала. 
£ середу сушила, у четвер молотила, 

А у лйитницьу иродавала, у суботу пропила. 
За шчо тн мі мужу бнеш, ва ііакьі учшікьн, 
Цп-ж на тобі не вапрнвла за рік два починкьн? 
Не сама на того прйила, нрйнли помічниць!, 
То за муку, то за пшоно, то за иаланццьі. 
Не сама на тото прйила, кума помагала, 
То за сир, то за масло, то за кусикк сала.1) 

2257. Он хмарнт сьі тей буріїт сьі, дрібно дошчнк, дрібно. 

Не бий мене мін миленькьпй, пак на прийду пізно. 

2259. Ой биу мене чоловік за маленьку річку, 
Шчо йа з чужим чоловіком ночувала ньічку. 

2201. Ци йа тобі не казала: не бери ти мене,2) 
Бо поломиш калипоиьку, ие иайучпш мене. 

Бо поломиш калиноньку тоненьку, маленьку, 

Уже тп мене не найучнш таку молодецьку. 

2у65. Ей до мене нарубочкьи, ей до мене хлонцьі, 
Ей йе у непе ирииадоиька на печи у коробцьі. 
Ей до мене нарубочкьи ходьіте, ходьіте, 
Ви сьі мого чоловіки иьічого не бійте. 

, ..м Ж 
■) Нор. Антр. VII. 212, 198; Аитр. VIII. 223. Кольб. Пов. Н. ч. > 

Гршчснко, „Зтаогр. матеріалі III егар. 320, 619, 
м) Пор. Антр. VIII. 222, 
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А мого сьі чоловіка нема чо боїїатп. 
Бо вій прийде з коршмн линини, тей льигайе спати,1) 

2271* Прийди, прийди, принеси горівочкьк кварту, 
А йа свого горбатого виправну на варту, 

2273, Принди, прийди парубочку, ньічого пе бій еьі, 
Бо мого чоловіка зьвьїлп воукьи у льісьі, 

75, Чоловіче, чоловіче тан чоловіченьку, 

Дам ти жпта3 тчо-м пе бита ва тоту ігвіченьку. 

2277, Перед тобоу кватирочка, передо шоу кварта, 
Погадай сп пееьпй сину, ци тп мене варта, 

Ріжпородиі ритми. 

1. 

Ой буу у ме - ие чо - ло - вік іа - лий, но до -ріс, 

ПО П»У го- рі-лонь-кьи ме- ньі не прп-ньїс. 

А па молода набрала пшона, 

Йак іду, так іду до коршви сама. 
Прийшла до коршмн, стала сп у шинку: 
Дай «ш, жпде, горівоиькьіі, неп йа сьі напну. 

Жид горіуку льлье, та на стьіу кладе: 

А днвп сьі їосподпие, Господар іде. 

Та неп віп іде, йа сьі пе бону, 

А на тоту горі доньку з льудьми розіпну. 
ПІйут курояькьп, ҐОСПОДПІП.І IIйе, 
А уже другі кури пійут, до дому іде. 
Прийшла до дому, стала на розьі, 
Вніішоу дьівнер молодепькьпй, стлу на поровьі. 
Ти дьівйеру мій, боропп-ж мепе, 
Йак мі буде твій брат бити, пе дай-же мене. 

) Вар.: Він приходит із коршмош.кьи, уже ииііе спитати. 
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Ой вїйшла-ж ова з еьіішії до хати, 

Та дай-же ви мій мплеиькьий повечершіти, 
Мнленька-ж мойа, неслава твоіїа, 
Аби-с була ізварняа, тай мепьі дала, 
Мвледька-ж юїїа, а де-ж ти була? 

На гайочках, па модочках, па меду, вина. 
Ти шиленькьий мій, не бий-же мене. 
Не богато йа пропила, лиш на когута, 
Мшенька-ж аіойа, неслава твойа. 

Було нптп па курочку, теїі на когута. 
Ти мплеиькьпй мій, і когутик наш, 
І курочка, коровицьі, 
То 5гсьо каші худобнцьі, 
Ти мплепькьии мій* 

Спішні Тямко Ко йде рева ч, 

2. 
Співай сії так, як ч. 1. стр. 8В. 

Ой пйана на пйапепька, 

Миленькому миленька, 
А він мепьі пьі слова, 

Ний миленька здорова, 

В* 
Співав ся так, як ч, 2, стр, 203. 

Ой лйана-ж бо йа, пйана, теіі до дому не зайду, 
Еи зачула йа, ей зачула йа, содовійенька у саду. 
Йак соловій шчебече, так зозуленька куйе, 
Ей ГГамбіг знане, Наибіг вїдайе, де мій милий почуйе. 
Ой сяй він }ґ дорозьї, допоможи му Боже, 
А слп у повім дому йа з чужоу' жодоуйоу, йа скараи-же 

(Боже- 

Співала Апиа Підгородедька. 

Ашіапіе 
-к ^ ^ 

ШШ 
йа йду 

* 0 р=і 
ЧІ# Г-! ш _ =5 і і? 1 Е г 1 Ь5=| * 

день ка. Та у-тни-рай му-ису 
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"бо йа йду Пйа неиь - ка. 

Муж хату утвнрайе, мене сьі иитаііе: 
До тп, вола, пробула вені, шчо у лій не гадайеш? 

Церез топі гулькьн, церез тоти таньцьі, 
Пішла-м учора із вечора, ппикіи прийшла у раиьцьі. 
Жеби ти буУ добрий, та УвьнУ батіг доугиіі, 
Та УзьпУ бити, молотити: пе йди у коршму ішти. 

Спілая Олекса Луція. 

АИе^го. 

ИшЕ=і= --# *=*=А =м^\ Ш: І * •- рі 
Ку - ка - ла за - зуль - ка йа з ка - ли - иоч - кьи, 

-Г 

ні - ха - ли йу - яа - пи йа з кра- йі - иоч КЬИ, 

і- —. -+ 1 І і І 1 

ці - ха - ли йу - ла - пи на з кра- ні - ноч - кьи. 

То у більім то у чориьім, усе у коротенькім, 

Л усе иа коиьох на воропепькьих, 

У иедьільу рано стало свптати, 
Увьнлн вуланп кватпрувати. 
Господар с хатп, жоуиьир до хати, 
Та стау ґоспосьу ревідуватп. 
Чоя у тебе, ґоспосьу, очка чорненькі? 
То від медочку, від горілепькьп. 
Чоп у тебе, ґоспосьу, уста солодкі? 
То від медочку, МІЙ жоуньарочку. 
Муж стовпт під вікном, тей еи карбуйе, 
На евойу ґоспосьу бучок рихтуйе. 

зо 
Кткаір. Збірник т» XI, 



Жоупьар із хати, ґазда до хати, 
Стау свойу ґоспосьу ревідувати. 
08 мужу, мужу, пе вір иьікому, 
Йак тп пе віриш серденьку мому. 
Диж то не можна пожерту вати, 
Чужого личка поцьульувати? 
Ей купп, мужу, срібний і кльучі, 
Та замкин мене у коморопьцьі. 
Ой Йак 8а схочу хдопцьіу льубити, 
Иудут сьі твойі замкьи ломити. 
Обівиу 8а сьі з слониіш скьиркоу, 
Віеуну йа сьі мпшічоу дьпркоу. 
Йак сьі наважу, двері виважу, 
Йа тобі, мужу, усьу прауду скажу: 

Геіі купи, мужу, срібний дзвоиочок, 
і 1 рисили иеньі за поііасочок ~ 

Куда сьі рушу, дзвонити мушу: 
Бем, бім, бім, дзьеиь, дньень, дзьень за твойу душу. 

Спіинв Тітко Коїідерсеич. 

6. 
Співає ся так, як ч. 8. а. стпц 157. 

ІІлинут гусоиькьп з під калинонькьи, 

Йідут улани з Украйіионькьи. 
То У більім, то у чорньім, усе у коротенькім, 

Під иинп коникьн усе вороиеиькі. 
Ґазда до хата, улан до хати, 

Узьпу ґаздипьу випитувати: 
Чом у тебе, ґаздине, очка чорненькі, 
Оченька чорненькі, личко біяеиькье? 

Очка чорненькі, то від димочку. 
Личко біяеиькье, то від сьньігочку, 

Ей ґазда сьі дивпт скалубниойу, 
Шчо улан робот з ґосподииейу; 
Ой дивит, днвит, та усе карбуйе, 
На нені плечі кілье готуйр. 
Готуйе кілье, усе дубовіні, 
На ГюйІ плечі па здоровім і. 
Йак ґосподнньн здогадала сьі, 
Внльізла на пнпц, розхорувала сьі: 

Гей устань мила, ирнньіс ием пика; 
Дайже ми иокі, лиш трохьим жива. 

Гей устань мила, прпиьіс ием меду; 
Данже ми покі, голоу не зведу. 
Гей устань мила, ирнньіс ием горіукьи; 

Дайже ми покі, шукай сн жінкьи. 
Гей устань мила, ириньіе Йен кілье, 

На твойі плечі, на здоровійі, 
Ей мужеченьку, невйерниченьку, 

Не вйериш мені.і, мому личеньку. 
#ЕЙ купи собі кльуч, колодочку, 
Та замкин мене у коморочку. 
Ен йак на схочу хлопцьіу льубитп, 
Ііудут сьі твойі замкьн ломити. 
Ей ііак Йа схочу, вікном вискочу, 
Йак сьі иаважу, двері виважу. 
Йак сьі памашчу сальчьиноу скьнркоу, 
Вискочу, вилечу мишьичоу дьирко$*. 

Іїупн голосний собі дзвіночок, 
Та присили мп на фарту точок — 
Ей шчо сьі рушу, дзвонити мушу, 
Бамбальом, дзендзелень за твойу душу. 

Співала Иучиппша Парані. 

7. 

Сніса тав, яв ч. 8. а. стр. 157. 

Зелена йаблійка, винне галузьі, 
Загньівала сьі жінка на мужі. 
Загвьівала сьі, розбольіла сьі, 
Теи у лужечко положила сьі. 
Он устань мила, ирииьіс-йам пива. 

Дайже ми иокі, лиш трохьим жива. 
Ой устань мала, припьіс-йам меду. 

Данже ми иокі, голоу ие зведу. 
Ой устань мила, припьіс-йам дубини, 
На твойі плечі, би сьі улупили. 
Оіі ти мій милий аевйерничепьву, 
11е вйерпш меііьі, мому личеньку. 
Ой устань мила, куішу-йам горіукьи, 
Дайже ми иокі, шукай сн жінкьи. 
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Ой устань, вшла, купиу-йаи хустку, 
Купиу Нам хустку йа з торочками. 
Гульай мнленькьий в молодичками. 

Співала Каська Курмдова 

8. 
Ме^го гпобегаїо. 

чс41 
Оіі по- ЦІ- ха^ Ка - чу - ри- на у по- де о - ра . г„ 

Ие - го жіц-ка Ка-те-рп-ца до кор-шии гу - льа ти. 

р 
Йе - го жїк-ка Ка-те-ри-ші до кор-ншн гу - дьа-тн. 

Ой нрийіхау Качурина та я польи з оранки, 
Його жінка Катерина із коршвш з гульаньи. (Ьів) 
Ци богато-с Качурино загоньіу війорау ? 
Сьійі загоньіу до иолудньи, та шче-м тьп сьі бойау. ,, 

Ци богато-с, мойа мила, тальаріу пропала V 

Оі.ім тальаріу до полудньн, та шче-м сьі ие упила. „ 

Давай мила, давай мила, шчо йее наварила; 
Ой ти сьійау тай орау, а на у коршмі пила. » 

Ой капуста під лавицеу уже три дни зварена. п 
Па скрутну сьі Качурина капусти шукати, 

А упа йему уповїла гайдука скакати. » 

Он узьиу же Качурина гайдука скакати, 
А уиа йего за чуприну, вівела го з хати. » 

Сама ходит коло лйица фартушок ирядітуши, 

А нін ходит коло нейІ шьппочну ізпьаушн. * 

Не гаьівай сьі мойа мила, шчо-с мі учора била, 

Принесу ти їарнец меду, а два ґарцв нива.' 
Не буду на нива пита, бо то ниво, диво, 
Напну на сьі горівочкьи с кьнм ми буде мило. 
По буду па пива пити, чужі переяиукьи, 
Напну на сьі горілочкьи, з поводі кватиркьн* 
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Бо від пива болит шнйа, від меду голова. 
Напїїу йа сьі горілочкьи, тай буду здорова. (Ьіз) 

Співала Наська Курилоші. 

Пор. 2е£. Р. р. І і1- Н- стр. 153. Кольб. сер. XVIII ч. 300, сер. XIX ч. 4/0. 

9. 
дїобегаїо 

/* _і—(?—Р—ж- :ЕЕйг 
- І—:р: 

на-ші при-йа-те-льі, Тай не можем сьі ші-ші при-йа- ге-льі 

з иа-ми ро-зій- ти, 

Йа до дому йду, ннк качка плину, 

А за лиойу иододойу, 
Ідут хлоїщьі чередо ну, цнмбалопвкьи тиут. 

Ой ти-ж мужу мін, ци рад ти меньі, 
Шчо йа твойа нилесенька, 
Йду до дому ийадесеиька, ци рад ти зшньі ? 

Чи рад, цн пе рад, іди у виноград; 

Положи сьі та виспи сьі, 
Заутра станеш, подиви сьі, тогди буде лад. 

Комарі гудут, спати ло даііут. 

Иакрнйу сьі з головину, 
Йачмішіойу содомойу, та лей вони тнут. 

Сні пали. Літа 1 раїшс. 

Ю, 

ї=?£=і= і- 

» 
/ 

• • 

ОЙ го - Йа, го - иа, з ро - дом лам сьі зш-шла> 
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"І**—Р~ 

V / ±—\ 

Га - іїад го - йа, 

=Р=^; 

з ро- дом іти сьі зій- шда. 

Ой гой з, гойа чоловік вш добрий і т. д. 
Апьі пене зібйе, аиьі мене злайе; 

Усе вій мене за миленьку майє. 
Напни сьі, інший, мойа чорноброва, 
Закіль мойа голова здорова. 
Ой йак мойа голова літне сьі, 
Тогдн твойе гульаньі мине сьі. 
Йак сьі буде голова хьильатц, 
Вуде сьі наше гульане минати. 

Співала Лила Гринас 
Пор. Аптр. VIII. стр. 223, ч. 279. кубинський, м. 246. роа. 123. 

6. Свекруха. 

Коломийки. 
2279. Мене мати віддавала, та наказувала: 

Аби-с доньу сьніваночок не позабувала. 

А Йа прийшла до свекрухьи, стала ва порозьі, 
Пішли мойі сьвівапочкьн но гладкі дорозьі. 

2283. Йак йам була у мамуньі, бреііьіу' голосочок, 

Иак йам пішла до свекру хьи, ні шоу на льісочок. 

2285. Ой кобн йа була звала, йака мойа свекра, 

Йа би їїейі провадила від тепер до пекла. 
Иа би йейі провадила сивпмп волами, 
Йа би йейі поставила до горн ногами. 

2289. Бодай мойа свекрух о нька шче провікувала, 

Шчо дльа мене молодоиі. сина згодувала. 

Бодай мойі свекрухоиьньі на души легонько, 
Та йак меньі з йейі спиом жити соло донько. 

Рітпородт ритми, 

1. 
Співає ея так, як цч 10, стор. Ш. 

Ци тп, повістко (Ьіз) йа учора приведена, 
Шчо мойа хата „ третин день не метена? 
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Ой увійшла йа тей ізі двору, тей стала хату мести, 

Вона мн каже (Ьіз) у поле йісти нести. 
Йа сьі питану „ де, маиуньцьу, плужок оре? 

Вона ми каже „ невже тьі колька уколе. 
Йа молоденька, йа розумненька, йа впала шчо ^повісти: 

Ней того у коло (Ьіз) хто буде обід йісти. 
Не лише того „ тей шчо за плугом ходпт, 

Але і того „ шчо воликьи гопит. 
с. н. д. 

Кілька пісень про свекруху помішуємо у йідд'ілї; Баланди і ипьшї пісні, 

7. Удова. 

Коломийки. 

2293. Шкода трави, тей отави, шчо пополовіла, 

Шкода непе мояодойі, шчо йа поудовіла. 

2295. ,0й кобн йа мужа мала, на би го научила, 
Запрьпгла би-м у бороду, та бп-и волочила. 
Вппрьигяа бпм із борони, запрьпгла у Ііармо : 

Гейже, гейже, мін аилепькьнй, не иідж хльіба дармо. 

2299, Чому гора ае надане, чо сьі гора курит, 
Чому удова не сьнІване, чо сьі удова журнт. 

Йак би гора суха була, оаа би палала, 
Йак ба Удова мужа мала, оиа би сь ні вала. 

2303. Боби меньі ие чепец, не червона хустка, 
Йа би собі погульала, йак ва водьі гуска. 
Гуска собі погульайе межи гусаками, 

А йа собі иогульайу межи нарубками. 

Кобп меньі не чепец, не червона крайка, 

Йа би собі погульала, та йак тота чайка. 

Чайка собі погульайе та межи чайками, 
Йа би собі погульала межи парубками. 

2311. Ой пігнала удовонька воли продавати, 
Та не звала удовопька, гроші рахувати. 
Прийди, прийди, иарубочку, гроші порахуйеш, 
А йак зайде темна пьічкм, тей переиочуйеш. 
Темна ньічка, темна ньічка, темна не виднайа, 
Переночуй царубочка голубко сивайа. 
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23!7, Ой піду ііа па толоку, наріжу кокольцьу, 

Та постельу поаушчппу; льнгай еи, ІІикольиьу. 
А йа йему постелила, лиш льагати спати, 
А віл пі шоу па вулицьу йипчойі шукати. 
Ой піду ііа на толоку, наріжу тьутьупцьу, 

Та постельу нодушчину: льнгай ся, Штифуїїцьу. 

2333* Затопила, накурила, лей сьі кода грійе, 
Сама пішла до комори: голова дурійе. 

Затопила, закурила, но хоче горіти, 
Иоломала-м мотовило: піддувайте дніти. 

РІжпородиі ритми. 

1. 
Співає ся так, як ч, 1!. етр. 218. 

Ой удово, удовопько, неслава на тебе, 

Шчо иочуйе шчо не черви най шито пько у тебе. 
Відпрау же го ііа удовопько йа у добрі йі ласпьі, 
Йа шчоби тп не носила дитьитко у запасьиьі. 
Пішла удова до комори, йа узнала гадати, 
Той узнала суеьідньійі слова споминати. 
Пішла удова перед пана, йа узьила плакати; 

Післау же пан гандучепькьн наймита шукати: 
Он ідьіт же гайдучепькьїї, наймита шукайте, 
Й:ік наймита Знайдете, па штукьи рубайте. 
Пішла Удова тей до міста, на риночку стала, 
Той кождому гайдукови по тальару дала: 

Ой ідьіт же гайдучепькьн, мід, горіуку пийте, 
Йак знайдете наймиточка, не дуже го бийте. 
Ой за малу годиноньку, тче за меичу хвильку, 

Качьийе сьі ианмитопа головка по ринку. 

Ой налова коновонька, а дубове дішце, 
Промоу. промоу, наймитоїіьку, ой хоть одно сдіуд^* 

Співала Аіша ПідгорОДеИь*11* 

Апбапіе. 

ОЙ по-під гай 
1? 

ке- ле-иенькьий, 

2Ф1 

4 
зр: 

- 4 • 1 * * ¥ 

льои дрібне її ькьии, бра-ла удо-ва льоіі дрібпеиькьии. 

Брала, брала, теіі етелпла, 
С сироу аеалеу говорила: 
Земле-ж мойа сировайа, 

Узьила мого ґосподарйа. 
Озма мене молодуйу, 
НеЙ на еьвітьі не бідуйу. 
Ой коби ііа мужі мала, 
Йа би йего шіиувала, 
Медом, вином пал опала, 
Горішками годувала. 
Йа учуу тото йа удовин сии, 
Йа вер косу на иакосу, 
Йа вер клевець під йаворещ,, 

Йа вер бабку ііаж під лауку, 
Йа сам иішоу до домовьку. 

На сам піиюу до домоиьку, 
Склонпу па стьіу головоньку. 
Натане сьі йего мати: 

Ой ти, сину, чо думайеш? 
Ой ти, сину, чо дунайеш, 
На мене сьі позврабеш ? 
Ци позволиш, стара мати, 
Молоду2у Удову 5'зьатіі. 
Ни позвольу, мій сипоиьку, 

Уміііе Удова чари дати: 
Очарувала тей тамтого, 
Счаруйе тьі молодого. 

Удова буде йісти, пити, 
Йа ти будеш у земля гнити. 

Пор. Грідчеїїко. Зтііогр. матер* Ш. стор. 420, ч. 744. 
а н. д. 

3. 

Ой Бо-же-ж мій, Бо - же, 
Ктмо^р. Збфіівк т. ХЬ 

не- шчас - аа - на до - не, 
Зі 
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ІіИШ --І2 4 

По-іїо-ра- ла бід-на Удо-ва ншелонька-мн По 

Ой їіак пойорала? той заволочила, 

Та дрібними сьльозоньками рільу примочила 
Иак заволочила, тай Бога просила: 

Коби ми сьі ріснеиькайа яшшпичка уродила. 
Пшеничка уродила, уші ушіла плакати: 

Бідиа-ж мойа головонько! нема с кьнм збирати. 
Он богачі ходьнт, за удову реуиуііут, 

У тойі удови молодойі епііове иочуйут. 

Дурно ви богачі, мене ревнували: 

Ваші сипи у мене Удови тзи ие ночували. 

Співала Касьгса Кури лов а, 

Мосіегаїо, 
іі Й 

а. І ш 
:^г 

0 
-$1 —#—0—0—* 

? у і 
За- жу- ри- ла сьі, за- жу- рн-ла сьї бід- па- на у- до 

т в 

-Р 
-У 

вонь- ка, шчо ие ско-ше-иа, иьі згро-мад-же-яа 

две-ле- иа о - та- вонь-ка, 

Наймпла упа сп, паймпла упа сі косарикіу чотири, 
Шчоби скосили, тая згромадили у сьі гори, тая долини 
Косарі коеьит, косарі косьит, а вітре д нові пане, 

ПІоукова трава дзелеиенькайа на косу нальагайе* 

Шоукова трава дзелепепькайа на косу нальагайе. 
Молода удова, молода удова Ги з жьильу й умльївв 
Кличе саионька, кличе сішонька: йди сипу громадити, 
А синок каже, а синок каже: йа йду до коршяя нити 

*) Нар,: Молодий жоуиьар, молодий нтоуш^р иа ворон коиьу Гр&кв- 

Ф Ф ~Ф 1 

ГИ ' • 1 

айе.1) 
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Оіі Йди, синоньку, ой йди, синоньку, та йди коаидьі класти, 
А сиіїок каже, а синок каже: то йа льдгаиу спати. (Ьіз) 

с. а д. 

Одівав сн так, ик ч. 10. стр. 123. 

Он біда, біда (Ьів) йа УдовоиьдьІ небозьі, 
„ вікопцьом при дорозьі. Шчо йейі хата 

Йа сусьідц йдут 
У бідиойі удови 
Ой не реунуите 
Не иачували 
Ваші сипоне 
А ви казали 

усе на удову реунунут: 
жоуньаренькьи начуйут. 

вн богачі на мене, 
ваші силове у мене, 
по нольу йолБували, 
шчо у мене напували. 

Співали II. дідівська. 

Аініааиііо, 
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іїа но - ета-вну два сто- ги. 

Злвтьіла сьі усьа пташина, злетьІлп сьі горобцьі 
Зьзьілн, снили пшениченьку, ЛИШ ЛИШИЛИ стебелЬЛІІ 
Бодай тота усьа пгашииа виздихала до попі. 
Шчо ^иа зьзьіла пшениченьку бідпенькопі йа удови 

(Ьів) 

Співала Аіша їраіщс. 

Ашіапііпо. 
7. 

ЩС -'у_ 
Л‘0 0 

Ой служиу же на у удова, тай слу-жпу йа у ке-бо- гц, 

—|—- - у ^ * ь- к- 
-~4 к# * # ^ #Е: ЧИ5? —— р- 

Тайдвайиьіть льіт і чо - та - ри, Тай двайцьітльітї чо- 

зе :р-1 
гі ? нь- 

' 75 
—=1 

ти « рп. 

Ой біз гроший, біз прцсьіуку, лиш за хорошуйу двійку, 
Лиш за хорошуйу двійку, (Ьїв) 

Ой йак прийшло дьіуку брати, лей не хоче удова дати, 
Тей ив хоче удова дати, йаж сьі будем правувати. 

Ой вівела удова, ой вівела небога, 
Штдрп коаьі вороньіні, на иих еьодла золотьійі. 

Йа за тото ньіи, ие дбайу, гей шьшіочку ае аішмайу, 
Той шьпігочку ие знпмайу, тей сьі удові не клаїшшу. 

Розсудьіт«же пас, льуде, розсудьіт нас панове, 
Бп сьі стало хоть за мойе. (Ьіз) 

Ой служиу же йа,,. і т, д. 
Ой вівела удова, ой вівела небога, 

Штиря воли поло вій і, на лнх йарма золотьіиі і т« Д- 
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Ой служиу же йа... і т. д. 
Ой ві несла -ж удова, ой в і несла небога 

Самі гроші черво ньійї, (Ьіз) 
А йа срібла иьін; ие майу, тей шьипочку ие вийману, і т. д. 

Он служиу же йа і т. д. 
Ой вівела-ж удова, он вівела небога 

Свойу дочку, йак панночку, йа у рутвянім віночку. 
Йа на тото барз вристайу, тей шьиночку іаццк&Ву, 

ТеЙ шьипочку іанимайу, тей сьі удові ионлаиьаіВу. 
Не судьіт же нас, льуде, не еудьіт иас, панове, 

Уже сьі стало, тей за моие. (Ьіз) 
0. а. д. 

Пор. Гршчедко. „Зтііогр Матср/ III. стор, 200 ч. 426. 

8. Сирота і мачоха. 

АгкІсШІіпо. 

рТ- з 4. * * ^ ' 1_] ф.'ф __ 
і. ‘-*л> - : СҐ—Е 

Ле-тьі-ла го - лу - би на мо- ре ли ~ ну - чи, 

- **_0 ~ 
■ ■ р-0-ш— *.. # 

Ші 

1? ІД -с О- 
—~ . > ■ / ♦> ^ А 

Цла - ка - ли еи - ріт - кн на службоньку Йду-чи. 

Службо-ж наші, службо гирка, дешчіслква, 

Бодай сьі сирота на сььіт не родила. 

Он уіер-же отеи, тей умерла мати, 
Он пішли сярІткьн службодйкьп шукати. 
Ой цішлц-ж бо онн горами, долами, 
ЗдпбаУ ціх Син Божий с трома ангелами : 

Де Йдете, снріткьн? — Матьінкьн шукати, 
Ой уже три рокьи, іїак иі не видати. 
Ой не йди, сирітко, бо далеко зайдеш, 
Ти свойі матьшкьи уже ньігде не знайдеш. 
Он вломи, сирітко, три прути лозові, 
Та удар, сирітко, три рази по гробі. 
Ой а хто-Ж там та на монім гробі? 
То йа намушіуньу, озміт мене д'собі. 
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Ту нема шчо, енну, иьі йістп, иьі шітн, 
ІІрнказау Син Божий у сирі зо шли гнити. 
Не хочу, шамусьу, ньі іїісти, иьі нити, 
Лише йа сьї хочу на вас подавити. 
Буду ноги мити, тоту мушку нити, 
Коріпьечко гризти, божим духом жити. 
Іди си, сирітко, іди еи до дому, 
Ией тобі мачуха За змине голову. 
Йак головку мине, тьішко проклинане, 

А йак задльітайе, з тьілом вІривайе, 
За кождша волоском кроудьу випускане. 
Йак сорочку кране, тьижко проклинане: 

Абн-е не сходила, бо с ие заробила, 

А йак хльіба кране, йак кленовий листок, 

Та шчо сьі питане: це зьаьіш тц го ^пінеток?1) 

Ой зьзьісла^-же Господь два ангели з иеба. 
Та узьдлп сирітку до Йасного пеба. 
Ой отрутну же злий дух два дйаволп (шатами) з пекла, 
Та узьили мачуху гаками до пекла.-) 
Плавай ту, мачухо, миєш ту широко, 
Погльадай на небо, йак небо високо. 

Узьпла сьі мачуха па у гору дивити, 
Узьиян тьнжкі враги у очи смолу льльити, 
ОЙ дай ми сьг Боже, на той сьвіт дьістати, 

Та буду йа знати, сиріт іншу вати. 
С. В. Д. і Тямко Коидсрсвич. 

9. Стара мати. 

Коломийки, 

2327. Мити-ж моііа стареііькайа, сивенькьий голубе, 
Годувалась дрібиьі дьітп, а тебе хто буде? 

Годувалась дрібиьі дьіти, бо пас було миого, 
А хто-ж тебе погодуйе голуба сивого ? 

2331. Йак Гіам була молоденька, льубнла мі попи, 
А тепер йа стара баба, та не хогьит хлопи. 

*) Вар.: Шче го сьі іштаііе: ця проможеш го? 

*) Вар : По тім рядку уміщають чайом: 

Посадили уші Йі за тисові столи, 

Та иальльили унн йі іорьичоиі смоли. 
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Мосіегаіо. 

Ріжнородиі ритми. 

=1" 

За- ро-сли сте- жепь - кьп цо-над бе- ре - жеиь - кт>и, 

> : 
=± 

З? 
35 * > 

зм?- 
4= 

Ку - да йа хо - ди - ла до сво- йі ма- тьш - кьи. 

Е. Смерть. 

Похорон.*) 

Умираючий, коли в притомний, каже собі звичайно закликати иаи- 

дорожші особи, і сердечно з ними прощає .ся. Того звичаю придержує 
ся особливо парубок, коханок або дівчина, уважаючи за свііі святий 
ббовявок по про щатн ся („спрошчьнти еьі“), бо в проти виш разі умерлий 
не дав би спокою в гробі, а полишений любчик щастя на землі. 

Умерлого саджають на низькім стільця серед хати, і миють а відтак 
убирають відповідно до пола, етапу і віку. Горнець а водою, що слу¬ 
жила до яптя тіла, і тріски полишені при роблеию .домовини викидають 
десь в кут {„в закутье“) подвіря. Кождого умерлого убирають у одежу 
святочну, якої уживав він за жвтя, лише з тою ріжвпцею, що ніг но 
узувають в чоботи, тілько шиють йому з полотна рід шкарпиток, що ся¬ 

гають до колій, т. яв. якалйви“. 
Умерлій дитині, парубкові! або дівчині дають на голову позоло¬ 

чений вінок з барвінку; окрім того, дівчині дають до рук хустку, па¬ 
рубкові! привязують єї до пояса, а па палець вкладають їм перстень 
з воску. Господаревії вкладають па голову велику шапку, господинї-ж 
або взагалі за мужній завязують голову „раньтухом", 

Так нарядженого небіщнка кладуть па лаві під вікном, накривають 
чого полотном вишиваним кольоровою бавовною (яванолочеум), котрим 
Жінка заслопює в полозі свою постелю; потім складають йому руки „на 
вхреет« на грудях, на котрих також кладуть хрест принесений з церкви. 

Під вікном, побіч лавки, на котрій лежить небіщик, ставлять сто¬ 
лиць, на нїм перевертають до горн двом горщок, а на горшку ставлять 

*) Погріб, похорон. 
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лямпу, що горить навіть і в депь. Заможній ш і наймають дч,- 
цілу ніч читає пеалтіїру при тілі номер того. чере8 

І-Іа вістку про мерця сходять ся люде до тої хащ , 

ве вимовляють, як звичайно, привітного „слава Ісусу Христ'-" ІІХ0^ЯЧц, 
через забуте вимовить хто ті слова, то ніхто йому не ві їц^/ ! ,КОли*« 

дячи мовчки клякають побіч лави і молять ся через кілька хв ^ Вхо' 
беруть хрест з грудин яебІщпка, цілують і відходять, або їйЛЬ’ П°ЧІВ 
на піч сидіти при тїлї з родиною. ’ 1!";Шть ся 

Коли в еелї умре хтось, то кожднй господар у своїй хатї 
шд порогом сокиру, звернену вістрю па поле, а зубцем часнику паріГ^ 

хрестики па всіх чотарох стінах. У тім часі1, коли е небішк и селі ^8 1 
вільно є пити, аиї мити ся тою водою, котра в хатї стояла через цїЛу ’в-°0 

До домовини кладуть небіщиковп ЛІД голову ту сорочку, в котрій 
вш умер і подушку напхану стружками, та «їде свячене „на' Маковея* 

(І серпня). Кладучи умерлого в домовину дають йому воскову сьвічку 
до правої руки, а до лівої мідяний гріш, щоби мав чим викупити ся иа 
тамтім сьвітї, Виносячи тіло з долу, вдаряють домовиною тричи о обидва 
пороги, себ-то між хатою й сїпьии і сїньаи й водвірєм. ІІо тих ударах 
умерлий перестає чути, ідо кругом иего діяло ся. Б слід за винесеною 
домовиною сиплють маком, щоби пебїщпк тілько тоді міг при ступити до 
дому, коли визбирає всї зерна маку. 

Жіика умерлого, або коли єї нема, котрась із найблязших своячок 
иа голос оплакує мерця через цілу дорогу від хати аж ^о гробу, доби¬ 

раючи як найжалібіпйших слів, щоби висловити свої жалі і значиш, яко 
для неї мав умерлий. Всі майже нлачки ходовлцькі заводять меньше- 
більше иа отсю путу : 

Мойегаіо. 
І. 

Мо- иа ти дп - тип - ко со - лод- ка мо - йа \ 

/Т\ ^ 

V V І 5 „У/І І г;*. її - і 
Куда-ж ти йдеш від ае- не ку-да? Рп - боч-ко. 

же - бі - доч-ко, 

V і'' *ч *ч * ІІ 
пер - ии-ж ти еьі вер-нп ! 

24Й 

З огляду па віруване, Що зараз першої по чи но похороні прихо¬ 

вав иебіщак до дому, ніхто з домашнпх ие снить. Б товаристві гостнй 
переводять вони цілу ніч при горі в цї, смутних споминах І НІСПЯХ, В КО’ 

трцх дві записані отеє подаємо: 

2+ 

Апбадіе. 

Зістане еьі срібло, злото, дорогіиі шати, 
Труд по-ж меньі йіх с собойу о а тамтой сьвіт брати, 

А хоць би-м йіх міг забрати, там того не треба, 

Штири дошкьн, скажеш* зеяльі, спасеиійа з неба. 
Йак ударьат во веьї дзводп о смертні годивьі, 
Поклоиьу сьа £еему сьвіту, $сьі свойї родппьі, 
Йак упустьат грішив тьіло у глубокї доли, 

Засипайут піском очи, пе гльавут иьіколи, 
У гробі будут ребра, бокьи, з головоЙу рукьи, 
Душа піде безсигертельна на вічній! мукьц. 

Паийатай-же, чоловіче, так велику страту, 

Йак хто Богу услугупе, так бере заплату. 

3. 
Мосіетіо. 

Йа дьи- ко-ви дам, дам еп- во- го ко-ньа, 

ІИчо-би чи-тау псау’ТИронь-ку з ве-че- ра до даьа. 

Ой хора-ж бо на, ой хора-ж бо йа, ой тей буду умирати, 
Ідьіт мепьі, приведьіт меиьі нона тей дьнка, 

Ктио^р. 3<3|Мї11К т. XI- 32 
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Шчоби еішеау худобпцьу, тей за мого віка, 
Иа дьикови лам, дпм снвиго коиьа, 

Шчоби чптау неаутироньку з печера до дньц. 

Иа ксьепдзови дам, дам иа штнри воли, 

Шчоби мене поховали иа старім цвинтари, 
А па братьія дам, дам сиву корову, 
Шчоби мене провадили с сьвітлом до гробу, 
А сестричкам дам, дай грубі коральі, 
Шчоби за мноу поплакали фаино иа лаві, 
А па унучкам дам, дам бІльі фусточкьи, 
Шчоби за мноу шчебетали, іїак ласті вочкьн. 

Паламареві! дам, дам нову кожушину, 
Шчоби меііьі відзвоньувау кождуйу годину, 

Йа грабарі» дам, дам стару кожушину, 

Шчоби мепьі ліси пали велику могилу. 
Йа сусьідам дам, дам корец пгаеннцьі, 
Шчоби мене спомішали та при пііатпцьі. 

ІІор. Кольб. Пок. І. 105 і Пак, II. 346, 347. 

Побіч внсше наведених співають при умерлім також і ними і пісиї 
жалібного змісту, напр, „про сиріткуи. 

6 се загальне віруванє у тутешнього нарада, що небішщк і з поза 
гробу не опускає своєї родини; приходить він нишком у н о чи, навіть 
при запертих дверях до хатп, розкриває дїтп і колише їх, а іноді ви¬ 

робляє пакости в хатї: порозкидає иачиїїє або потовче і т, я. 
Коли в вечер перед Різдвом появить ся в хатї муха, є се з пев- 

иостпю душа подертого, котра приходить па печеру, при чім звичайно 
гасить сьвітяо, Длятого то иа святий вечір і па щедрий вечір лишаюіь 
для аерцїв через ніч „кутюИ па столі з встромленою в шо ложкою. 

Силу шкодити і взагалі робити пакости миє умерлий тілько черо3 

одеп рік числячн від похорону; тому ж в тім часі боять ся його пан 
більше і нанчаспише оповідають про появу иебіщнкд па йод вірю, 

вікнами, або навіть і в хатї* 
Коли хто побачить умерлого, попинеп сказати: „ 

хвалити Господа41 (зіс!), па що звичайно иебіщнк відповідайе . И ^ 

хваяьу**, Відтак треба запитати ся, чого душа його потрібупе? 
відповідає мерлець, що їсти хоче, коли родина Його занехує ні1 ^ 1 

до часу виноеитн хлїб до церкви па богослуженє за ного ДУиіЗ ’ 
пнакше відповідає, коли йолу хто що винен. Коли-ж ніяк не иіі 1|И' 

то треба ту мару вдарити в лице від себе. 

веьакойе дяхааі^ 
і йа 

ІТХ, 

?іжкородкі теми. 

1. Пісні козацькі і жовнярські. 

Коло.тиші. 

2333. Он у зтісгьі иа риночку два доли иовеиькі, 
А там ньісар відбиране хлопці.) молоденькі. 
Та иа шчо іїіх відбиране, иа шчо йіх вальуце, 
Та ми хлонцьі молодеиькі, чим иас иогодуйе? 

Буду йа вас годувати греччьиноу половоу,^ 
Буду йа вас віправинти цьіеарскоу дорого?. 
Бо греччьниа нолоішцьн иа зуби гостренька, 

А цьісарска дороженька на йоги тьиженька. 

ГІор. Драгом.: Нові укр. піо. стр. 102. Кольб. Пок. П. ч. ЗШ. 

2341. Просила йа Пана Вога, Нрисьвітойі Дьіви, 
ПІчобп мойв закоханьі ие стало до міри. 

Просила йа Пана Бога, ие допросила сьі, 
Такі мойв закоханьі до міри здало сьі. 

234о. Напнімо сьі, кумцьу льубиьу, бо Уже не будемо, 
Прийшла карта від ньісарі, на віну підемо. 

Ой підемо, пане брате, підемо, підемо, 
Та Бог знане, Бог видайе, коли сьп вернемо. 
Прийшла карта від цьіеарі тей від цьісарицьі, 
Шчобн дьіучьнт не льубити, лише молодицьі. 

Пор. Іещ. Р- !’• і- 11 СТР' ®®8» “*• ш 
2351. ОЙ йак прийшло від цьіеарі дрібоиькье внеаиьі, 

Шчоби ішло на жо?ньара моііе закохаиьі. 
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Не спала па той і ночп, та просила Бога, 
Шчоои маму миленькому шчісянва дорога* 

ІІор. Р, р* І. г* II. стр іуи ч* 48, 

2355, Ой попід гай даеледепькьнй іду ш валами, 

Ви, дьіучьита молоденькі, жьпль меньі «а памп. 

2357* І ти здоров і па здору, молодий козаче, 

Та за памп молодим а $еьа крані ші плаче. 

2359, Напиши ми, мій милепькьнй, хоть йедцу картонку. 

Та цей йа сьі довідаиу, ци ти йе у еьвіточку. 
Напиши ми, мій милевьвьвй, хоть йодну карточку, 
Ци тп майені, ци не маиеш йинчу коханочку? 
Ой ти, мила ие письменна, це уміиш чигати, 

Лиш сьі будеш моііа мила сльозами Умивати, 

2365, Ой куппу йа штпри сьвічкьп теп пушчу до Бога, 
Шчобп маму миленькому шчіслива дорога* 
Ои дьіучьита молоденькі, не дайте тужити, 
Иак сьІ вериу від дьісдрі, буду з вами жити, 

Ои шоу Йа з реїІмегіту, теи впдьіу миленьку, 
Та сндьіла при вікоици, прьила кудьіленьку. 

2371. Ой гц стопиш, мій мпленькьий, у Львові па вартьі, 
Би-с шіїшсау, сиві очка, иа білепькї картьї. 
Йак иапнсау так папнеау, теп літром передау: 
Сподьіи лїщ сьі, мойа мила, даупо-м тебе видау. 
Иак папаеау так йаїшсау, сльозами нокаиау: 
Подиви сьі, мойа мила, йа за тобоу плакау. 

2377* Ои піду па иа зицирку, вішцнруйу сьі, 
А йак піду на кватару, сльозами зальльу сьі* 

Ои піду йа па зпцирку, па задирку знану, 

А йак піду па кватиру, маленьку згадай у, 

2381. Плачте тату, плачте мамо, самисте си випии, 
А й ви мене до дьіеарі дати не повивші* 

2383. ОЙ ти жоуньар теи иа жоуньар, оба-смо жо^ньяри, 

Та даймо си вішнватп дзел єні комйарн. 

Ой даймо сп вішпвати самим дійаментом, 
Та аби пас пізнавала можи реґіментом 

2387. А йа жоуньар молоденькьий межи жоупкарами, 
Йа па віну не иопіду, бо мп «є казали* 

ГІор, Кольй Пои. II. ч 377. 

2389. Мати-ж мойа старенькайа, мати-ж мойа, мати, 
Було мене не родити, теїї ие годувати. 
Мати-ж мойа старенькайа, а йа твій синочок, 

То-о мі, мати, породила під карабіпочок. 
Йа карабін через плечі, шабелька при боцьі, 
ВольІла-е ні, вона мати, утопити у потоцьі. 
Вольіда-с мі, мойа маги, утопити у иотоцьі, 
Иьіж ми мала бреиькотьіти шабелька при боцьі. 
ВольІла-е мі, мойа вати, у потоцьі утопити, 
Ньіж ві мали офіцери за вуха крутити. 
А йа сьиду на коиика, шьибелька при боку, 
Офіцери новідайут: то хлопець, иьіуроку. 

2401. Он йак мене відобрали хлонцьі молодого, 
Та дали ми пуцувати коиьа вороного. 
А йа коиьа вінуцувау, шабелька на клинку, 
Пан капітан повідайе: шкода тебе синку. 

Було мене, капітане, та не шкодувати, 
Було мене, капітаие, з дому ие волати. 

2407. Ой йак мене відібрали йа у Львові на іапку, 
Дали меиьі білий кабат, иа у рукьи коханку. 

ОЙ иак меие відобрали та па войачииу, 

Дали иепьі білий кабат, давлену шьипчипу. 
Ой йак мене відобрали до коиьа, до коиьа, 

Заплакала у сиві очка більавіша мойа. 

Ой йак иепе відобрали, сни у барву дали, 
Тогдп яоиу більавину водоу відливали. 

Ой йак мене відобрали на того войака, 
Йа си гадау, шчо не буду яьіколи домака. 

2417. Не купуйте кожуха, не буду угортати, 
Бо йа піду до цьіеарі коиьа нуцувати. 
Не купуйте кожуха, не буду ходити, 
Бо йа піду до цьісарі, та буду служити. 

2421. Віправйила вати енна понад косовіїцьу, 
Зачесала вучерикьи нопад потилицьу. 

Пор. Аптр. VII. 170. Аптр, VIII. І7. 

Віправпияа мати сина на віпу равеиько, 
Сама сьіла під віконце, тей плаче ревнеиько. 

ГІор. Ікц. Р. р. І. т. Н. стр. 50. ч. 9. 

Іди, сину, иа віиопьку, той ве обаудьай сьі, 
За дві, на три педилеиькьп назад повертай сьі. 
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Не верну сьі, мана мати, не верну, не верну ; 
Кінь вороний, Ви молодий, та а он сьі ожепьу, 

2429. Он ману па такье аьвде, дала ми ворожка, 
Би за льубком не тужити, ник піде до воська. 

Ой ману йи такье зьільі, дала ми Макова, 

Би на льубком не тужити, йак піде до Львова. 

2433, Мій вшлеоькьий солоденькьий жьиль ми за тобоиоу 
III чо не буду зимувати зимоньку с тобойоу* 

Аиьі зиму зимувати, льіто льітуватц, 

Мін лшлевькьпй, еолоденькьий, не жьиль тьц вгадати, 

2437* ЗабреньІли ктьучі у иочи, тен но чули замку, 
т Он заплачеш, пару бочку, йак лишиш коханку, 

2439. Ой заплачеш, мойа мила, заплачеш, заплачеш, 
Йак ти мене на воронім конику зобачиш. 

Пор, Кольб* Пок. II. ч. 377. 

2441* ОЙ коби на, Боже, знала, шчо тн мій суджений, 

Була бп-м тьп почекала, хоть йес острижений, 

2443* Он де ні іеш, мій мнленькьіш, де йідеш, де підеш ? 
Річеііькьн сьі споганили, та не лерейідеш. 

Там сьі річка еногоипла, тим сьі річка здула, 

Не мудрого-м льубка мала, тен того-м сьі збула. 

2447. Колп-ж тья сьі сподьівати. душко (льубко), з Украйшії, 
Та ііак буде опадати лнсгок із калини (буковнпи). 

2449. Йіхау милий на їкрайіпу, йа моркоу полола, 
Та дау меньі срібний перствінь * будь мила здорова. 

Йіхау милий на УкрайІну, йа збирала тріскьа, 
Він на мене иальцьої киїуиуу: не розмоульай иьі с кьна 
Йіхау милий на Украйну, мепьї наказувау : 
Шчоби, мил», таоіїе личко ньіхто по цьульувау* 
Ой йідь милий, та йідь милий, нанось того буде, 

Хоть міш десьіть поцьульуие, та шче тобі буде. 

2457. Уже сонце на заходь!, буде заходити, 
Уже мін милий па відходьі, хоче міхи лишити. 
Ой дубинко дзелепенька та поколіннії сьі, 
А ти, льубку молоденькьий, мене не лиши сьі, 

2461. Ой бувайте здоровенькі, молодь! дьіучьита, 
Та хто буде з вами насти сивенькі бичьнта? 

2463* Ой утоптана дороженька зо Стрпйа до Відпьі, 
Йа хто-ж непі так утоптауї мойІ братві рідіїьі. 

2405, Ой уже меньі надоіілн чоботьпта шить і, 
Прийдут меньі з маґавшіу цьвьнкааш шдбитьі* 

2407* Таїщьувалп офіцери по попас біленькі, 
Тепер будут танцьуватн хлоццьї молоденькі. 

2409. Он пак би ми пане брате не хяопцьї. не хлопцьі, 
Он то бн нам не бреньілн табель кіл при боцьі* 

2471. Ой піду За на толоку, толока двоііака: 

Йакась ми сьі біда стала, шчо льубйу войака. 

2473. Ой кувала вазулеиька у городьі на льоньІ, 
Буду льубка пізнавати при тім батальльопьі. 

2475, Напну на сьі горівочкьи, того сакраменту, 
Йак па схочу, вімруґаиу хлопцьї а реґімеяту* 

2477. Он жоуиьару молоденькьий, жоуньару, жпуиьпру, 
Он кобиеь буу ие приходну, аеиче було-б жчльу. 

2479* Упала роса коло проса, коло веденого, 

Нака ладна жоуньарина з мого миленького! 

2481* ОЙ цьісаре, цьіеареньку, цьісаре, короіьу, 
Пусти-ж мене до домоньку неп сьі не невольу. 
Ой цьісаре, цьіеареньку, цьісаре Фраиьцьішку, 
Пусти* ж мене молодого хоть на не дну ньічку* 

Пор* Кольб* Пок. II. ч. 390. 

2485, Оіі бувайте здоровенькі, ходовицькі льісп, 

Ми сьі до вас повернемо не за довгі чьисп. 

Ой яацвило сине зьільі, таи не вілцвитайе, 
Увьвли льубка за жоуньирьд, тен сьі не вертане* 

Ой вацвило сине зьільі сипевько, синенько, 

Ньіхто ми сьі не сіюдобау, йак той жоуньарєцько. 
Ой зацвило сипе зьільі синенько, синенько, 
Він відслужит своїй льіта у цьісарьи борзенько* 
О ІІ де ніде НІ, мі й а н л е н ь к ьип, де й і де ш * де і'і і де ш ? 
Річеиькьи сьі сиогонплн, тей не переїїідеш* 
Ой де підеш, мій миленькьпй? відти сьі не вернеш, 
Йак надлетит перша кульі, ти сьі перевернеш* 
А За хлопець молоденькьий, до цьісарі з дау сьі, 
Та це йодпу дьіучшюньку та паобігмау сьі. 



Ой волоска капустицьі, волоска, волоска, 
Ой мала йа закохаш.і, гей узьилп до воська. 
Нева кори неїїтоичоііі йак над иавороиька, 

Нема льубв солодшойі йак вад жоуиьароиька. 
Ой у минім і'ородочку зацвву барвіночок. 

Напиши ми, мій мплепьЕЬий, три карти на рочок, 

На шчо тобі, мойа мила, тей карту писати, 
Та коли ти не письменна, ие будеш читати. 

Ой вала ііа на кохань і, ой мала йа, мала, 
2608. Памбіг ми іау, цьісар узьау, йа ие жьшіьувала. 

Рітнородні ритми. 
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-уЧД І • з —» у і _ •‘ЗІ 

йа у усьі д^шО' ііи за- дзво - нп лн, 

Молодого парубочка на рекрута іздовплп. 

Йак вони го ізловнли, назад рукьи ізвнімади, 

Посадили на волочок, Діде рекрут йак павочок. 

Фйеріаи коньі паганьаіїе, на рекрута ігогльадайе, 

Би дороги пе змилити, би рекрута не згубити. 
Привезли го до цнркулу, йобтьилн му усьу голову, 
Йак качурі обтинали, йего сльози обливали. 
Привели го до комнатн: оттут рекрут пристигати, 
Оттут рекрут її рис вигати, бн до дому ие утьікатн. 

Приведи го на кватнру, на біленькуйу перину: 
Льнгай, рекрут, віспилпай сьі, на задирку вібирай еьі. 
Ой стау рекрут дуже рано: аиьі тата, аиьі мами; 
Бідна-ж мойа головонька, та чуж&нн сторононька і 

Співав Федьо Гнатів ) 

Пер* Р* р. 1, г. II. стр. 60. ч. 2Н. 

1) Співак викінчив пісню попеченими: „То шче нові тато сьптплп; бо 10 ' 

брата азьімали, та япкеалп до міста он до Стрийд до цнркулу. Від Йакось еьі^нід1 г 
віхопиу, тей скоч ну у ріку. Так илпу, нлиу долпїу в одо у, де міуко то бри> 11 1 

до свого села, тей сьі виховну,** 
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Магсіаіе. 

Гей у по- лп, ген у по- ли гу-стни те - реп ро- сте, 

а 0—0- 

£ 
ш 

Гей, гей 1 гу-стиії те-рен ро-сте. 

Без той терен, без той терен бита стежка йде, гей, ген, бита стежка йде. 
А тоу стежкоу, а тоу стежкоу самі майори йдут, „ 

А за тими майорами иовобраньцьіу ведут. я 
За браньцьіма (Ьіе) нітцьі н матьінкьа ндут, „ 

Топкі й більі „ сорочечкьи несут. п 
Гей ти, енну „ ти дитино мона, » 
А де-ж твона „ льуба й мила дружина? 
Вндшн, тату „ там у поли могила, » 
Тото мойа „ льуба й мила дружи па, п 
Ой ти, сину „ ти дитино мойа, „ 

А де-ж твойа „ срібна перстеника? „ 
Он йа свойу перстеиииу тамборовн тей дау, „ 

Аби мене (Ьіз) раненько ізбуджау, я 
Французовп „ на велику тугу, » 
А нашому цьіеареви на велику славу. » 

Таії за то-м перстенпну тамборовн тей дау, „ 

Аби рано (Ьїб) голосно впбубпьау, „ 
Вітцьу Й матцьі (Ьїз) та на жаль заудавау. „ 

Співала Таці Андрійова. 

Пор. 2е£, Р+ р. І. г. П. стр. 47 ч. 4. Кольб. Пок. II- ч. 400, 40Г 

Магеіаіе. 
3. 

*> - * :: 
0* % . : я~ 

* % 7 • 

Ген у П0“ЛН вер-би - на, пер- би - на, вер- би- на, 

Під верби- іюу тер-шь на, тер-ап- на, тер-нц - на. 

?1тиоір, агПршік т, XI. аз 
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Вітер непу колише, 
Мати сипа ей кличе: 
Ой ти сипу, Іване, 
Серце мойе кохане, 

Ньія иа тьи згодувала, 

Не ііедиу-м ніч пе спала. 
Тепер тебе хтьать уаьатіг, 
На жоупьара віддати. 
Йа сьі того пе бойу, 
Шче-м молодий, достоиу. 
Ой ману на три трубі, 
А йусьі три золотьі. 
Иак на йодну заграну, 
Дьі^чииопьку уже майу, 
Йак па другу заграйу, 

У Дороженьку виЗіжджаііу. 
Дорожепька готова, 

Вудь ми, мила, здорова. 

Пор. 2ер. р. р. і. г. н. стр. 45. 
Співав Олекса Лупїв. 

4. а. 

Співає ся так, як ч. З, 

Ой у поля терня па, 

ПІД терякіїоу вербина. 
Вітер дену хпдьайе, 

Мати сипа волане : 

Он тп енну, Йузьване, 
Серце моііе ласкаве. 
Иак йа-м с тобоу ходила, 

Цьілу-м иьічку сьвітила. 

Ой пак йа-м гьн йуж мала, 

Цьілу-м иьічку не спала. 

Ой йак йа м тьн хрестила, 
Три еотонькьп-м стратила, 

Ои майу на три трубкьп, 
Ой у сьі три золотьі, 
Иак иа не дії у 8 а грану, 
Йуж коника сьодлаіїу ; 
Йак на другу заграну, 
Па дьіучииу 5гже ману; 
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Йак на трету заграну, 
Уже восько уеьо майу. 

О. н. д. 

4, б. 

Ой ноли і т, д. 

Йак на першу заграну, 

Уже коинка сьідлайу. 

Йак на другу заграйу, 

Уже дьіучипу кохану. 
Иак па трету заграну, 
Улан коньа еьідлаііу, 

, Та цойіду до Львова, 
Бувай, мила, здорова. 
А зі Львова до ВІдньа, 

Бувай, мила* $же бідна, 
ОпІеан Тинки Копдеревич. 

5* а. 
Мойегаїо. 

же - ти, Йак иа сьн - ду той по - ні - ду 

до цьі- еа - рі слу - жи - ти. 

Он не буду, мій шденькьий. ой не буду, не буду, 

Ти за гору, йа за другу, тай за тебе забуду. 
Ой пойіхау жоудьаренько під новій і острішкьн, 
Здоганьайут жоуиьаренька два ігісяанчиші піпікьн. 
Здогонили жоуньаренька йа на кьеидродім моетьі. 
Вертай, вертай, жоуньарепьку, бо маиеш дома гостьі. 
Вертай, вертай, жоуньареньку, бо утиране матусьі. 
Цей умирайе, цей конайе, та йа уже не верну сьі. 
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Пертий, вертай, жоувьареиьку, бо умирайе дьі^чщ,:і 
Окажіт-же ми, післанчпки, шчо то це ви ігрцчццц ? 
Еіі ііик узьиу жоуньареиько коника на тискати, 
Аби снопу дьіучииопьку шче живойу вастати, 
Йак прийіхау жоуиьареиько тай під иовупу браву, 
А дьіучииа молодецька тац на усьуйу лаву, 
Йак увійшов жоуньареиько тай к двору до хати 
Та йак упау пз иожепькьп, тай зачьиу цьульувати: 
Ноги-ж мойі білепькійі, тосте сьі іаложили, 

Йак нам йіхау на віпоиьку, шче-сте за миоу виходили. 
Рукьи-ж мойі білепькійі, то-сте сьі поскладали, 

Йак йаи іїіхпу па віаопьку, шче-сте вйп обігнали. 
Очка-ж в ой і чорненькій і, то-сте сьі зажмурили, 

Йак йаи йіхау на вІнопьку, шче-сте сьі за впоу дцвплп. 
Брови-ж аоі'Іі чориепькійі, моравоу-сте припали, 

Иак йаи іііхау на вінопьку, шче-сте иа ипоу ируґали. 
Иак увьили нальарочкьи ііа труаиу иальувати, 

Молодого жоуньарепька узьилп водоу відливати. 
Иак иолоду дьіучииопьку, тай у трумиу улождли, 
Молодому жоуньароїш па ухрест рукьп зложили. 
Йак винесли дьіучииопьку иа широкье нодвірье, 
Задзвонили жоуиьарови па суинеиькье весьілье. 

Співала ГГ Бишеька* 

ГІор. Алтр. УІГ, 184. Аитр. VIII, 156. Кольб Пок, П. 39, 40* 

5. б. 

Співає сн тая* як ч* 5, а* 

Ой дьіучино, ділу чнионько, ци будеш за мішу тужити, 
Иак на піду до цьісарьи иа віну служити? 

Ой пе буду, мій миленькьий, не буду, не буду, 
Тп за гору, йа за другу, та за тебе забуду. 

Йак Бойіхау жоуньареиько до цьісарьи служити, 
За ним, за шм шелапчикьп, не мож догодити* 

Здогоеилїї жоуньарепька на кьекдровш моетьк 
Вертай, вертай, жоуиьпреньку, майеиі дома гостьі. 
Вертай, вертай, жоуньареньку, умирайе «атусьі, 
Ней умирайе, ней коште, а уже не верну сьі. 
Вертай, вертай, жоудьареньку, бо ужтране дьІучина* 
Мойі льубї ггіелакчикьи, шчо то за причина? 
Та йак зачьиу жоуньареиько коньом ті вертати* 
Аби свойу дьіучииойьку, шче живу застати. 
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Йак прийіхау жоуньареньо під ноиуйу браму, 
А дьіучнпу молоденьку кладу т уже на лаву. 
Йак іфішіхуу жоуньареиько під ііоиійї сьїне* 
Уже дьіучииьі задзвонили на сумне весьілье. 
А йак віншоу жоуньареиько до нойоні хати, 
ІІринау, припну па ножевькьи, зачьиу цьульувати. 
Ноги-ж мені біяенькшІ, то-сте ми сьі зложили, 
Йак нем иіхав па віпоньку, шче-сте за аіпоу виходили. 

Рукьи-ж мойі біленькійі, отто-ете сьі поскладали, 

Йак па-м йіхау на вінопьку, шчесте мене обіслали. 
Мойі очка чоряенькійі, у голову-сте запали, 
Йак Йем йіхау на вінопьку, шче-сте за вшоу плакали. 

Співав Олекса ЛуцТв. 

6. а. 

Спїаае са тай, нк ч. 10. стр, 123* 

Ой ваковала сива зазульі та у льісьі на терночку, 
Ой випраульала мати синонька свойего иа вшоньку* 

Он вцпраудьала, ой вяираульала за нові коротенька. 
Ой йідь, синоньку, та иа вінопьку, шчіслива дороженька. 
Оіі йІдь, синоньку, та па віпоиьку, но дуже иабаульай сьі, 
За рочок, за два, тей за чотири до домоиьку вертай сьі. 
Або сьі верну, або не верну, або таиоіі загину, 
Ой озік, мати, аавінчануиу за рідненьку дитину. 
Ой а шчо-ж би то, лій тп синоньку, за година настала, 

Та шчоби леиьі чужа дитина до серденька пристала. 
Оіі сьійе удова пару ишеницьу тай зелене ііькьиіі руліен. 
Ой усьі бршіьцьї іїідут з вінопькьн, лише ПІЙ синок умер. 

Сьійала удова дару ншепацьу тай ознмоне жито* 
Ой усьі бранцьі ідут з вїноиькьп, лиш мого сина убито* 
Ой усьі бранцьі ідут з віионькьн, та дайут аіеньі знати: 

Оіі вийди, мати, дід круту гору синонька пізнавати. 
Ой вийшоу отец, ой вийшла мати, ой вийшла воьа родина, 
Шдііьили бранцьи, до протьіу еоаьцьи: то не наша дитина. 
Он ас плач, не плач, стараиа жати, не удавай сьі до ворожкьи, 
Поховали лип твойого сина у йаворовійі дошкьи* 
Ой не плач, не плач, стараиа мати, та не заходи у тугу, 
Із робили ми твойому енну йаворовоне тру виш. 
Ой не плач, ие плач, стараиа мати, та не удавай сьі у чари. 
Поховали ми твойого сина у Львові на цшінтари* 
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Ой не план, не план, старенька мати, та не вданий С]л - 
Поховали ші твойего сина та у Львові иа вшьи* “ Мкьа* 

Ой йак ховали та вигравали на трубкьн, на орґаіщ 
Йак поховали то виплакали усьі молодь! жоуиьарп 
Так будем, братьа, так будем, братва, ми уеьі спочивати 
Не буде чути, не буде вяатц апьі отвц, иьї мати* 

Ощвала Каська Курвлова. 

Пор. Р. р. І г. II* от. 40 ч. 38. Кольб, ІХок. II. ч, 380, 405т 400 

6, б. 

Співає ся так, яя ч. 10. стр. 123, 

Ой іїе у нолн йа два йаворн тей о ба дзеленепькК 
Ей умер, умер тей ин У крапі шл наш братчик молоденькьий. 
Ой дай, цьісару, тей па Украй]ну вітцьу, латьіццдЛ знати, 
На шчоби ішли, йа шчоби ішли синонька поховати. 
Ой йїде отец, ой ніде мати па синонька ховати, 
Йа перед ними дрібненькі сльози, сьвіточка не видати. 

Он пе плач, не плач, ї т. д. як виеше. 
Співала Олена Карпічик, 

7. 
Агніапііпо. 

і~ о—+-)--»—т—л 
* в- 

. 
• • Ь •• і'Г'Гі щ—щ 

Ой у мі- стьІ тай у Дьво - в і ста- ла сьі по - ви - на, 

-Ка—Г-Р=Р-Г—Р-4 - ~Г І / / і Н * II 
Но- ро- дн- ла бід-на у до - на хо- ро- шо - то єн- на* 

Йак она то породила темненькоіп но чи. 
Та дала му біле тьіло, а чорньШі очи. 
Вольіла е ми, моііа вгати, чорне тгЛло дати, 
Ньіж би мене молодого на жоуньара узьатн. 

Розвивай сьі, зелен дубе, ваутра мороз буде, 
Вибирай сьі, удовин енну, заутра похід піде* 
Йа морозу не бону сьі, у весни дьвіт увну сьі, 
Йа походу не бону сьі і у свій чьис виберу сьі. 
Розвивай сьі, зелен дубе, та у чотири листи, 
Гей льубиу Йа дві дьіучиїш, не мау в ішх корясти. 

ельо-зоиь- ка - ми льльс. 

Ой ти, сину мін, дитино моііа, 
Не пий, не пий горівочкьи у иедьільу в рада, 

Бо то і оріука дуже зрадлива. 
Зрадила ми сина жоуньаренька, % кооьи осадила* 

С. н. д 
Пар. Аятр. VIII. 47. Колі.б* Іїак. II ч, 385. 

Є* 
Атіапііпо. 

р / Г Е—иФ V ~К/_• / 
І——# 

м Оц у ду- вві ка- ли - на, 
Уеьиилуг при - кра-си - ла, 

По - ро-дн - ла 

14 І' Р % 7-т • # - . у--: —* ЙІ Т--Р— V_- ■ г <1 0 4 -- * 
бід- на удо - ва на жоу-иьа - ра си - на. 

Йак она п> породила, так го охрестила, 
Йак опи го охрестила, так го згодувала, 
Йак она го вгодувала, до войека го дала: 
Будеш, сипу, у дорозьі, ие забувай у Бозьі. 
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Докьн жо?вьар не шіу, у Возьі о а вибував 
Та дотмі му Вог иебсспиіі до помочи давау* 
Йак у іьну жоуяьар іштл, у Бовьі забувати, 
Не дау нему Ног небесний до помочи устати. 
Віданії жоуньар ходит, шьиику у руках ноеит, 
Та у евойі матьїнои ькьи ітрошченійа иросит. 

Співала Кпська Ку видоїш. 
Пор, Кодьб. Пок. II, ч. 405т 406. 

Ю. 
Апсіапішо, 

8а-пла-ка-ли по- во- бран-цьі йа?тьажкі ке - во - лп* 

Ой ііак заплакали, тьпжко затужили, 

Отто-ж ми сьі у свого папа вйерпа дослужили. 
Ви, старі войакьи, возніт пас йу рукьи, 

Не бийте нас, не карайте, научіт нас навукьп. 

0и бо наші рукьи того по робили, 
Ми сьійали, теи орали, за плутон ходили. 

Співав Олекса Дудів- 

Пор* Драгошаиов. Нові українські пісні стр. 95* 

Мшіегаїо, 
її. 

£ & 

~й щ 
Сто-Йпт Йа-БІр над ВО- ДО- Вут у ВО- ду ПО-ХЬП - лпу ґЬІї 

.т_Г* 0-0- ? ПЧ 
0 т- 

Сп-дит жоуиьар йа у штокгаувьі, ду-же аа- жу - рач'- оьі. 

Не хьпльай сьі, іїаворопьку, бо-с шче аелепеиькьпй, 
Не смути сьі, жоуньаропьку, бо-с шче иолодопькьиЙ. 
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Йак неиьі еьі не хьильагп, корінь вода мине, 
Йак мепьі сьі еє сяутнти, само серце ильіне: 
Судьит пани, су.іьнт папи, судьит каштани. 
Осудили жоуньаровп зельіапі кайдани. 
Судьит пани, судьит пани, судьит папцкі дьіги, 
Не подоба жоуиьарови у кайданах сидьіти. 
Прийшоу яоуньнр молодепькьип під ипвспькі сьши, 
Ой тая свисну у, ревне сплакау, кайдани злетьілп. 

Тепер твойа, жоуньарепьку, нешчаспа година, 

Зафасувау? шість ґрейцаріу, і ішитеро хльі^а. 
Два ґрейцарі на тьутьун, ґрейцар на горІуку, 
Чвартай ґрейцар дам на нрачку, а нйптий на дьіуку. 

Тепер таойа, жоу'иьареньку, нешчасна година, 
Диши у аи сьі шестий ґрейцар, купйу собі мила. 

Пар. Лат. УШ. 35. 
05 ману йа родиноньку пе далеко мене, 
Ой чуйу йа церва льуде, иураГіе сьі непе. 

Ііоіі пей у™ сьі та ігурайут, а йа не журу сьі, 
Дай ми, Боже, вислужити, до дому верну сьі. 

7 Співав Федьо Гватш. 

Пор. Аіітр, VII* 180* Драгш. Політ, п. І. Р- 1; 81’ 8'2' 8ІІ> 8І’ Р' 2’ 

119, 121). Кольб. Пок, II- ч. 4Ш* 

М о сіє гаї О* 

12. 

Ой за-цвн-ла ка-ли-ноиька у лу-аьі, Ой чось ло-ііа 

(НІ * 
Ж- 

N і_ц- ЩЗ: 
го- ло-вонь-ка у тузьі. 

У тузі,і, у тузьі, шче до того ішли а, 

їсьім уланам переміна стала. 
Лиш йедішму нема переміни, 
По пойіхау, зальіз до дьіучшш * 
0н, дьіучмо, ти мойе серденько. 
Збуди мене так дуже раненько, 
Рано, рано, 6н кури не шли, 
Ви лебедьі на стау но летьііга* 

ЗІ 
Ктіоїр, зґіітік т* ХЬ 
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Би цьісарекі тамбори не били, 
Аби мепьі гонор ие уломили. 

А дьіучшіа, серденько, заснула, 

Жоуньаренька збудити забула. 

Ой шат жоупьар, ой опит иголодеиькьий 

Цробудяу сьі, Йа уже день білеяькьші 
Події виу еьі йа у Гшспе віконце: 

Досьигане дід полуднє сонце. 

Ти дьіучино, зраддивана мойа, 

Зрадила-с ми вороного коньа; 

Зрадила-е вш коньа вороного, 

Шче до того меде молодого. 

Співав Тямко К о п дер свит 
П°Р* Другом, Політ, п. І. ч. 1 180, 181, 182. Антр, УЩ ІД. Гріпченно 

„Зтногр. Матеріал м“ ПІ етр. 628 ч. 1460, 

Магсїаіе* 
13- а. 

Хлопче! хлопче молодий! 

Буде мене йдачнії рубать, 

Йак ти будеш машеровать. 

Хлопче ! хлопче молодий ! 

Траво! траво зелена! 

А хто-ж тебе буде косить, 
Йак йа буду шабльу носить? 

Траво І траво зелена І 

Хлопче! хлоп че молодий! 

Буде мене йнпчіш косить, 

267 

А ти будеш шабльу носить, 

X Ж о пч е! х л оп ч е м о л од и іі! 

Бандо! бандо голосна! 

Та кому-ж та будеш грати, 
Йак Йа буду хоруватц? 

Бандо! байдо голосна! 

Хлопче! хлопче молодий! 

Ой буду йа йиичиш грати, 

А ти будеш хорувати. 

Хлопче! хлопче молодий ! 

Винце! вийде червоне! 

А хтО'Ж тебе буде пити, 
Йак йа буду у землц гнити? 

Вийде! винце черводо! 

Хлопче! хлопче молодий! 

Буде мене ЙИІ1ЧИН пити, 
А ти будеш у земли гнити, 

Хлопче! хлопче молодій! 
Сні вала Каеька Курнлова* 

Магсіаіе* 
13. б. 

С" . /= 
Ду - бе, ду - бе, ду - бе ве - ле ний! 

Курко! курко! курко печена! 

Хто-ж тьі буде ноні дати, 

Йак йа буду войувати? 

Курко! курко! курко почеиа! 
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Апсіаніе. 

Жінко! жінко! жінко молода І 
Хто*ж тьі буде обігнати, і т. д, 

Дьіти ! дьіти! дьіти дрібненькі! 

Хто-ж вас буде годувати і т* д. 

Пиво ! пиво ! шшо дзельоие ! 

Хто-ж тьі буде вшивати і т. д. 

Травної травної травко дзьольона! 

Иа хто-ж буде травні коеьідь і т. д. 

Жито 1 жито ! жито дзельоне ! 

Па хто-ж буде жито жати і т. д, 

14, 

Сліпав ся ак ч. 12. стор. 219, 

Шчо за галас гиласайе, 
Мати сина вікликайе: 

Іди сину, до донецьку, 
Виправну тьп на аіноньку. 
Дам ти білу кошуленьку, 
Тей біленьку, тей тоненьку. 
Там ти будеш непу вати, 
Чужу кроудьу проливати. 

Чужа кроуцьа не водндьі, 
Проливати не годит сьі. 
Чужа кроуиьі де ие вода, ; 

Проливати не вїгода. 

н- Д. 

Співав Олекса Бабій. 

15. 

Ой із . су - бо - ти ген иа не - дьі - день- кЩ 

йа з су-бо-тк в рад - ку Ой ві- пра-виїні*1 

а-ч№ 
тей иа то - ту ма - ти сво - го еи - на 

<• - •' І 
но - во - браіьку, 

ОЙ іди, енну, іди, дитиночко, тей на тоту повобраику, 

Ой коли-ж тьі сьі ману слодьівати, цн з вечері, и,н а поранку ? 

Ой слодьіі мі сьі, мойа матьіночко, едодьій мі сьі тей за гостьі, 
Ой йак виросте трава зелененька на у сьвітлоицьі на поашетьі. 
Он росте, росте трава зелененька, росте, росте тей усихайе, 

Ой плаче, плаче старенькайа мати, шчо синонька ие впдаїе. 

Ей ви, вороночкьи, теіі ви, вп, кавочкьп, ви високо льітайете, 

Ой повїджгв ми шчиренькуііу прауду, де синонька видаиете? 

Ой ми видьілв на твого синочка: у чистьім поли соочлвагіе, 
Оіі аальітане ворон чорнееенькьпй, н е му о чи видзьобайе. 

Он йак то учула старенькайа мати, та ударила сьі но йолах ру- 
[чеяькаш, 

Ой дьіти-ж моВі, дьіти ріднесенькі, ци ие жити-ж іеньі а вами? 

с. н. Д. 

Маевіокц. 

ф: 
* • і» -7- 

15, а. 

? У У у І-р—» 
• У 

/^9 

Ш дошч і- де, тра-ва шу-яит, На тьі тра- ві 

9 

жоуиьар ле- жит, жоуиьзр ле-жит. 

На купину головону, 
Накриу очи хустинену. 
Над ним коник зажурну сьі. 
По кодьіпа у аемльу убну сьі: 

Не стій, коньу, надомиойу, 
Се ти видані біду моіїу. 
Іди, ковьу, дорогийу, 
До матьінкьн з новий ой у 



270 

Та ііак прийдеш під ворота, 
Та там вийде отец, мати. 
Отец вийде, утьішит сьі, 
Мати вийде, васмутдт сьі: 
Коиьу-ж тд мій вороиеііькьцй, 
Де мій синок молоденькьий? 

Ой цит, мати, не жури еьі, 
Уже твій синок ожеипу сьі: 
Узьиу сн за жінку мураву, 
Під головоньку купину, 

А очи накриу хустино^* 

Возмн, мати, піску жменьу, 
ПосьІи його по каменьу: 
Та коли той пісок зійде, 

Тогди твій спи з війни прийде. 
Співай Олекса Луцїв. 

Пор, Р. р, І. г. П. стрі 145. Укр. нар. шсиї М. Максимович, ч, ї. 

Істор. піс. Аиічш, і Драгов* І ч. 5В. Кольб. Иок* П. ч. 112. 41о, 

16- б* 

Співає ся так, як ч. 15. а. 

Ой льіс гудит, трава шумит, 

А у тьі траві жоуньар лежпт. 
На купину головону, 
Накриу очка кьитайкойу* 

Кьитайкойу недвабнойу, 
Дьісарскойу ваедугойу. 
Над иим коник зажурну сьі, 
По кольіиа $ земльу ^бну сьі. 
Не стій, коньу, над о пшону, 

Бо їїа вяджу шчирість тноіїу. 
Бігай, коньу, дорогону. 

До матьіпкьи з новннойу. 
Йак прибігнеш під ворота, 
Та станеш сн иак спрота. 
Вийде д* тобі стара мати, 

Воротенька утрати : 
Он, коньу мій ворсшенькькй. 
Де мій синок молодепькьий ? 
Ой ци ти го у траві згубну, 
Ой ци ти то у иодьі утоппу? 
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Аші&піе. 

4 

За миоу, непе, Туркьп гнали, 
Твого сипка й мене вньали, 
Озмн, непе, піску жменьу, 

Та посьій го по каїедьу. 
Гей иак же тон пісок зійде, 

Тогди твій сип д’ тобі прийде* 
Нема піску, десь не сходит, 

Нема сипка, не приходах* 
Співав Тямко Коадеревич. 

16* 

Кг' і 
Ой за-шш-ла че-рем-шв- на з ріе-па, Хо-дит ко-зак 

Щ -У- 

до дьіу* чи - ви е ліз- па, 

1 ут т_і 9 
тт 

і у_и_ 9 

Хо - днт ко - зак 

0 
£ 

* 
:5г 

до дьіу- чи - іти с пі з- па. 

Ти, козаче, не ходи до мене. 

Бо неслава на тебе й па мене* 
А йа козак, слави пе бмйу сьі, 
Кого льубйу, етапу, розиовйу сьі. 
Йак йа буду у льоґру стодатп, 
Хто-ж ми буде кошуяепьку прати ? 
Ой підеш ти гороу дожиноуноу, 
Та знайдеш ти прачку над водоУйоу, 

Тота тобі кошульу к іш аре 
Йак йа буду у льоґру керувати, 
Хто ж ми буде рани дозирати? 
У чистім польу дробен дошчнк сьіче, 
Та той тобі рани вптншЛче. 
Йак йа буду на в і ні,і умирати, 
Ой хто буде ііадошюу плакати? 
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Ой де жалуй, молодий козаче. 
Чорний норок над тобоу закраче. 
Ой йа здану, шчо така причина, 
Не заплаче пьі отец, иьі мати, 
Не заплаче й козацька дьіузида, 
Лиш закраче чорпайа пташина. 

Співав Тямко Каидопощч 
Пор. Кольб. Пок, II Ш, 390, 397. 

Мосіегаіо. 
17* 

Там у по- лії сьпьіжок тпьаее* Там у по- лд 

ж— * '• 
—Ь—ї № V ' 

ко-ньа ті - се. сьньшок трьасе, ОГі там жоупьар 

Пасе, пасе у руках водпт, 

Шабелькойу вогонь робит, 
Иа фусточкоу піддувайе, 
Свойі раки загріване і 
Ринп-ж моді коханьШІ, 
Шабелькойу рубаїїьійі! 

Нішо у жоупьар на долану, 
Та льиг спати на годину, 
Нешчіслива годинонька, 

Десь сьі уз вила дьіучішонька. 

Ой вирвала пшениченьку, 
Та ударила по личеньку. 

Годьі, жоупьар, годьі спати, 

Бо йдут Туркьи набувати. 
Співав Олекса Луцін- 

Пар, Аіїтр. VIII. 10. 1щ. Р. р. І, г. І стр. 173. Драгам. Палїт. п. ї- Р* 
стр. 1Я5 і МО. ІСТОр. пісмї Аптоії. і Драгам 1. 38. 

18, 
Магтіе, 

=£3 

7=—1 

Гей у по-лк че-ремчіш-ті, ЦЬВІТ із пе - йі г |[Д^ 
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• • __“Л ш 

*■ ^Гі V— 0 
1 

Тепер на сьі журу йак вечір так рано, 
Бо уже йому серцьу веселости мало. 
Веселість, веселість, до ти сьі цодкіла? 
Па горі високі тлкто ііа осьїла. 

35 

Гей, гей! цьвіт із не- йі у-да|, 

Машеруйут жоувьареяькьи, бо йім машер припар. 
Машеруйут, машеруйут, шчі слива ііш дорога, 
Оберту сьі, махнув фусткоу: будь мд, йшла, здорова! 
Чому*с меде, мова мамо, рано де збудила, 

Та йак тота компаньійа з міста виходила? 
Тому йа тьи, аойа доньу, рано не збудила, 

Бо-с льубила жоуиьареиька, та була бн-с тужила. 
Ти гадайеш, мода мати, шчо па й так пе тужу, 
А йа ходжу по сьвітлоньцьі, мало сьі де виуджу. 
Подиви сьі, моіїа доиьу, на у горішпу кватиру; 
Сігуекайут сьі жоупьарепькьп з гори на долану. 
Закладайте сиві копьі йа у зелену кольасу, 
Здоганьаите жоуньаренька, бо умнрайу без часу* 

Співав Олекса Дудів, 

Пор. Р, р, 1. г. II, стр, 51 ч. 11 і стр. 126 ч. 34. 

Вар.: По четвертім рядку з гори наступає : 

Кояи-ж тьи сьі, мій мїїледькьий, ману сподьівати? 

Тогдн мі сьі, мойа шила, майеш сподьівати, 
ІІак сьі буде місто Бордо Ніддьом називати. 

ЛтІапІе. 

І'їтно^. ЗбІрипк т, XI. 
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На горі високі буіїпнй вітер свишче, 
Милий до мплопі дрібньі листи пише. 

Вій до пеїїі пише дрібними словами, 

У па му відппсуйе рісянми сьльозами. 
Написала у па му на клиновім фостьі, 
Почекай лі, милий, у Стрпііу на мостьі. 
Не мідна рибонька попід міст перейшла, 
Але йа не впдьіу, аби письмо несла. 
Суло не дивитись па задну, сервдпу, 

Було сьі дпвнти на салу перед ну, 

Цп видиш ти, мила, той камінь під водоу? 
Ой пак він поплине, оженьу сьі с тобоу, 
Ци видьіу ти, милий, аби камінь плнвау? 
Коліі-с мі пе льубиу, чо-с у мене бувау ? 
Вувау па у тебе ва інтересами. 
Тепер ти дьпкуйу за твоие коханки. 

Співала П. Білінська. 

Рядки від 11 до 14- пар, Р. р. 1. г. стр, 206. 

20. 
Співав ся тав, як ч, 16 стр. 271. 

Там у льіеьі клин дерево нпсько, 
Ходпт козак до дьіучини блпсько. 

Ой пе ходи, козаче, до мене, 

Бо неслава на тебе, на мене, 

А на тойі слави пе бону сьі, 
Кого льубиу, етапу, розкоульу сьі. 
На гадала, шчо то місьіідь еходпт, 
А то жоуньпр по тамборі ходат, 
Свого коньи за повода еодпт, 

Свого папа під мплпн Біг нроепт; 

Оіі пусти мііп, мій пане, дому, 
Затужила дьіучшга за мпопу. 
Не так опа, пак ти за пеу тужиш, 
Не путчу тьп, хоть року дослужиш. 

Скажу йа ти коньа відібрати, 
Скажу йа іьи у гармати копати. 
Но куй мепе, мій папо, у гармати, 
Закуй мене у шиикаркьп до хати. 
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Бо у шішкаркьп лід, вино, горіука, 

ПІче до того хорошайа дьіука, 
Шче до дьіукьи біленька ностьіука. 

Одівав Василь Гаврилів. 

Перші 6 рядків пор. Р, р, 1 г. її. стр. ЗО я. 27* 

21. 
Апйааїїпо. 

Р ш 

Сьйі - ти мі- сьі- чеиь-ку, 
Тей да уоьу-йу ньі- чень-ку, 

Сьві - ти ііьіч-ку 

ш 

у вал- дрі - воч-ку 

Ш г 
до ми- ло - йі па усьу ньіч- ку* 

Йа приходжу до сьіпнй, 
Бсьі вечерітп еьіли, 
Йа мойа миленька, льубка солоденька, 

До вечері не сьідайе* 

Йа приходжу до хати, 

У сьі нольигали спати, 
Йа мойа миленька, льубка солоденька, 

Тей енатонькьи по льигайе. 

Ой сьіла си копец стола, 

Тей дрібне листье пише, 
Дрібне листье пише, дитину колише, 
З буйним вітром розмоульайе: 

Ой новій, вітре, у ночн, 
ОЙ ПОВІЙ Йо ПІВНОЧЕ, 

Новій, вітре, У печи, новій йо піуночи, 
Тен па непі чорньі йочи. 

По садочку ходила, 
Цьвіт, калнпу ломила, 
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Цьвіт, калину рвала, до серденька клала, 
За жо^иьароа жалувала. 

Ой ти, дьіучнно, гоііа, 

ТеЙ оріхове нерпо, 

Льубити тьї льубЙу, у вміти тьі не Йоаму, 
Памбіг знане, ця еьі верну. 

(пінили Кицька Кур^д^^ 

Пор, 2ед. Р. р. І г, її. стр. 80 ч. 27. 

Апсіаніе. 
22. 

дец, 

Та нарвала (Ьі$) рути па вівец, 

Та виялеяа л рутьапий вінец. 

Той пустила „ у тнїьпй Дунанец. 

Йедним боком Дуеадої вІнчнкьн шшнут, 

Другим боком Дупаном новобранці,! йдут. 

Котрий бранец молодец поплинь но віпец. 
Ой не у Удови Удовин сни бранец молодшу 
Та поплпу (Ьіа) у Дунай но вінец. 
Та бо він шче не доплиу, та уже утоиуу, 

Та на свого кониченька рученькоу махпуу: 
Іди, коньу, дорогойу, у нові ворота. 
Ой там вийде ііа до тебе матуеьі стара. 
Та ие кажи, мій коняку, шчо Йа еьі утоішу, 
Але кажи, мін конику, шчо-м еьі доженву: 
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Ой ману йа дружбове у водьі кленове, 
Ой мішу йа старости у водьі стругове. 
Он яайу йа свашечкьн у водьі нлотнчкьи, 
Он ману йа сватове у водьі шчунове. 

Ой ману йа молоду, тпхуну воду. 
а н. д, 

Пор. 2е£. Р, р. І. г, стр. 96. Аитр. VIII. 171. Голов* І, 97—100; II. 592,705. 

Цкушк, 102, 170. Чубг III. 115 ч. 6. 

Атіапішо. 
23. 

Ой на го - рі жіі - то, на до - яв - иьі жи - то. 

\ Шї*' - У''-' ІМІ 
В чїістьім польу край до-ро- ш жоу-ньа - ра за - би- то. 

Забнто, набито, затьигнено у жито. 
Тай червоноу кьнтайочкоу оченька накрито. 

Ой вийшла дьіучина, ой вийшла н єдина, 
Відокрила кьятайочку, тай еьі подивпла. 

Ой вийшла дьіучина, ой вийшла другайа, 
Підоймида кьнтайочку, реуне заплакала. 

Ой устань, жоуньаре, устань вюлодеиькьий, 

Ходит, блудит коло тебе твій кінь воропенькьий. 
Та пей же він блудит, лей же він блукайе, 

Він до евойі дьіучиионькьн дороги питане. 
Співала Анпа ІІідгородецька. 

Пор. Аптр. VII. 174. Драгом. Палїт, п. І. р, 1 стр. 87, 88 і 186. 

АпОадІе. 
24, 

& 42= 
& 

Ой Ба - си-льу, 

V ,н і' 0-р *- Ом 
0 

льу-ба - на 
11 

дл- 
ди- ви - ти сьі 

1 

ти - 
ми - 

но. 
ло. 
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А кінь біжит, трава юумнт, кіт, дорогу чуіЦ 
ОВ Біг зпайе, Біг видано, де Василь почуйс. 
Ой вочуйе Василина у степі при долипьі, 
Окхопи^, склолиу головоньку у зелоиьі соснин і, і. 
Коло нього лила ходит блисько очерати, 
ііросит, просит Василипу: ходи вечерйати. 

Иак не прийдеш вечерйати, прийди йобідатп, 
Иак не прийдеш иобідати, прийди відвідати. 

Иак не прийдеш, Василпио, пеславонька буде, 
Йак загинеш, Васплицо, не погльапут льуде. 
Нема, нема Василннн, лебой-бо загину у, 

Ой бачу-ж, мій Васнлииа з рибонько^ поплинуу. 

Нема, нема Василиаи, лиш шьппочка нлипе, 
Ой уже-ж бо Васнлииа па вікьи загине. 

Ой дам па вам, рпбаченькьи, но піу золотого, 
УЙ вихібте Василипу, хоть уже не живого. 
ГеВ ядойму йа перстешшу, з мізельиого пальцьи, 
Буду знати, памйнтати Васильн коханьцьц. 

СаІиада Айва II ідгородсцька із своїм мужом. 

25. 
ЬїосІегаЬ. 

Ой проси? він рахунку: 

[ батеньку 
і матьінко 

Ратуи мене - братеІІ(>1{у 

* сестронько 
Молод козак нотопайе. 

отец 
Тї ~ / ов ї | мати „ 
ІІрииш ^ ла ) ! бра,чик| до Диьістра, 

сестра 
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Нема чоуна, ньі весла, 

Будеш ( бра?е } потопат"- 

По сьім боцьі Дулаіїу, 
Недалеко від крану, 
Мої од козак иотолайе. 
Ой проспг він рахунку: 
Ратуй мене, миленька, 

Мол од козак потаїшіе. 
Прийшла мала до ДшЛетра, 

Нема чоучіа, ньі весла: 
Не бій-еь, милий, пе загинеш. 

Співав Олекса Луці в. 

26. 
АпОапіто. 

Гей хо- днт, блу- днт ко - зак по ду - бц - ньі. 

Хо- дит, блу- днт ко - зак по ду - би- яьі. 

Тай прнблукау сьї дт молодьі дьіучнпьі: 

Ой ти, дьіучино, переночуй мене. 
Ой бігме-ж бп-я тьп переночувала, 

Лише кобіьм сьї зради не бойала. 

Гей ти, дьіучнпо, не бій сьі цьічого, 

Та йа шче мол од не зрадиу ньікого. 
Ой ти, дьіучино, збуди мйи раненько, 

Ой так раненько, шчоби не видненько. 
Он сннт же козак, он опит молоденькьий, 
Гей нробудиу сьі — йа уже день білепькьпії. 

Ой ти, дьіучино, ти сама зрадлива, 
Чому ти меде рано не збудила? 
Ой зрадила ти мене молодого, 
Та шче до того коиьа вороного. 

Спішім Олекса Лудіа- 
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27. 

Сиіппв єн так, лк ч. 50. стр, 137. 

Блуди? козак, бдуднт по дубим, 

ІІрибіукау сьі д* молодь! дьіучішьі : 

Ти, дьіучшіо, переночуй мене, 

Иа би тебе переночувала, 

Ічобії йа сьі зради не б о пал а. 
Ти, дьіучнио, не бій сьі ньічого, 

Йа пе зрадиу на сьвітьі пьікого, 
Тей пе зраджу тебе молоденьку. 

Ой, дьї?чшш, збуди мі раненько, 

Так раненько, би шче не видненько. 

Ой спнт козак, ой сшіт мояоденькьнй, 

Пробуди? сьі, та уже день білеиькьнй: 
Ти, дьіучпио, зрадила ти мене, 
Зрадила тп мене молодого, 

Шче до того коньн вороного, 
0. н. д. 

28. 

АшЬпІгпо. 

Он шш-пут гу-сояь-кьп би-етренькоу ВО - ДО^-ЙО?, 

ДІ—л * * л т " 
/к 9 .. 0 і Ь л > 
ГП>—1^-—и и и _ Ь гі- -1г-’Р, —! --П 
А) / /■ - 

—1 
г ? 

Гей вий- дп дьіу- чи - но, роз- моу сьі зо мішу НО?* 

Ой не раз йа, не два с тобо? розмоульала, 

А пьііди ііа тобі ирауди не сказала; 

Аж тогдн йа тобі ?сьу пра5гД0пьку скажу, 

Йак мову рученьку та із твойоу звйажут. 

Мисли-ж мові, мисли, а де-ж ви ту зайшли? 
Ей то під козаком кониченько бистрин* 
Кониченько бистрин, гай золота збройа; 
Шчо-ж тп сп гадайеш, дьіучішонько мойа? 
ОіІ на сн гадану на мори утонути, 
Лише но гадану за то б ой у бути. 

28) 

Бо на мори сплину, стану — відпочину, 

А за тебе піду ■— ял вікьи загону, 
Спінала II. Білїисї.ка, 

29* 

Ашіапіє. 

Л*» * ш І "5 ■Мр г * - "У- -У- У ■¥ 1—-т ** 7- 
Ой ти дві?- чи - по, ти гор- да - йа, ннш - на, 

>, г =Ф==І-;|,- Ч ь К ^ 
„ 9 --9 • • . 1 у л 

Чад тд до ме - пе з ве-че-рьп де впд-шла ? 

Он йак йа мала д’ тобі виходити, 
Близько ворожедькьіі, буд}'Т нас судити. 
Ой ти дьіучнио, тд дьіучнио утко, 
Уетупай-же, уступай йу той човен хутко. 
Оіі йак дьіу чина у той човен уступила, 

Зараз дьіучішу вода драму лила. 

Од подай, хлопче, доугуйу тпчпду, 

Цей йа впратуйу молоду дьіу чину. 

Ой ратуц, ратуи, козаченьку, ратуй, 

Будеш ти мати від батька ванлату. 
Ой не хочу йа від батька заплати, 

‘Лиш тебе хочу за миленьку узвати. 

Ой вольїла бн-м у той Дунай утонути, 
Ньіж бн-м тп мала аа миленьку бути. 

У Дунаї; утону, д’ берегу приплину, 

За жовдяра піду, па вікьи загину. 

Пор. їв- Франка. Жіноча неволя стр. 8—9. С, Н. Д. 

ЗО. 



Варстяпг, 

А11е£Го шосіегаіо. 

Ой у льі- еьі два ду- бп 

±- *'т - - * ґТ\ 

=?= % 0 • 1 
•а.. у * - ^ * Г II 
сер - день- ко дна ду- би. 

На них еидьнт голуби. 
Онїт собі гукапут, 

Два молодщьі слухайут. 

А ви, хлонцьі, молодцьі, 
Перекажіть дьівонцьі, 
Неії она еьі не журит, 

Красу в личка не губит. 
Бо йа хлопе і; молодий, 

Шче до того вонековии. 
Мак йа піду па віну, 
Непі лишу на біду, 

Йак дьіучпна зачула, 
Та за Дунай майнула,1) 
Та копала корільп, 
З під бі лого как і н ьи. 

Та копала цьілдн день, 
Не укопала лцш йедеи. 

Поло кала на ріцьі, 
А варила у молоцьі.3) 
Йешче корінь не скьшііу, 
А уже милий нрилетьіу. 

’) Вар.: Д1 береговії дуйнула. 

ч) Варила го у иолоцьі, той вабила зіслодцьі. 
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Чо-ж ти, милий, нрилетьіу, 
Колн-с мене не хотьіу? 

Ой шчо тебе принесло, 
Та цп човен, п,п весло ? 

Припьіс мене сивий ківь, 

Тепер ми еьі поберім.1) 

31- а. 

Й 
Апбапііпо. 

гЬ: **-К- 

т 

... 
Но са - доч-ку 

£ 
но- хо-джа-ну, 

—Ь 

І сам со - бі 

&.. т 
роз»ва- жа- ну, сам ео - бі роз за жа ну. 

Шчо у Украйіньі милу ману, 

Ци до непі лист писати, 
11,11 самому повертати? 

Иак йа буду лист писати, 
Будут мене льуди знати. 

Не так льуди, мак сусьіди. 
Тен иаробіїут всьіїї бесьідн. 
Ой вп хлоїщьі, ви молодцьі, 

Запрьигайте кониченька, 

Ой під мене молодого, 
Беріть конки вороного, 

І кульбаку срібла, злота, 

Нема пиньі ііьщ болота. 
Ти, місьацьу, сивіти йаено, 
Ти, конику, ступай красно. 
Ти, міеьадьу, сьвітп боком, 
Ти, конику, ступай кроком. 
Бо йа йіду до милойі, 
На білеиькьі ностьівопькьи, 

А везу йі нодарункьі: 
Ой йаблочка червонеаькьі, 

') Ва^. На аодвйері під твій дім, иСну і Йа пе твийа тії не мШ, 
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І хусточкіїїі ДіаДЬОЕШВІ, 

Дьістанут еьі мойї мїї.'еьі. 
Прийіжджайу під ворота: 

Вййди, мала, красша злота. 
Оії не вийшла моіїа шшц 
І брамовькьи не утворила, 
ї брамонькьн не утворила, 
Уже з йнпчим говорила. 

Хтьіу йа копьи обертати, 
Але буду шче чекати. 
Ой не дурно йа зачекав 
Вийшла д1 іиньї стара шати: 

Мати-ж моіїа старепькайа, 
До-ж йе моіїа ниленькала? 
їужит, тужит, слаба лєжїіт, 

Йа шчо тебе уже не вндит. 

На прийіхау прцщгухау еьі, 
Йа з неу нельуб наюульау еьі: 
Хтьіли мене ізгладитп, 
Житье мойе у мене узьити. 
Ой па козак, йа шчіслпвнй, 
Житье меньі дуже миле. 
Йа коником обертану, 

Тай до дому ирииіжджайу; 
Слава Богу, сестри, братьі, 
Шчо йа уже дома, у хатьі. 
Коштуйут мни подаруйкьп? 

Шчом буу куп ну дльа милоііі. 
Ой буу би йа тей кохау еьі, 
Ви йа не буу приелухау еьі. 
Дубельтьіука уже набита, 

А дьі^чипа лак повита. 
Боже зшшй, ізмилуй еьі, 
Йак тьиженько закохау еьі. 
Папа Бога усе про сите, 
Дау аш на сьвітьі прожати. 
Треба других заказати, 
Йак зрадливу закохати.1} 

Співав Василь Гаврилів. 

!) В пісні ТІЙ ВИДНО сліди книжного походшенн. 
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31. б. 

Вар.: Перших сім рядків як виспіє. 

Рядок 8. Сьідлаіі, хлопче, коньп вороного, 
А сам сьідай на другого, 
Та пойідев до мплоиі, 
До мплоиі далекойі. 
Тп, місьІцьу, боком, боком, 
Ти, конику, скоком, скоком. 
Те, щісьідьу, присьвічай-же, 
Ти, конику, поспішай же. 

Прийіхалп під ворота, 
Вийшла мила крашша злота. 
Узьнла коиьа за уздечку, 

А милого за ручечку. 
Дала коиьа до стайенкьн, 
А милого до сьвітлоиькьи. 

Дала копьу віуса, сьіиа, 
А милому меду, вина. 
Сама сьіла задумала, 
Чорпьі очка заплакала. 

Чом тп сьіла тай думанеш, 

Чом за мене не гадайеш? 
Цн лобі жьнль віуса, сьіна, 

Дп тобі жьнль меду, вина? 
Ди сутоиі вечеропькьи, 
ТТи білоні постьівоаькьп ? 
Не жьиль же ми усього того, 

Лише ми жьиль віку мого. 
Співака П. Білінська. 

31. в. 

Вар.: Перших ІЗ рядків як вар. а. 
Рядок 14. ІІойідемо иа Украіпну, 

Вібирати більавияу. 
Рядок 16—19. ЯК вар а. 

„ 20 — 24. як вар. б. (рядок 10—19). 
в 25. їаьпла ковьи за вудила, 

По подьвйеру поводила. 
Узьила коиьп до стайевкьи, 
А милого до сьвітлоиькьи. 
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Узмла коимі до жолуба, 

Миленького кодец стола. 
Рядок 31—32 як вар. б. (рядок 22 23,} 

п 33. Тей сутуйу вечероньку, 

Тей білуйу поетьівоиьку. 
Рядок 35—44 йак вар. б. (рядок 24—33,} 

,т 45, Не жьиль-же ми усього сьвіта, 
Шчо ми ідут марне льіта. 

Мобегаїо. 

З У-кра- ні- нн до дьіу-чи-ші ко-вак ло кло- ниу сьі. 

Шклонпу сьі козаченько е коньа вородого, 
Не забувай, дьіучиноігько, мене молодого. 

Не забувай, де забувай, йа тьл де забуду. 
До кіль тебе, дотьиль мене, льубити гьі буду. 

До кіль мене, дотьиль тебе, будем сьі яьу бити, 
Лиш сьі це дай, дьіучішопько, другому зрадити. 
Та не дай сьі зраддтонькьн, та не дай сьі звести, 
Га не дай сд гїльтайови косої!ьку розплести. 

Одівала; Фесі Бараиова. 

33. а« 

Співає сгі так, як чв 1. а. стор, 288. 

У гай, лати, у гай, мати, у гай зєлєнєеькьпї, 
Вибнрау сьі від родини жо^ньар молодецькьин. 
Гей на коиьп вихонду сьі, на зад похьнли^ сьі; 
Приймайте ми ріддьі братьІ, може-м с кьим сварну сьі. 
Скропи, Боже, дороженьку від Стрийа до Львова, 
Випала ми з під кошма золота підкова. 
Не жьиль же ми підковопькьи тоні уолотойі, 
Але аш жьиль дьіуяиноиьк&іі тойі молодоиГ 
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Не жьиль же ми підковопькьи, шчо оьі загубила, 

Але ми жьиль дьіучишшькьн, шчо сьі зажурила. 
Співнла II. Біїшська. 

33. б. 

Співав са тая, яя ч. 18. 

Скроїш, Боже, дороженьку до самого Львова, 
Випала ми з під коника золота підкова. 
Не жьиль же аш підковопькьи, шчо така золота, 
Але ми жьиль дьіучиноігькьи, шчо така молода, 

ЇІриїїіхау йа кониченьком під нові ворота, 
Гопну у, тупну у копитами йа у нові ворота. 
Ой не вийшла мойа мила, вийшла стара мати, 
Прошу, прошу козачепькьи до понойі хати. 
Узьяла коиьи за вудила, до стаіньі завела, 
Йа козака на рученьку до еьвітлонькьц ввела. 
Коликови віуса, еьіііа, давленого уброку, 
А. милому меду, вина і сутуііу печеру. 
Тей сутуйу вечероньку, тей білуйу постьівоньку: 
Не жьиль же ми усього того, лише ми жьиль віка мого, 
Віка мого молодого, тей віночка язвленого. 

С. II д. 

ІІор. Аитр. VIII. стр. 161. Р. р. 1, г. П. стр. 49 і 124, 20 і ч, 16. 

АИодго. 

Там 

34, 

ф—т- 

иа го - рІ ка - ля - иа, Там на го - рі 

"4 - г- . —N—N —1—"1 г. і - . , і 
-ут~2 Н N -Ь- ЕЗЗЕЗ -—Фі : > ^ . • І 
\пт 9-я * т т А г 9 1_! ' ^_ 1 
%Г • 9 т 

сер- день-ко ка- ли- па, Уг- га, 
* • + 

ка- ліі- на. 

Там сто йол а дьіучнна, 
Цьвіт, калину допала, 
На козака моргала; 
Ти, козаче молодий, 
Озлш мене с еобо^йоу, 
Йа ти буду жояоуйоу : 
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Постьіль тобі іюстельу, 
Сала ти сьі положу, 
Рукьи, йоги розложу. 
Там доріжка чоряьава, 
Туда ідут мол од ць і, 
Перекажут дьівоиьцьї, 
Неп вона сьі не журнт, 

Красу з личка пе губят» 
с- Н д. 

Пор. 2е£. Р. р. 1, г. II, стр 119 ч, 23, Кольб, Пок. II. ч. 128. 

2, Валляди і иньшї піенї- 

і- З- 
Аікіапііпо, 

Удо- ви - по - го єн - па. 

Йак ока го чьирувпла, кликала до хати, 

Хода, ходи, серце Йвасьу, шчось ти ману дати. 
Ой дала У на шильнику меду, а другуйу війт, 
Випий, випий, серце Йвасьу, бо на уже видала. 

Рел йак Івась того випиу, сьіу сц конец стола, 
Мата йего іштайе сьі: де-с буу, Йвасьу, Учора? 
Ой буу же па, моиа мати, у Марнспиьі хатьі, 
Дала мевьі чари вити, треба умирати, 
ОЙ ший, мати, біле платне, тай білу сорочку, 
Лише, мато, ке позивай Мар неп ну дочку. 

■ Співала II» Сілїпсьїїа. 
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1. б. 
Співав ся так, нк ч, 1. а. 

Ои у містьі на риночку стала сьі новина: 
Очарувала Марисеиька удовиного сипа, 
Йак му жала чари дати, кликала до тати: 
Хода, ходи, серце Йвасьу, нічось ти майу дати. 
Йа увійшоу вік до хатопькьп, нальила му вина: 
На пий, на тій, серце Йвасьу, бо йа йуже ин.та. 
Ой йак Івась молоденькьий тей вина напну сьі, 
Лише прейшоу до доионьку, аа серденько узьну сьі. 
Ой н рий шоу він до доионьку сьіу сн копец стола, 
Штайе сьі нати ного: де-с буУ, Йвасьу, учора г1 

Ей бу? же на, мойа мата, йа у удовнньі хатьі, 
Дала меньі чари пити, треба умирати. 
Ей дай же ми, мойа мати, льіиеиьку сорочку, 
Шче підьіт ми, приведьіт ми йа удовину дочку. 

Ай приходит Марисеиька, иа порозьі стала: 

Ей чому-ж ти, Мариеуиьу, смутиа не весела? 

Ой йак же йа тепер майу веселоиу бути, 
Ей кого йа вйирне льубйу, по можу забути. 
Ой дайже ми, мойа мати, уже на смерть сорочку, 

Лиш тьі прошу: пе позивай йа удовину дочку. 
Ой казали Марпсеицьі сорок бучкіу дати, 
А молодий Іваеенько каяау дарувати. 
Ой уже-ж меньі йедиаково у сирі земли гнати, 
Йа молодьі Марисенцьі шче хлопцьі льубитп. 

Співала Аипа їрааас 

Ктяо/р. Вбіранк Ті XI» 
37 



290 

Йак вона го очарувала, тра би йумирати, 

Приступіт сьі, мамо, д’ іиньі, шчось буду казати: 
ІІриступіг сьі, мамо, д! мпньі, шчоеь буду казати : 

и|ль1т мпньі по парубкьн, буду сьі спрашчатп. 

Ои йак прийшли иарубочкьи, шьішкьп повппяали: 
Церез шчо ти марпе гинеш, ти удовин Іване? 
Підойміт иі, иарубочкьи, па білу подушку, 

1а гіідьіт ми, праведьіт ви Марисеньку душку. 

Л йак прийшла Марпсенька, тей у порогах стала: 
Марисенько, душко-ж нона, то-с мі очарувала. 

Чим же йа тьі очарувала? пьі аьільои-коріпьом, 
Лиш^у коршиі на підсьіпьу два-м ти ііабка дала. 
Ой йак па тн тей давала, 'та санам укусшга, 

Е? ?ак би т6 шч° Д° чого, тей йа бн-м не жила. 
Ьй ііак ііа ти тей давала того червоного, 
Іа-м казала, би-с не дьіждау льубптп ньікого. 

ч >546 П|іРпі£0:,ьб П-; ІГ’ Ч' а" 50 б'' Граємо. 9ТН0Гр иатер. III 277 
ч. о36. В. Шухевач. „Гуцудьщааа" Щ. «ор. 211 ч. 24. 

Мсніегаїо, 
2. а. 

Да- ле- ко чу- ва - тп о та - кі по - ви - пьі, 

В5 
г: і- 

£ 
За - би- лн Пе-тру-сьа у Жу-лин-цкі 

За шчо йего убито ? за вельможу паньу ; 
Іїаньі пана мала, Петрусьа кохала, 

ГІапьі папа мала, Петрусьа кохала, 

Тей за Петрусенькон три післанцьі слала. 
Нетруеьу, Петрусьу, шчо-ж тп еи гадайеш, 

чо ти вбльможоїп цд.гіьі не слухайеш ? 

Еи вельможна напьі, слухати тьи трудно, 
Ьо мц на серденьку ой так дуже нудно. ■ 
Нема пана дома, пойіхау на лови, 
Попіхау иа ловп у зеленьі дуброви. 
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Довідау сьі внерний слуга павскьпй того, 

Тав осьідлау собі коньа вороного, 
А йак він осьідлау коньа вороного, 

Так сьіу таи пойіхау до пана свойого. 
Здоганьпйе пана у Львові на шоотьі, 
У Львові па мостьі при зеленім тростьі. 
У Львові на мостьі при зеленім тростьі: 

Вертай сьі, пануньку, майеш дома гостьі. 
Ой слуго-ж мій вйерппй, не вйеру ти того, 
Бо то моіїа папьі роду пе такого. 

Бо то моііа наньі роду шльаходького. 
Гей пане мін пане, коли ти не вйпрпін, 
Обертай но коньі, зараз сьі подивпш. 

Не жьплувау же пан свойпх копей ноцп, 
Та наверпуу кіньми темненькойі ночн. 
Не жьплувау же пан коней вороненькьцх, 
Коней вороненькьих, ньі о'іпй чорпенькьих. 
ІІрийізднт до дому, стау еи під брамоіїу, 
А іде вельможна з льубком до покоііу. 

ІІетрусьу, Нетруеьу, шчо-ж та сп гадайеш, 

Чоау-ж ги із себе сукньіу не скьидайеш ? 

Зачьиу Петрусенько сукьепкьи скьидатп, 

Сппльут сьі жоуньари йак порох до хати. 
Ударила сьі папьі по полах руками: 

Нропау Вес, Нетруеьу, йак лисенько У йамі. 
Ой крикнуу же той пап на тоти жоуньари: 

Беріть ІІетрусонька високо па мари. 

Гей занесьіть йего у далеку гранпцьу, 
Та там йего вержте У глубоку кьерпицьу. 

Ой пішла вельможа до .мамкьи сукманкьн, 
До мамкьи сукмапкьп — тоненького рубка; 
Піду визирати Петрусьа голубка. 

Ои жебп ти, мати, ІІетрусенька мала, 
То йа бп тьп, мата, сріблом обсипала. 

Де твопі, Петрусьу, шьішкьп сафійанкьи, 

Шчо-а ти куповала через уеьі иармаркьи? 
Шьннкьн сафійанкьи вода уже забрала, 

Дорогій: шпіпкьп піском присипала. 
Співав Олекса Луців. 

Пор. Лавренко. стор, 6-2—64. Аіітр. VII. 171. їе^, Р. р. І. г. 100 і 101. Кольб. 
Пок. II. ч. об, &7. Вольб. їді б. сер. XVIII. ч. .403. сер. XVI. ч. 484 сер. І, стор. 8о. 
В. Шухевач, ,Гуцульщнна“ III. 187. ч. 3. 
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2. б. 

Опікає ся тав, як ч< 2, а. 

Далеко чувати такуйу новину, 

Утоплено Петрусьп йа у міста Джулзшьі, 
Теїї за йаку кару? за вольяожцу иапьу; 
Паньі папа мала, Петрусьн кохала* 

Петрусьу, Петру сьу, шчо-ж ти си гадайеш, 
Йа чому-ж ти з себе сукньі це скьидаііеш? 

Иа вельможна паньі, скьддувати трудно, 

Бо чось мияьі дуже па серденьку нудно* 

Петрусьу, Петрусьу, не бій сьі иьічого, 

Йа вельможна паньі, — успокойу каждого* 
Ньіхто тою не чуу, лише малий хлолец, 

Яьіхто того не чуу, лише малий хлопец. 

Запрьигайте хлопцьі коиьи вороного, 
Будем здоганьати папа молодого. 

Здоголили пана иа у міетьі па мостьі: 
Вертай, вертай пане, майє наньі гостьі, 
Йа мій вяерний слуго, де моу ке ми того, 
Бо-ж то жона паньі роду не такого. 
Ой дивпт сьі Петрусь у горішау кватиру, 
Ой йе пан дома, дома па яодвйеру. 
Ой дивпт сьі Петрусь йа з гори із хати, 

Сппльут сьі жоуньпри йак пісок до хати, 
Йузьилн Петрусьн йа за більі бо кьц, 
Кьпнули Петрусьн йа У Дунай глубокьпії. 
Плавай же, Петрусьу, від краму до крану, 

То майещ Петрусьу за вельможну иапьу. 
Світи, рибаченькьїї. сьіти закьидапте, 

Тей ви молодого Петрусьн шукайте* 

Йак го ізлопиге, дасьте меяьі знати, 
Та невже йа знану йак го поховати, 

Пожичьи.та воиа йа у маикьн сукманкьп, 

Иа у мамкьи сукяанкьи, у кухаркьц рубочка, 
Та пІиїла шукати Петрусь! льубочка. 
Де твопі, Петрусьу, срібпьійі перстеньі ? 
Церва биту гребльу бистра річка била, 
Перепій ць і срібньійі вода приму лила. 
Дс'Ж твойа, Петрусьу, шьипка сашяанка? 
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Церез биту гребльу бистра річка гнала, 

Швидку сапійанку'з голови здоіїмала. 
Співала Одепа Карнічик. 

Апйапішо. 
З, 

Ду- най во - ду ие - се. 

О шчо тихше дьіука косу чеше, 
Чеше, чеше, тей на Дунай несе. 
11л шш, пливи, коеонько, з водоуйоу, 

Ти поплинеш а йа за тобоуйоу. 
У тім Дудайу йавір дзелененькьпй, 

Під йавором коник вороненькьий. 

На конику золоте сьідедце, 
На еьїделци козак молодепькьнй. 

Спдит собі, на скрипочку грайе, . 

Струна струньі нрауду нові дане : 
Нема крайу тихому Дунаїу, 

Нема стриму удовиному сниу, 
Звіу з розуму молоду дьіучішу. 
Йак ізвіуши, той на коньа сьіуши, 

З ворон коиьом йа у Дунай пустивши. 
Співала Фесі Барапова. 

4. 

Співає ся так, як пісня „Ходит милий понад річку 

А йу шість! у крайнім домі стала сьі новина: 

Йа вуйтова Марнсенька породила сипа. 

Йак оиа го породила, у иелеикьи повила, 
Та занесла у тпхьий Дунай, з Дунайом иусгаяа. 
Плини, плини, біле дитьи, на ураз з беретами, 
Бо там паїщкі рпбаченькьп, бп тьі ке зьзьімали. 
Ой йак вийшли рибаченькьїї рибоньку ловити, 
Йа шче рнбкьп не зловили, па уже дитьи ймнли. 
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Несьік, несьім, пане брате, пану на пораду, 
Та іекличем, пане брате, дьіноцьку громаду, 

Уеьі дьівочкьн, иапьпночкьи, до сиравопькьа йдут, йдут, 
Та усе собі на головах по віночку иееут; 
Йа молода Мариеепька тей із заду йшла, йшла, 
Тей на свойі головопьцьі віночка не несла. 
Нені мати стареиькайа с тиха говорила: 
Чолу ти си, лона допьу, віночка не узьила? 
Тому йа ей, мойа мати, віночка не брала, 

Голова мі иабольіла, йа фуеткоу зьвнизала. 

Усьі дьівочкьн йак паиьичкьи від еправоиькьи йдут, йдут, 
Тей молоду Марисеньку на погубу веду?. 

Он у звили Марвсеньку за біленькі бокьн, 
Тей кишули Марвсеньку йа у Дунай глубокьпи; 
Йа молода Мариеепька сьім раз вшивала, 
Тей сьі свойі матьшоїщьї гшско ноклоньала. 
Ой шче минеш, мова мати, тей доиигюк пиать, пиать, 
Не пускай віх но вечірках, та ней дома енїїат, сиїіат. 
Ой шче майеш, мова мамо, па віддайьу дві, дві, 
Не дай же йім так на воли, йак нес дала мниьі. 

Співала Иацї Шабашив. 

Пор. Гріичсмко, „Зтііогр. матеріали1* III* стор. 272 ч. 533. 

Б. 
Співає ся так, як чг 8. а. стор. і 57* 

Комарі дошчу побоііали сьі, 
Попід дпетьечко поховали сьі. 
Не так комарі, йак комар ицьі; 

Не ходи, Грицьу, на вечерницьі. 
Котра дьі^чииа чорнобривая а, 
То чаріунпцьа справедливіша. 
Прийшла иедьільі, зьільі копала, 

Йа у понедьілок та иолокала, 
Нриашоу вівторок, аьільі варила, 

А у середу Гриньи стробіла. 
Йа п рий шоу четвер, уже 1'рицьо йумер, 
Прийшла ішитипцьі, ховайут Грицьі. 
Прийшла субота, мати дочку била: 
На шчо ти, суко, Гриньи стробіла? 
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Об мало, мамо, жаль ваги не майє, 
Ней сьі Грпценько у двох ие кохане. 
Та ней ие буде і», і іїі, ньі яеньі, 
Ней сьі Гриць найість спробі вемльі. 

Співав Грипі. Давидового Олекси. 

Пор. Максимович. .Малоросе. 107 ч. 6(і. „Зборникь в'Ьссш.“. Львові. 

18(й. 87. Чубвіїск. Труди V. ч. 421, 429, 809, 820. 

6. 

-N—І-1-*—^—Ч—ж—т—ш—Р— і Л А -”і 
Ж-Л-. * * І < ' ?'т; і • *—4— 

—-*ч 
Ой иі- ха- лп ко- за-кьи в о-бо- зу, Ста-ли со- бі 

іш ~ .5 Ь Г |»=ад •=^Л 
-£[> ЛЧУ- Р р / ■ ^ Г # : 

близько пе-ре-во-зу, Ста-ли со-бі 

Варант. 

близ-ко пе-ре-во- зу. 

Мосіегаїо. 

Он йі - ха - лп ко - за- кьи з о - бо - зу, 

Ста- ли со - бі бдиз - ко не ре - БО зу. 

Узьплн собі гадочку гадати: 
До ми будем ньічку ночувати? 

Йеден каже: бпетрепькайа річка, 
Другий каже: теашенькайа ньічка. 
Йеден каже: не перебредемо, 
Другий каже: туй заночуйемо. 
Третин каже: хотьби й утонути, 
Би у Марпсьі на печери бути. 

Вийшла до них Марисана мити: 
Прошу, ирошу, коаакьп, до хати. 
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Ой їїе у непе «ід, внпо, горіука, 

Ой йе у мене біленька постьіука, 

Шче до того хорошана дьіука. 

На постьіуцьі сьім аедьіль лежала, 

Та упа собі тройзьільн жадала. 

Хто Марші гройзьільк дістане, 
Той з Марлеву до еьльубопьку стане. 

Обізвав сьа козак молодеиькьпй: 

Ой майу йа три копьі па стайни: 

Йедсл чорннй — йак ворон чориенькьий, 

Другий сивий — йак сокіл сивенькім, 

Третин білий — йак лебідь білепькьнн. 

Йа тим чорнил до морьп дойіду, 

А тни сивим море перейіду, 

А тин білим тройзьільн дьістану, 

Йа з Марисеу до еьльубопьку етану. 

Он У'зьну козак тройзьільн конати, 

£'зьила над ним зазульи коватн: 

Он пе копай, козаче, тройзьільн, 

Бо Мариси уже з йшічпн весьільи. 

Ііовер козак тройзьільн конати, 

А йуиьну сьі з весьільоя витати. 

Иравоу ручкоу весьільи внтайе, 
Льівоу ручкоу шабльу вітьпгайе. 

Йак у городьі макьіука бринулд, 

Так Мариси голова хитнула: 

Ой на тобі, Марисьу, тройзьільн, 

Не починай а з цинчпм весьільи. 
С. Н. Д. 

Варннпт. 

Рядок 5. Йедеп каже: бпетра річка, бистра, 

Другий каже: теинайа ньіченька, 

Третий каже: тут би кочувати. 

Рядок 10. Йа Марисьі у недузьі лежала, 
Тройакого зьільі забагала. 

Рядок 33. ЙІде козак з тройзьільом до дому, 
А Марисьі з косьцьожа до дому. 
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Рядок ЗО. Йак у поли лельійка лельіла, 

(Йак У Петрівку макіука лельіла.) 

Так Марися голоука злетьіла, 

ГІор. Ланреішо. „Пісни ари кохапіш“ Кіевь 1864. 146—148. Гріиченяо, Зтаогр. 

аатер. стор. 234—341 ч. 480, Вар. А. В В. Г. Д. Е. Ж. 3. И. В. Шужеиич, 

„Гуцульщина11 Ш. стор. 204 -208 ч. 16, 17, 18, 10, 20. 

7. 

Апсіапіе. 

У-2 V * - ~ш~ Г* ш а Р'л 1 2 
* А—Ь Ь ' Ь * Г - 

Гей у льі-сьі ог-ньі го - рьат, Ген у льі - сьі 

о- - * *♦. - Лш.'___1 
■ р р і^г 9 л ^ * Г" м О 1 

ГгТ \ и и г V * / В ^ ^ ' 1 гг_г 1 
ТІ 1 ^ * А и_стіл:_1 1 

Г Г Г 

ог- ньі го-рьат, При тих ог - иьах стьільцьі сто - йат. 

На тих стьільцьох пани сядьат, 

Тай Йасеви право судьат: 

Іди, Йасу, на віноиьку, 

Лиши свойу Мариноньку. 

Буде мати догльадатп, 
Медом, вином иановатн. 
А мати так догіьадала, 
Шчо до тижиьи поховала. 

Іде Йасьо із віпоиькьн, 
Кличе свойі Маринопькьн. 
Вийшла д’ нему рідна мати: 

Нева, сину, Марипь дома, 

Пішла у воду хусти прати. 

Ой вийшла найстарша сестра, 

Злу Йасеви вість принесла: 

Нева, Иасьу, Марипь дома, 

Пішла у воду хусти прати, 

Ньіколн сьі не вертати. 
До тебе сьі обзивати. 
Прилину копьи теи до воріт, 

А сам пішоу па йейі гріб: 

Марипочко, ме сердечко, 
ІІромоу д’ мниьі хоть словечко. 

Етисгір. ЗбІрПЬН Т. XI. 38 
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Та цп вшньі женити сьі* 

Цп по тобі журити сьі ? 
Коли камінь корінь пустат, 

Коли верба грушкьн зродит, 
Тогди ти сьі тен ОЖЄЕІЇЇЩ. 

А ЕІП сьигіїуу до кьешеньі, 
Вшшьпу ножик, та до шині: 
Ту ней тьіло с тьілове лежит, 

Ту неи душьа з душеу тужит. 
Співала Мариська Бойчиха, 

8. 
МоПетїо. 

Лишиу свойу Марисеньку йак яальоиапье, Гей* гей, йак кальоваиье, 
Лишиу споду Мараседьку па матусеньку, „ 
Казау йейі годувати пшенашшш хльібом, „ 

Казну дейі наповати медом тей вином. 
Казау йейі вістедати мнекі перина. и 
Матусенька Аидрусенька не послухала; 
Годувала Марисеньку віусьншш хльібом, в 
Наїювала Марисеньку горшчоу золоу, в 
ВІстелала Марисепьцьі тверде каміньі. „ 
Йа з печера Марисепька та зайойкада, „ 

Ой а у кочн Марисенька дитьи родила, „ 

На роаеьвігьу Марисенька Богу дух дала. „ 

Ой прийіхау Аидрусеиько та з вірльованьи; „ 
Ой ирийіхау Андруешіько та під ворота: „ 
Вийди* вийди, Марисуньу, краніча від злота. ч 
Ой не вийшла Марисуиьи, вийшла йейі мість: „ 
Ой уже твоиі, Андрусуньу, Марпеенькьи ньІт. „ 
Ой не йіхау Андрусуиьо на матусин дьвнер, „ 
Та нрнпіхау Андрусуиьо на Марисин гріб ; „ 
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ІІршйиу копьи, припій^ коеіьп йа у головоиькьи, Гей, гей... 
А сам улау Аидрусеиько тай у ноженькьн: „ 
Йа Уцовідж ми, Мариеенько* хоть п^дпо сліуде, в 
Ци яеиьі сьі женитонькьп, ци жити удіуцем? „ 

Співала Наська Курилова. 

Пор. Бо1§Ь. Ь. стр. Щ. Р. р. І. г. її. стр. 14, Русалка Дмїстр. стр. 7. 

Кодьб, Пок. II. ч. 41. 

Мобегаіо. 

9. 

Ой мо- ло- да у до - ва сд - «а йо- же- нп - иа, 

* 
—Р—^ 

Щ- 0 
£ 

Мо-ло-ду це- віст-ку 

Т—К- 

т 
Ф= 

в—•- 

і - зо де ува- жац- ла, 

; * _,т __* ж 
* 9 

—*V V- шш 
Мо- ло- ду пе- віст-ку бар - зо не ува- жьи- ла. 

Виправила сина у далеку дорогу, 

Молоду невістку у поле до льону. (Ьіз) 
Молоду невістку йу поле до льону: 

Йак ми пе вибереш* пе їїди-ж ми до дому. „ 

Беру льоппк, беру, усе сьі позирану: 

Відкьи стара ненька дитьи падношаие. „ 
ІІрппіхау синочок, стау сп під ворота: 

Вийди, мила* вийди, шче крашча від злота. „ 
Не вийшла миленька, вийшла йего ненька; 

Ненько-ж мойа, ненько* де шойа миленька? „ 

Ненько-ж мойа, пенько* де мойа миленька, 
Шчо сьі розплакала дитииа маленька? п 
Ой йіхау ти, сину, з такоіі дороги, 
Цн-с впдьіу топодьу, та на свойім появу ? * 
Ой йіхау йа, мамо, із тойі дороги, 
Не видьіу топольі, аж на свойім доли. „ 
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Ой озми-но силу, гоструйу сокьиру, 

Та піди рубати д зелєну топольу. (Ьіз) 
Ой узьиу ениочок гострий топорочок, 

Та ні шоу рубати д зелену топольу. и 
Затьну він йод єн раз, опа сьі ехьішіда, 

Затьну вій другий раз, она сьі скривила, в 
Затьну він третин раз, она промовила: 

Не рубай мі, милий, бо на тзойа кила. „ 
Чому-ж ти, миленька, ту у полії о стала. 
Бо мі твойа пенька так тьижко вакльала. „ 

Бодай твойа пенька спаеьіньи пе мала, 
БІчо мі молодуйу тополеу назвала, 

С. я. Д, 

Пор. Кольб, Пок. II ч. 45 і 45. Аитр VII. 167. Аитр. VIII 167. Чуб, V, роад. 

898. \\го]сіскі. КоІЬеги Б* її У* Голов. І. 712. М, К* Васильєві». П’Ьсенаьїв мотиви о 
превращешахь Зтногр Обозр. VI. 234. КІевская Старина 18У0 повбр-ь, 208. Дашяе- 

вич : Отзьївь о соч. Петр, Записки Имнер, А я Н, 160, 170. 

Варяант. 

Рядок 1. Ой хотьіла мати сина оженити, 
2. Лише не хотьіла невістку льубити, 
3-4 = 3—4 в 9. 
5* Іди ти, невістко, у йоле до льону, 

6, = 6. в 9. 

7, ОЙ пішла невістка у поли льон брати, 

8. Льону ке дібрала, у коли почувала. 

9. Льону ие дібрала у нони ночувала, 

10, На широкім коли тополеу аїетала. 

11. ІІрайіхау синок в далеконі дороги, 
12, Поклоішу сьі вітцьу й иатьіноньцьі у ноги. 

13. Мати-ж мойа, мати, усьу-м крааіну зніхау, 

14-15 = 18—19 в У, 
10. Вирубай топольу йа в нашого польі. 
17. ?аьиУ собі синочок гостру сокьиревьку, 

18. Та пішоу рубати тоту тополеньку. 
19. Затьну він йїиі раз, у на сьі похьнлила, 
20. Затьпу йі другий раз, у па сьі поклонила. 

21—22 = 25—26 в 9. 
23. Хоть і пору бане ш, то не поскладайеш, 
24. Хоть і посоадайеш, то но иоховайеш. 

ЗОЇ 

25. Йа тому не винен, мати мойа мила, 
2(Б Бо то усьо мати тото наробила. 

Співав Тимяо Матвіїв. 

10. 
Апсіапііпо 

Тобі м, синку, рада, бо-с мойа дитина, 
Невістцьі-м не рада, чужа чуженина. 
Пішла до двупицьі, узьмла три ск.шшницьі; 

У йодну зачерла меду солодкого, 
У другу зачерла вина дзеленого. 

А У трету зачерла йіду гадьпчого. 

Сама сьі вадила вина давленого, 

А синови дала меду солодкого, 

А невістцьі дала йіду гадьи чого. 
Миленька не пила, з милим подьілпла: 

А милий напну сьі, з лави повалиу сьі.. 
Ой Боже мій, Боже, шчо-ж йа ізробила? 

Свого миленького на вікьи-м стройила! 

Ой цит, мила, ой цит, не ти мі стропила, 

Стройіла мі цепька, усьа мойа родина. 
Співала Й. Білїнсьна, 

Пор. Кольб. Пок. II. 48 і 49. Аитр. VIII. Н8. Голов. І. 81, 186; II. 578, 586, 

711. Чуб. V. розд. 309. 

Вариянт. 

Рядок І—3 = 1 — 3 В 10. 
4. їїевісщьі-м не рада, чужа чужеиицьі. 
5. Чужа чужеиицьі пішла до нпунпцьь 
6. = 4. в 10. 
7. Йеднойу зачерла меду солодкого, 
8. Другойу зачерла вина дзеленого, 
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9. Третону зачерла гадьнчого піду, 

10. Сама сьі манила меду солодкого, 

II* На синовії дала вина дчеленого, 

12* Йа нпвіетцьі дала гадьичого піду. 
13, Миленька яе нила, миленькому скрала, 
14. Иак миленькьнй випну, за серце сьі ухопиу. 

15, = 13, в 10, 

16. Ой шчо ж бо ііа свого милого строіїяла? 

17-18 = 15 16 в 10, 
С. Н. д. 

11. 
Співає сн так, чк 'і. 2* я. іітор 290. 

Ой майеш ти, сину, жінку мол оду йу, 
Ой лай ти йі, сапу, потугу тьижкуйу. 

Ой дай же иш, Соже, вечері дьіждати, 
Буду евойу жінку тай і научати. 

Ой а із вечерьн комора дудньіла, 

03 йа у піупочи нагайка шуміла. 
Он йа на розсьвітьу миленька заснула. 

Ей уходит бо син йа рано до хати, 
Та узьпяа го сьі йа мати латати: 

Шчо так, шчо там сину, у коморі чувати? 

Кьепсько, мамо, кьепско у коморі чувати, 

Заснула миленька, не хоче уставати. 
Ой дау би йа кому ковануйу скриньу, 

Ой жиба хто збудну молу ґоснодиньу. 
Шкода, сину, шкода коваяойі скринь*, 

Уже ньіхто не збуднт твоні ґоеподиньІ. 
Ой дау би йа кому йа сиву корову, 
Та коби хто збудну моіїу чорноброву. 

Шкода, сану, шкода сивош корови, 
Уже ньіхто не збуднт твойі чорнобровії. 
Ой не жьиль ми, мамо, шчо уда молоденька, 

Лише ми жьнжь, мамо, дитина маленька. 
Он сьідай же, сину, на сиву кобилу. 

Ой та йідьже, сину, на Украй, на Украйіну. 

Не будут тьи, сину, тамкьи льуде знати, 
Будут тебе, сину, кавальєром звати. 

Співала Слеш Карпічик. 

Пар. ір. Франко. Жіноча пев, стор, 28. Кодьб. Поа. II, ч< 320. 
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12. 
Ой два нас, два нас 
Ой оба-смо си 
Попович каже: 
Удовин син каже: 

Виберім собі 
Котрий котрого 
ГІонович стрілиу 
Удовин син стріли^ 

(Ьїз) до дьіучпни ходило, 
9 дьіучииопьку льубплн. 

„ нона дьіУ'іина буде, 

„ хіба мене не буде. 
„ широкьий пльац на поли, 
п стрілонько^ переборе. 

„ долину перестрілну, 

„ у само серденько уцьілиУ. 
с. н. д. 

Пар. Іщ. Р. р. і. г. II. стр 6. Руо. Дн. 9. Кольб. Поа. II. ч, 119, 120. 


