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Друкуючи отсей тош етнографічних материялів, мав я намір 
додати до нього на вступі статю, де розбирало ся питане послова- 
ченн Русинів тих комітатів, в яких пороблені записи до отсього 
тому. Коли одначе обом книжки перейшов визначені їй первїстно 
межі, постановив я сю статго відложити до 42 т. „Записок Наук. 
Тов. імя Шевченка*1, який вийде 1901 р,, куди й відсилаю тих, що 
цікавить ся отеим пнтанеш. Статя та викликана головно рецензнямн 
проФ, Настрнка (Прага), проФ. Соболевского (Петербург) та проФ. 

Вроха (Христїяшя) на мої „Руські оселі в Бачцїи. її нїй подам я між 
иньшим цікаві листи Бачванських Русинів, в яких вони поясняють 
докладно своя национальне становище та відносини до иньших нацпй, 

посеред яких приходить ся їм жити. По прочитаею тих листів, 

здаеть ся мені, не буде ніхто зачислю вати Бачванських Русинів до 
Словаків, як то зроблено в останніх часах, бо найде в них рішучий 
і енерґІчшш протест проти такого поступованя. 

Що до способу уГрупованя матерня лі в сього тому, то вони 
мають двоякий характер. Перша часть угрупована по селам, так 
як була записана. Такий порядок уважав я конечним тому, що 
хотів виразно представити читачам постепснний перехід словаченя 
руських диялектів відповідно до того, як вони посувають ся зі 
сходу на захід. Хто бажав бн мати докладний образ угро-руських 
диялектів, повинен крім сього тому'Етн. Збірника порівняти ще 
III і IV т», де зібрані материяли зі східних комітетів, що входять 
у склад теперішньої Мукачівської єпархії. — Друга частина сього 
тому, що містить бач панські иіснї, угрупована відповідно до вимогів 
теперішньої етнографії. При ґрупованю ссї части хіевував ся я 
в великій мірі вказівками і иомочію дра Ів. Франка, за що й скла¬ 

даю йому иа сьому місця щиру подяку. 
Опублїкованем бачванських пісень розпочав я друк материялів 

записаних мною в Бачцї 1897 р. Усіх тих материялів сталоб іце на 
три томи, кождий по 16 аркушів друку. Між ними е казки, легенди 



новелі, анекдоти, банки, історичні спомини і докладний опис весїля. 

Гарну збірку будуть становити особливо казки, до яких я мав не¬ 

звичайно добрих оповідачів; інтересні будуть легенди та історичні 
спомини, до котрих увійдуть такі мотиви, які не мають паралель 
у дотецерішних наших етнографічних збірках* На байках про¬ 

яв дяєть ся великий вплив сербського зь вірнішого едоса; на них 
отже можна буде докладно пізнати, як народні оповіданя перехо¬ 
дять від одного народа до другого та як при тому зміняють ся* 
Весільний обрав буде цікавий тим, що він уже тепер належить до 
пережитків і більше не уживаеть ся між Бачванськими Русинами 
в такому виді, в якому записаний* Оповіли його мені старші люде 
на підставі споминів із своїх молодих літ* 

З уваги па те, що материяльні засоби Вауков* Тов. ім, Шев¬ 
ченку призначені на етноґраФІчні видана дуже скупі та що на разі* 

е важній ш і етноґраФІчні збірки для виданя, будуть відлежені дальші 
томи матерії ялів із Бачки до відиовідншшої пори, в якій зможуть 
появити ся друком* Покажчик і словарець меньше зрозумілих слів 
буде поданий при кінця останнього тому* 

Що до ґраФІки, то мушу замітити, що знак належить чи¬ 
тати так, як наше літературне „и,, (а не як е), н* пр* йой = йий, 

кед = кид, іп;ден = ішдещ злбдьей — злбдьпн, джеті = джйті 
і т* д« Співзвукн ж, дж} т, ч, належить усе читати мягко: дождж = 
дожьджь, чає = чьас, ша = шьа, качмар = качьмар і т. д* 

З практичних причин я уважав невідповідним давати по тих епів- 
звуках значок амягченя ь- 

Тих, що бажали-б більше дізнати ся про Бачванських та сусі¬ 
дуючих із Словаками Русинів, відсилаю до своїх статнії: пРуські 
оеелї в Бачцр (Записки, т* XXII) та „Русини ІІряшівської єпархії 
і їх говори* (Записки, т. XXXV—XXXVI)* 

і 

У Львові, дня 28 вересня 1900. 

йболоо'іі.иип <£Гмаін юк. 



ЗАХІДНІ УГОРСЬКО - РУСЬКІ КОМІТАТИ. 





І. Матерши із села Чертежа, Земплинської стол. 

1й Сі,в, Петро і Павло при перевоиг. 

Коли сувитни Петро по своїми братом іЩшош ходжу по писибстн. 
ПО 8ЄІЇЇІ, прийшли ґу йбдиоіі води І, не могли перейти. І шоу Іі^деіі іїшда 
я поводі зо віті ржа волами. Опп його проєїілп, жеби иіх перевів черев 
йоду. Він йїм так отпбвіу, же піп т мат воли жебракіу возити. Ллє 
і шоу іїбдеіі худобини члбвек із возом і в двома налили би чатами. Так 
від шх узьау і перевіз обїідвох, На другій сторони вбдн брат Навел 
говбрит Петрові: Што мй тому чловеку то лаю? — Петро апостол го¬ 

нори? і Мак тот члбвек дому прийде, та йому обидва бнчата вдбхаут. — 

Навел йому говбрит, же так недобрі. Дайме йому ішче т то дна, 
Петро говбрит: Брате, пьіт3 бо тот ваш, а таж то му, што мат штнри 
воли та ішче му даме штіри, бо тот не наші 

Зап. в лнпші, Щ19Т від Максима Легоцьвого, 

Паралелі: Етпсгґр. Збірник, Ш. Ст\ 02 Ш. — АгНііу І. мі. РШ, XXI, ст, 
Ж — Русини ПрйШІн, єпархії і їх говори, ІЇт, 51, — Мгоііорівп^ йЬогпіЬ, Ш. 

ег, 109, ч, 25. 

2, Сьв* Іктро з Павлом на весїлю. 

Петро їс Паулої, а братом, йак апостоли Хрістбви ходили по 
аемли. Зашли до Йодного села і там била свадьба, І Навел говбрит 
Петрові: Брате, там жуйка, Йа шче тбто не видьіу шіґда. Йа дакус 
піду лосмотрітп. Але брат Петро йому говорит: г1и там не прошений* 

Ш хоть ти там, бо будеш битий, бо там пиани льуда еут* Але Півел 
гннрит: За што би жене дахто бпу, кс;д йа нікому нич не дбужеп? — 
Але прийшоу Навел до хижі на свідьбу. - Вій биу молодий і красний 

1* 



4 

чловек а його хоть їли узьатн до танцьу, жеби танцьувау с тими, што 
били на евадьбі* Бій не хбтьіу піти таицьувати е нйанима. Оіпі його 
уаьали межи себе і почали його бити. Але Петрові за свойого брата 
жаль било, же його бйут там. 11 і шоу його боронити. Иаула ну етили, 
а Петра о били добрі, ай накопали до нього* Вишли на драгу обидва, 
Петро гонбрит їїаулбви: Вйдпш, брате, де тебе ие прбсьат, та там не 
ходь ийґда* 1 на обіїтий і ти обіітні — Штб їпш ай то дйме? — Дане 
иім аа то такий розум, жеби били усе глупа льуде, І так одошліг зась 
на другу страву драги* 

Зав. в липни, 1890, від Максима Дегоцького, 

Паралелі; Ктігогр. Збір, Ш. ч. 28 і 29,— ЛгсїіІу Г. «Ь Рімі. XXI, ст. 2И-Ї. 
Кйпхіорї^пу 8 Натік, III. «т. 109 110. ч. 28—29. 

3. Вірний слуга* 

Биу ні;ден старий чдбвек, мау жену і трьох сипну* Ореку по мау, 
лем |£дну хйшку малу. Старший син говори?: Ми трйбмі братьа на 
куні не годин биті; йа піду служити, бо нам треба старого бтца а й 
стару матку годоватн. Забрйу сьа із дому* ІІрншоу до йодного сйла 
і стріту сьа з ним ііедеи пан. Прбсит сьа його, ідйби не нішбу до 
служби. Він говори? же на службу іде. І тот пап йому говори?, же не 
буде робити инч, лем бунд пасти. 1 так му говорну, же де тотц буди 
будут іти, жеби і він за німа там ішо^ І што готи 65пи будут їсти, 
жеби і від йіу, а і што будут нити, жеби і він пиу. А дау йому ма¬ 

леньку хусточку, жеби він іс того приньїс, віто будут були їсти і малу 
фльашочку йому дау. жббл с того припис, што оуци будут цптн, а за 
то достане три сто з лати. Але він нішбу? з судами, при шоу ґу ш;днон 
вбдьі — бо то не били буцп, але били души, а тот пан бву Вог не¬ 

бесний -- буци перешли через волу, а він сьа ббйау піти до води, 
же сьа утбішт* Вернуу сьа назад до пана. Дау му назад хусточку 
і тбту фльашочку і гонбрит Йому, же він до таксі! води не піде, бо він 
плавати не анат. Пан му повідат : Ти не мій слуга; на тобі тріі сто 
*латн, їть ти сббі, де хочеш! — Тот нішбу до корчми, гроніи мат, ііїст 
і ііш;* Але другий брат його забрау сьа із долу і также іде на службу. 
Также сьа с тим паном стрітиу у том еельі. І так аробйу, Пав ного 
старший брат і з оуцаїи і зо ушитким* І зась дбстау три сто златих от 
пана. І нішбу до корчма там, де ного брат; обідва йідьат і нйуг 
і бйут сьа. Третьій брат із дому также узьііу сьа до служби. Прнйшоу 
десь до того села і тот шш його узьау на службу. Дау Йому тбту ху¬ 

сточку і тбту фльашочку і пішоу а оуцаяш Перешоу на другу сторону 



воли. Вйдит па поло, же там два гар ваші куеаут йоде о другого, аж бчп 
собі повидзпобували. Л то бйаи його уаасші братва у корчмі. Маїшаи 
сьа і бйлн сьа ш;ден з другим. — Іде далей за оуийми. Вйдит, же 
йодна собака із валбуа хлбпчет кроу. Ібо то така жеиа, што дьітп но 
рбдат, та но сперти епбііу кроу хлептати пусит. — Іде далей, вйдит 
йодну красну загороду. Тик пташки шіекаут, буди ідут на перед ньому, 
вій сьа ліінпт. смбтрпт, на ушйтко. І серет топ загороди била йодна 
церкоу І там бпу ін/ден сьвашчеішк. Тоти буди дбрас стали сьа души 
і ішли до церкви ку сьпаїїічеініку сповідати сьа. І він также иішоу до 
церкви з нпма. Йак приймали боже тьіло тоти души, а йому по достойно 
било, лем до хусточки узьау собі проскурки, а до фльашбчки інша, до 
тон, што му май дау. 1 прншоу до свойого наиа, оддау йому тбто, што 
прішьіс. Варз його за то най иохвалйу, же він вірний слуга. І дну йому 
три сто нлати, І так йому наказну: Пбкльа прййде дбміу ґу свойому 
отцу і матері, жеби пін на кажду церкоу дау на службу. А йак домі 
прийде, та його бтец і його маті і он нараз іібмрут. І так 1>ох небес¬ 

ний узьау іііх до слави евбйой, а його братва у тамтьі корчмі померли 
пільа пилники. 

Пан в липли, ІШІ, під Максими Легенького. 

4. Злодій Штефато, 

І>ііу й(‘деи ґазда, мау трнох см'исьіу. Найстарший бау до ґаядьіу- 

ства, а середу ший до ремесла, а третьій, паіімолотший не хбтьіу робити 
ішч, ані не робиу, лом усе так хбдиу, а мбііо му бйло ЛІтефаико. Пра- 
тьа сьа гшлііади на нього, же він не робиу; иич, а він новідпт: Кі;т сьа 
иа мене гньівате, дайте ви ми мбйу частку, што ми прихбдвт, бо на 
того віца спи, што і ви. Не робпуиом нйґда иич, ані не, буду! — Оня 
сьа го хотьіли збити, бо лем а ним мали згризбту. Дали йому його 
частку, він собі узьау йодні кий, іде за драгоу. Натрафйла го ньіч, 

зашбу до йодного льіса, там бйло дваиацить збіншікіу. Зарізали вола, 

мали ббчку вйна, наклали собі тая бгень, варили собі миьасо, іде, нили. 

ІЗІи прйіноу ї ним, тог Штефанко, рік іїі» шчестьа, йак звичай. Оні го 
при витали, дали му істи і пити і гварйат му; Штефаику, будеш наш 
товариш! Але той ночі підеш до міста, там бйват краль. У й^дііьі маш- 

тальвьі сут там три параднії кбиьі, йодного нам приведеш ту. — Нін 
повідат: Добрі, иа приведу. Нечароа зіу миьаса, напну сьа вина, иішоу 
до міста там, де краль бйвау. Нршибу до міста, иішоу там де сьа па- 

льіііка пілит, до машини, кушіу сббі Йндев кбршоу о шість гау. Узьау 
собі снірітусу і іде до кральіуекбго двора. Пришбу ку маштаїьиьі там, 
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де параднії кбпьі біди, Триоие воііади били там на вартьі при тих ко¬ 

ні,ох, Але він іде і закашлау. Варта кричіїт: ГільтвсрдаІ — Він по- 
відат: Гут фрайпд. — ІІркішбу і'у ним, шш сьа го звІдуйут: Што пост 
за нфден? — Він новідат, же йому жени х полозкі, нрншоу до міста, 

узьау собі кус палкідки, пьіч го варнаяа, ие годен літи дбміу, жеби го 
переночували* — Але войащі в^дев а другим нобесьідовали собі по іа- 
дкарски, жаби собі даґде там льіг, а бий вбзьмут пальїику, та впинут* 
Але від собі лі>іх там під жоден і харчи і, же спит. Педеи другому но- 
ві'дат ; їдь ле' покбштун, ци добра! но мадьарскн. Новідат другому: 

Шу добра, нодь і ти пий! Напну сьа і другий. Другий кличе третього: 

-ІІодь і ти 1 Ношшшгали сьи добрі, котрий де етбйау і там такої! укау* 

Штефадко йак нидьіу, же бші у ж дежат, у крутну собі ікшереело зо 
соломи, ішеадіу йодного врйака на копка, приуйааау му ноги попід 
бріх, руки до драбини, йодного конка собі узкау із маїиталкньі, пінібу 
іа ним і го дау ибійпнкіи» На другий лбчур довідку му : Штефапку, 
мат паша кральбуна на пальну барв дорогий пбрстьіпк, К^т ти його 
у той ночі украдеш і принесеш го ту, та будеш наш товариш І — Ште- 

фйнко зіу миьаоа, напну сьи віиа, іде до міста, там де краль бйват* 

Иришбу до кухньі, даймо там помагав але на нас оди шоу. Ліпшу до 
пивоеДрпьі, де сьа ниво варнт, купну собі нбдиу фд кашку дрбждждЙ, 

Лрпшоу зась назад до бурку, с кумині на иедті двері і на друга і він 
сьа там зостау нотній, де краль і с кральіуиоу опит. Йак у ж зпау, 
же бай сплат, откриу нанлан і польау тбти дріжджі абіежи ньі. І стау 
еббі коло достели* Рас сьа дробудит кральіуна у ночі, обабрйла собі 
руки, дріжджі смердкат, почали сьи обндвой^ вадити, Але сьа здога¬ 

док а, же мат ии пальну тат дорогий перстень і крйчпт на фрайцимірку, 
жеби узвала бд пеіі церетьіиь і жеби принесла чисту плахту і нанлан. 
Але пін сьа наголоейу тонким голосом; дала му перстень до руші 
і плахту і аабрау сьа і піїнбу, оддйу абійішкім, На рано кральіуна сьи 
звідуй^ о ішретйньу, перстеньа цьіт, ані парадного койка дьіт, Але то 
сьа покує агерковало, хто то тому майстер. Так дау краль закликати 
Штефінка і гварит му : Штефйику, йак ти той ночі мбііу касу не укра¬ 
деш, та на тебе без жадного права обіснти дам І — Вій повідат, же 
украде, — Але краль дав касу винести на оститами шток, на самий 
вншньій. І двбмо гусаре зо шабльами стопили на вартьі пнльа каси. 
Але драбина била зо землі,і аш там на верх, де варта била. £ ночі нак 
били льуде на іюкбні та за містом биу Іібден члбвек обїшений па шд- 

беньі. І він пішу, Штефанко, олрізну того чловекя, узкоу па плечі 
і при ниє до бурку і пхау у мере? себе горі драбішоу. Йак варта ші- 

дьіди, же у ж іде по касу, так ш;дец другому гварит: Уж не ту, три- 

маіїме сьа добрі, леї кббпеїо му голову достали ! А Штефанко нопхау 
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неживого пере? себе, одрубали му голову, трун хшіу на земльу, бо го 
пуетйу, а голову ноГїнцв узнали і зішли дб.юу ґарадичаии. А Штофів ко 
ви шоу собі іш від, уяьау собі касу, зпшбу дбдоу драбішоу, пі шоу до 
корчиш, ноложйу касу на стіл, отворйу, роеказуіп; собі Мети і пити, пе 
ббіііт сьа ВНЧ. На рано у царевім дворі не скоро сьа устапат; воіііци 
принесли голову кральовп — то голова обішзиого чловека. Розбіглн сьа 
по варбшу войіци, пішли Штефіява ]? корчмі: Йіст, ий<; і співат. При¬ 

вели го т кральовп, о касу бесьідн уж ньіт* Повідат му краль: Што¬ 

фів ку, ти підеш до пекла, жебис виділу, вака там моііа пбстьіль і ю- 

ще наньі. А на тобі тбту палщьу, та лік там прийдеш, та жббис тоу 
палйцьоу махнуу понад ясну постіль,— НайшісшЛший кральу, на піду до 
пекла, але треба мене до дванацеть баволбвих скор опшйти! — На 
крадьі^скнй рбсказ ошпйлв його дбрав* Йак іншу, узьау собі кропило 
і сьачеиоп води. Іде за драгоу, етрітиу сьа з ник чорт. Звідуй^ еьаго: 

Де ти ідеш, Штефінку? — Повідат му: До пекли, — Та ного? — 
Кралі луску пбстьіль шідьіти, — Бо на тьа, гварпт, не путчу, — Та 
тн ми, гварнт, до рояказу? — Чорт сьа погиьівау, од рачу на пьїм три 
банолови скори роздор, — іде далей, стрітит сьа з ним другий, зась 
сьа го авідуііо, де іде. Повіла? му : 1лу до пекла наїлой кряльіупп пб- 
стьіль впдьіти. — Не їотьіу го пустіти* — Але узьау кропило, лем му ука- 

зау, віраз утьїк од нього, Пршоу до пекла, йак почау йіх кропити, 
ушшіш до йодного кута збгиау* Иіншу там, де постіль, йак махнуу по- 
ват постіль, тілько му постаю, што трймау у руцьі, а друге згоріло. 

Не могли шш му там дати ради, упшткіг го сьа бой&лн. Обідніли му 
гроша, што хоче, лем жебп ліпшу гет, Від не їотьіу піти. Биу там 
й*?деи покровец такті старий, жебн му дали повачатц тот покровец, до 
того котів, де души еут. Не хотьі.ш дати, але му сіли* Йак иолачау 
тот покровец. ушнткн души сьа похапали па кбждий ВОЛОСОК так, йак 
сьа пчбли впрбйвт, 8*;дна з другоу, Вншоу о пекла, іде на веред, вич 
не впдит, лем сама віуці а баранки зі ним ідут Вніноу на іїбден гру¬ 

пок, льіх собі і буїіи коло нього. 1 дукат собі: Кому па то?о нам дати? 
На того дам паші Марші* Она етапе перед ним і прбеит, Він повідат: 

На бабі не дам, дам сьватбиу Петрові. Петро етане перед ним і прбеит 
од нього* Повідат: %д маш дата, дай! — Штефаико повідат: Йа дам, 
але к*;т сам піду, де буиі, бо ністирь там му сит бити, де стадо* — 

ї узьпу го* Пришли до доба, д^шн пішли до царства, Штефаико зостау 
за дверйамп. Йому там добрі било, а усе смотріу я неба на тот сьвіт, 

Шв виділу па тім світлі, же дві жеїш прали шмати на парку і почали 
сьа бгіти с праниками. Він сьа розгпьівау і тот стблец, па котрім си¬ 

дні]?, пустку на ньі і обидві вабну, І так Петро зогнау го з неба гет 
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та ту гмер; тьіло му обтало на зезшЛ, а душа пішли, де собі у Бога 
ааедужнла. 

Зшь і! лишіи, ШИЇ, від Макеті а Леїчщького. 

Паралелі; Еткоґр, Збірник. III, Ст, 195-211, ч. 00—32. — АгеЬІУ Г. зі Иііі. 
XXI, от. ~ Шгоііоріап? ВЬогпік, НІ. гг, 112-113. ч. 30—32. 

о. Невірна у кінна. Свобода. 

В її у іігдечі худобини члбвек такий Вик йа і жену мау. Ллє ііак 
лріішло льіто, но мали што істи; а мали дуже дьітіь Та він жбніА гвй- 
рнт : Жоно, што будемо робити ? Згине не з голоду! — Вечур так Гіі;й гва- 
рву. Але рано у ста у так скоро, та не гваріїу ані жени, ані дьітьовг 
їшч, узьау собі цаяьістру, же піде на поле ии д&Мкв гриби, цбклиа 
жона і д ь іти у стану т, же принесе дайакн туби, Хбдит по льіеьі усьадн, 

не ігішоу ш.іґде їшч. Дум от собі: Боже мій! Тьіуко йа сьа на ходи у 
за дармо, Йак йа тенерь піну домі у ? Де іти будут плакати, же на буде 
плакати, што набуду робити? Іде дблоу дьіеом, видму па буку птьїадо. 
А там бали соші. І ііоімау стару сову. Не ліпшу у ж доту, лем пі шоу 
там, де не знали його льуде. ІІрйшоу до йодного ґазди на шАч, але 
ґазди не било дома, ні шоу на фу р манку, лем же н а му била сама. А він 
сьа прпнрошау до томі жени на ньіч, але бші ие хотила го прийатп, 

же сама дому. Але він так новіш, же він сьа не устунит с хижі. 
А тбту еону мау у дав вістрі, та собі завіспу* па клннед. Але тбта жена 
льубпла сусіду, та рп хто вала про нього гостину, же го по г остит, Тот 
члбмвк льії собі за тіец і гак, иакби снау. О на нарихтувала там мньаео, 

пироги, подію друге, при ябеда пальіакп фльйшку, аіе тот не нрншбу 
сусід. IIі;ден час іде Щіі Газда с фурійнкп до двора. І дна за тот час 
поховала, гато могла, йодно до гіецп, друге де могла. Газда вппрбах кб- 
ньі, а це бну штнрн тйжньІ дома. При шоу до хижп, а на етбльі било 
ішче дашто. Жеші му побідит: Повідали ми льуде, же ідеш с фурмапки, 
та йі;м уникла хльіба, та йідж! — Але він прниьіс е фурн солонини, 
хльіба і.пальіаку. Та гварат свбіЦш жени, жебп пішла закликати кума, 

сусіду. А бші била тому рада. Пішла но сусіду, сусіда врившу, а шш 
били кумове і перкоуниці. Посідали собі обидва за стіл, тот сьа того 
звідуй9: К\'ме, што ту дашто чути? - Не ш; такого пич нового! — 
Бо йа не бау штирп ніжній дома, та собі нобвемдуйбме, — І палдваут 
собі пил кіпку і аашшаут сьа. Даваут і жени. Але тот члбвек лежит за 
непом голодний. Узьау собі тбту сову із цаиьіетроу ґу собі, та Й9Г1 так 
усе стисне, а сова Ґрнзучат. А бни сьа ввідуут: Што то там за члбвек? 
жени. — А жона говбрнт: Подражним члбвек, нріішоу на шйч. — 

А дала ти му дашто їсти ? Бо на ходжу по свїтьі та па знай, йака біда, 
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кет члбвек голодний! Но лей ти го ку столу заклич! — Дали йому 
пальінки і хльїба. ї вій зась ні шоу собі за пец та собі там еьіу* І зась 
тбту сову етііснуу* Сова ґрйаучит зась, Тбтн сьа ввідуут того чловека, 
віто то таке він мат? — Бік иовідат, же то вішчок, што знат повісти 
ушіітко, што де й^ег* Та до лей иьай дашто дбвїст! — Стгїенуу сову, 
сова зась ґрйаучит. — Ґазда гварит; Што иовідат ? — Він иовідат, 

же іи;.ст у непу йодна иїска іньаеа печеного, — Прауда, же йест. 
Ґавдйвьа дала на стіл, — Стисне сову, сова ґрйаучит. Ґазда сьа прб- 

ецт: Што тенерь иовідат? — Иовідат, же ін*дпа миска пироги панашченп 
в а полііцп* — Прауда. Дала жепа на стіл* — Стисне сову, сова зась 
ґрйаучит: Та што тедерь иовідат? —Же іЬ;ст у постели йодна фльашка 
дальш ки а медом, — Прауда, Вест, — Ґазда иовідат до кума нотгіхя: 

Куме, кф’би нам продау тот члбвек тото, та бцеїе му добрі запла¬ 

тили, бо нам би сьа таке придало, усе би нам новіло, де што пост ! За¬ 

кликали того чловека за стіл, дали му ішче лальіики, дали му ивьаса, 

дали му пироги; тішу сьа добрі і говбрнат му, жеби йім тото продау* 
Тот члбвек говбрдт: Йа тото де можу продати, бо ми іс тим бара до¬ 

брі, бо йа за тлі жййу. Але так його приеиловалп, же вік йім тото 
продау за три сто вдати* І бид йому грбши вкраховалн на чисто* Льіх 
тот члбвек собі спати вечур — але він спау і де спау, ай ґайдиньа 
легла свати. Коло ніудбчі тот члбвек у ста у і іде гет, Перешоу на фй- 

лат* Рана ґазди устане, того чловека еьіт. ііішбу до кума: Куме, мате 
ви сожара ? Перме того сомара, опите ва тим чловекої, дайте му, жеби 
де (шоу на піше, жеби сьа ііьіс! - Здогаиьат того чловека, обжар де хоче 
біжати, бо совар леї доиале хоче іти* Кріїчнт на нього: Чекай, чло- 
пече, чекай І — Тот не хоче чекати, бо дукат, же од дьбго грбши одбере* 

Але го вдогодду, та му дават того сомара, жббд не Ішоу на піше, жеби 
сьа допьіс* Тот .члбвек іде зо сомаро», перешоу дуже иалальіу, зашбу 
до такого валалу їс тим сохаров, де піґда сої ара ие видніли, І запро¬ 
вадили його до бирбва. Насходнял таї сьа льуде і звідуут сьа того ч до¬ 
вбші, што то за створіньа* Бід иовідат, же то слеббда. Оди сьа дора¬ 

дили, громада із бароном, же тото кідьцьом треба купити от того чло- 
вока. 1 говбрат йбден в другим, ґаздове: Ми илатйме велику порційу, 
ми робимо йариетьшчііну, ми дишімо дуже грбший за дармо до столиця, 
а йак будемо мати слободу, та ие буде же платити шіч! Прбсьат сьа 
того чловеки, што від за тото хоче? — Він иовідат, же не ирбдаст, бо 
він може іти, кади хоче, бо мат слободу ! Але від продау за три сто 
злити зась; уж мат шість сто* Виплатили йому статбшньІ. і тот члбвек 
забріІу сьа, лівшу дому ґу жеиьі і дьітьом і кушіу собі, што му треба 
било* Але от столйдьі прнхбдьат письма, жеби робили вариетьшчину* 

Оиа новідаут, же біш ііут слободу, же робити не будут* Приходи? яор»* 

2 І£тноґ|ьафітпїїІг ЗШ|гіііи: т, ЇХ* 
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ціна, податок, жеби нлатйлп, оии повідаут. же не будут, же бни маут 
слебоду. Іірйшоу пан нестарій на аакуцпйу на йбдпьім кбньу. Говбрпт 
цім, жеби шгатпли норційу. Онп повідаут, же маут слебоду. — Та 
укаште тбту слебоду ! — Тот ебмар стбйау на голім вїусьі, лей овес 
йіу чистий. Иоутаріш сидит, ньан пребачат, на кобйльі, па дворі, і Гу¬ 

стили слебоду зо етанпьі, сомара, обмар скаче на кобилу, а усе ноу- 
таріша но нлечох ногами. Нотбук добрі ноутаріша. І отппсау ноутаріш 
до столйцп, жббн там ннііакнй най не шибу па закуцішу, бо таку сло¬ 

боду мйут, же дбрас чоловіка зіібие, І от того часу апі не робльат нич, 

ані не нлатьат. Таке село, же саме у собі; по гбдеи йім пйхто 
роокааатп. 

За», в лічиш, 189Н. від Максима Легоцького. 

Паралелі: Етіг. Збірник. III. от. 151—155. ч. II. — АгсЬІУ Г. «І. РЬІІ. XXI. 

от, 295 - 236.— Етн. Збірник, VI. ст, 313—37. ч, 119.—Шгоборізпу ВІюгпік, Ш. ст, 

112. ч 11. 

б. Піп і Іван. 

У йбдпьіа ебльі биу йі;ден піп старий. Жени не мау, лем йбдпу 
служвйдьу Катку, А мау яа дявінш'ка Івана, сусіду. А тот пін, цакнй 
майеток мау, Іван доаирау ушйтко. А тот Іван худббнпй биу і мау дуже 
дЬітя. А піп мау великії три евнньі і тот Іван йіх коралу. Йак уж 
бйлі добре туш ви, так Іван гонбрнт евбйей женьі; Жоно, йакбп ми да 
з йодну вілн? — Жона му говбрвт: Та тй тая ходиш усе, та тп знаю, 
што треба робити ! — Але Іван нашбу дайакей отрбвп, дау евйпьі 
ііодной, свішьа здохла. Іван нрншоу до нона, новІдат попові, же евйньа 
здохла. Піп му гвйрит: Іване, та треба дати цпґаньіи, ньай відваг! — 

Але Іван гайрпт ; Пан превелебний! То шкода циґаньім дати. Йа собі 
нозму, та пьай мбйі дьіти зідьаті І Іван узьау. Йак тбту евішьу цілн, 
посмакувала йому солоніша, бо масна била. Думат собі, йак то ішче 
другу вісти. Зась дау отрбвп і другі. Тай друга здохла. Нові дат понові, 
же здохла евйпьа, — Нін новідат: Або дай цнґйньіи, або собі возь та 
зідж! — Узьау собі і другу. Йак аіу і другі1, думат собі на тре.тьу. 

Дау отрбвп і третьой. І третьа здохла. Але Катка дайак поморку вал а, 
же то Іван тому прпчіша, так повІдат попові, же то Іванова робота. 
Дау піп справити йодну ладу таку вбву і набрау на й(*дпу велику 
кііску ейра, положйу до той лади, а і Катку там запер. Сира ні дау, 
жеби мала што істи у ладьі. І вакликау Івана до себе: Іване, пой лем 
тп геу ! А ладу ааикпуу, - Говбрвт Іванові: Іване, йа піду на 
цвілий тиждень з дому на сббір, та йа ту пяпакувау до той ладп уше- 
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льііки рїчн, таньїри, погари, та ти возьвш тбто до себе, нбкльа на 
прийду. — ї'зьау Іван ладу до себе іс Каткоу і поставну до хижії. 
Але Мли солонину каждпй день но пбуппх мисках і бесьідовалн собі, 
же за дармо три свшіьі аїлн, І Іван поні]? женьі, йак йіх потроєну. 
А Катка ладь* чула, таговбрит: Тик Іване, так! Куби лем пан скоро 
пришли! — Іван сьа настрашку, дукат собі, штб мат робити? Але та¬ 

кий спосіб собі на шоу, же він ладу отвориу і напхау Катцьі сира до 
писка так, же аш сьа заду сил а. І зась ладу запер. На третьіВ день, 
прішоу піп, кличе Івана, жеби му ладу привіз дбміу. Йак нрйіідут 
гбстьі, тому треба такири і погар. Іван ладу привіз до попа і охабйу 
у хнжн, а саи пішбу дбкІу, Нін створив ладу. Катка нежива, Настра- 

ншу сьа барз. Узьау Катку, одньіс до пшайву» там де бну сир із ббчкоу 
і нослау но Івана на скоро. Іван пряшбу: Іване, зійїуІ сьа, што бу- 
деме робити? Шсдау йі;л Катку па сир і заду сил а сьа. Отпршітай тп 
ні даґде, йа тобі дам сто алатн. — Іван узьау Катку на плечі і одньіс 
до нелбуиьі. І повідат попони, же він йуб на вечур піільа церкви за¬ 
гребе. Пін сьа барз бойіт. При шоу вечур, пін узьау кнйшку, шблнт сьа 
коло обдана Богу. Іван узьну Катку, поетапну коло облііка на дворі. 
Піп Сібтріт на ббдак. Катка стоніг пільа мура нежива. Шслау по 
Івана, говори? му; Іване, па ти і тче дам сто златн, але йун так схо¬ 

вай, жеби уж япґда пе правіла! - Дау му сто мати, Іван узьау Катку, 
одньіс до стайньі. Рано пін закличе Івана, жеби му оеьідлау кобилу. 

На другім валальі мну брата тот пін. та же піде до брата. Іван осьі- 
длау кобилу, а тбта кобила мала гачура, II оси дну Катку на гачура 
і приуМзау йі;й на гачура мотузами добрі. Ній сьіу на кобилу, вйшоу 
а двора на вадал — Іван гачура вппровадву зо стайньі, піп на кобйльі 
утьікат, а гачур аа ним бІжит іс Катко^. Льуде сьа чудуут, пін сьа не- 
рестрашгіу, ледве живий прпшоу до свойого брата і на другий день за- 
хоріу і умер. І тот майбток ушпток на Івана абстау. 

Заи. в лшгши, 1809, лід Максима ЛегоцькогоҐ 

ПаралвлТ; Етн. Збірник, IV. ет. 143—146. ч, 29. — Агсіїіт Г. еЬ Ріпі. XXI. 
ст. 801. Кінцевий епізод нагадує копець попереднього о нові дана. -— Шгоборшпу 
БЬогпІк, IV—V, сг, 135—Ш. ч, 29. 

7. Ґазда і поті. 

У йоднії ліспі били трйбіе попове; рускиїї, католіїцкнй, латинь* 

екпй. А бну ії^ден іудббяай члбвек, мау шумну жену. Газда пішоу до 
роботи йі; нріішоу нон й^ден, повідат тьі жеиьі: К*/бн ти мене вечур 
Ту собі пустила, йабд тобі дау сто мати! — Коло бсмой годивн прийде 
другий піп, говбрит йі: Невісто, к</би тв мене ґу собі пустила у ночі 
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у освой годинні, іїа ба тобі дау сто зліш! Прйдо третьій під, го- 

вбрит йі; Неві сто, кб'бц ти веде вечур ґу собі пустіша о деунітой го- 

дііньі, йа би тобі дау сто вдати ! — Добрі, ІІрншоу ґазда з роботи пе¬ 

чу р, бна йому тою иовідат. Добрі. Але він на скоро за котику і ло¬ 
пату, пі шоу до комори, за дверйамп викопну шипу велику йаму. Иак 
прима сена година, вів собі стау під бблак ї іірншоу ш;ден ній, коло 
не вісти собі загравит у хйжп, Ґазда нонуу, отвбрпу но мале дворі. Жена 
иовідат попові: — Сто вдати дай! — Ґазда іде, де сьа схбваш панеV 

— До комори за двері. — Двері отвориу, він не вва|, же там нами, 
упау до нами. О бсьиїи годиньі приходні другий піп. Заграват собі 
а аевістоу — а наперед Цй да$ сто зліти — ґазда іде до ніжи, а він 
не мат сьа де сховати, до комори за двері. Хпау до нами, уш сут там 
два. Прийде трбтьій ніп о деунітьі годпкьі. Зась собі заграват з не- 

вістоу і дау ні сто здати. Ґазда отвбрнат двері, пін до комори аа двері, 
зась хпау до нами. Уш ушпткн троне таїв сут. Говбрит жевьі: Жено, 

дай зш дайакі громи, бо йа піду до корчми пал вінки принести і А ко¬ 

мору запер на ретьаз. Прнпьіс шільіпкн, сак сьа напну і жсиьі дау. 

Але думат собі: Што іс тиші попами зробити? Шли ушйтки троне на 
купі лсжат. Вій ні шоу до пелеуїш, прнньіс плахту солонії, прнкрйу йіх 
у ІАиі і пітпалйу солому, поки сьа ушйтки троне додусгли, ані йеден 
не бстау живий. Але оду там вариш, Пртішлн войаии, т;диа компа- 
ньійа і дали до того ґазди йодного новака на квірт<;ль. Ббйак иришбуд 
роаобрау сьа, бо зогрітий бну, пішбу собі па двір на холод* А ґазда 
пішбу до корчми, ирйїіьіс цальіики, дау ноіїакбші фльашку до рук і по¬ 

гар, жеби ину, кілко хоче, а за тот час він, ґазда, пішбу до комори, 
узьау йодного нона, нрпііьіс його до сіпь і поставну го під драбину 
до кута, Вйшоу на двір ґу войакбвп — а то било уж добре вбчур — 

і иовідат, же він там по годен буде спіти, бо там страши т. - -Ббйак 
иовідат: Йа вам того стріха вижену! Штбби йа за вбйак биу, штоби 
па сьа стріха ббйау ? — Ґазда закличе воиака до сінь і указуй*; му, 
же уш там страх стойіт. Ббйак гвАрит ґаздбвп: Не війте сьа, ґаздо, 

шіч5 бо йа такому Страховії поріджу І Узьау попа на плечі і несе гет за 
місто. На іістьі стрітит сьа з ним варта і кріічнт: Хто там іде? — 
Ббйак иовідат: Чорт, — Та што несеш? — Попа. Варта сьа ббіііт 
і фтьікат за улйцьоу* Лбкльа вбйак попа одньіс за місто, ґазда нарихто* 
вау другого інша під драбину. Ббйак нришбу, ґазда гвірит; Та дее 
попа подьіу, к^д він ту? — Ббйак гвірит, розгиьівіу сьа на нона: 

Чекай, на тебе льіпше сприічу ! Зась узьау другого попа па плечі. 
Вйшоу на місто, варта сьа звідуй«;: Хто там іде? — Чорт. — Та што 
несеш? — Попа. — Зась варта утекла. Пбкльа вбйак другого нона 
одньіс, тот ґазда парихтувау третього до сінь від драбину. Ббйак при- 
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ІПО.У, ґазда гвірнт: Нак ти того шша носиш* код він з&сь ту? — Вб- 

іімк Ші погньіїніу, узьау нона на плечі, вйшоу на місто. Варта крп'шт: 

Хто там іде? Вбіїак повідат: Чорт. — Што несеш? — Нона. — 
Што то таке, е цілого світа черев ньіч пбпіу псшоснт, а на другу ньіч 
та і пас забере! — На рано дали знати, асе у ж у місті були троме 
попи, ані нашого ньіт, А нбйак із і'аздом сьа погостили на гристо 
аліітн, 

Зіш. в .шпені, І81Ш, під Максим» Легенького. 

11 п р п .і є л ї; Етіщгр. Збірник; т. VIII , ет. 00—72* ч 25—26. 

* в. Як палі біду таїш в. 

Та у їісдиьш валальі биу йбдеп такий ґрунтовний пан, і миу 
йгдпбго сіна, а од іадедькбетп давну го до школи. Але ній сьа так 
шіучиу, же філозофііїу. Та гіришоу ии вакиціну до свойого бтца І при¬ 
шпили сьа* Та сьа прбеит сон бтца, йак сьа мат? Отоц иу повідат: 

ЙсДі, сипу, біда. Спи повідат: Йака то біда? Йа тілько школи 
шіучиу і тілько книш йа иеречптау і по сьвітьі ходжу, а За ннґда біду 
це віідьіу, — А бтец му нові лат: Сину, йак не мані, тбто біда; їїак не 
шіш, тбто біда; йак не наш, тбто біда! — Ей. мушу йа знати, 
де біда і йака то біда! Забрау собі шумна шмати і до іщвьістрп 
грбшн і іде біду гльадатя, І на шоу до мадьарского враіу; била 
блііско валіну ш;дна тбуа. што сьа ходили там качки кунатп. Але 
там блііско сусіда бну; зашли му до тон рітв качки, і він ідо, тот 
ґазда, впгапьатн качка, але не може, бо вода піуббка. Стрітит сьа 
і о тим палом па дразьї. І Йбден другому гв&рпт: Шчестьа І і тот пан 
сьа аьнідуш; газди: Што ту чути у сельі? — Тбт му повідат: Па¬ 

почку, біда. — Тбт сьа го прбсвт: Нака біда? — Ґазда повідат: Де 
би не біда, код па мау кички, пішли ми до води, йа йіх вигнати не гб- 
дец і там і цропадут, а ііи худббний чловск! — Тот пан йому повідат: 
Де ви, ґаздо, б шліте ? — Ту нараз у той хііжн, недалеко води. — Ітьте 
шг собі лоніуг Йа вам вати качки прижену* — Ґазда пі шоу так на фа~ 

латок і смотрит, што тот пан буде робити. Пан зо себе зньау цаньістру 
з грошами і свбйі шмата, до гола* 1 полон; пу собі коло води на бере¬ 
жок. А сам нішб$ до води качка навертати. І тот пав нашбу так за 
тим а качками далеко до води, же не годен биу ані найти, ані поіяати 
ані й(;диу. Влхбдит в води, у ж не мат ані шмати, ані цапі,(отри з гро¬ 

шами. [їишоу з води, не мат шмати, не мат гроши, такий мудрий чдбвек, 
біда: Што тепер робити? Голий члбвек за драгоу іти не може. Іншу 
нольом і льіеом. але прншбу на 8«;деп хбтарь, а таї била па папьекім 
пбльу йодна гру віка на табльі* Вйшоу собі на тбту грушку аж на с*і- 



нпіі нерх і тая сндцт. Але Ішли наїїьскн блрбшп на таблу до робото, 
аіі урйадиик а шіма на кбньу. Вйдьат, же на грушцьі штбека сйдит. 
І урйадиик смбтрит на кбньу і зараз побік до свойого пана і гварит 
йому, же на наші грушцьі дашто сйдит. Але пан ирибрау сьа шумиьі, 
узьау собі а лату гол пику до кпшеоьі, роскааау еобі осьідлатн красного 
кбньа, же піде відьіти, штб то там па грушцьі ш;ет. Иршпоу там під 
грушку, смбтрнт і звід уві; сьа, хто тая іЦст? — 1 тот члбвек йому по- 

відат: Ііа з неба посланий і з книжок вичитаний, хто хоче Нога вндьітп, 
та пай іде ту сьісти, де йа, але голий, а ньай смбтрит за два годний 
фурт до неба, та буде відьітн Ббга і уішітки сипати. — Але мій пак 
зншоу із кбньа, вббрау зо себе шмати, кбньа нрвуйаза^ до грушки 
і драпат сьа горі грушкоу тая, де тамтот сндцт. Пак вгїшоу там, тот 
фільбзоф новідат йому, жебп сьа добрі трпиау на самім верху грушки, 
ажебп не смотріу ньікадн ио світьі, лем просто до неба. Тот пап так 
зробйу, йак му казау, Але фільбзоф зишбу на земльу, нрцбрау сьа до 
панбвнх шмат, сьіу собі па кбньа на пайового І пішоу собі дбміу. Пан 
спднт па грушцьі, смбтрит за дві години до неба, не ьаднт пич. Зпхб- 

дит з грушки на земльу, не ват ані шмати, ані кбньа. Приходні дбміу 
голий. Його иапьі сьа авідуйі;, штб сьа тобі стало, де твбні шмати? 

Нрбсит от навьІ, жеби ііак найскбреи йому дала другії шмати, а і Ги;ден 
фунт панірйа. Шчау він писати по ушіітких валалох ай по ушптких 
містах, до сьа такий члбвек найде, што його так облааипу, жебп му сьа 
прнзиау, а він йому даст за то три сто дукатьіу, Йак пришлб письмо 
до. того фільозбфа, він йому отиисау, же у ті. і я і у тьіа містьі бііват. 
Ііак сьа пан дозшіу, дбраз дау заорйагвутн до кбча і прншоу там до 
того фільозбфа. А тот пан у тім містьі мау брата за католнцкого попа. 
Прншоу там перед вечаром і онп сьа нрввнтали і нотрактували сьа, 
дашто йілн. А тот пан дау йому три сто дукатьіу, што іу обіцьау. Але 
му росповіу, же вій мат у тім місьтьі брата, католйцкого н.тебаиа, ауіби 
він з ним дайакий сміх зрббпу, та зась йому обіцьау три сто дукатьіу 
Але тот фільбзоф йому ибвідат: Вутьте ви ту у мене, бо па мау такий 
звичай, піти до коетбла, ноюлйтн сьа Ногу. Але він иішбу до бодпарйа 
купиу іцїден великий шафель, йфдиу шпарґу, бдвьіс до костела і нриуйа- 
зау на скленльіньа горі, а шафель бстау на дйльах. Теперь пішоу до 
варбша, купиу нудну ладу свічок, дау привести до костела, позанальу- 

вау ушнткп свічки но мурах, а і тбтн, што била у костельі. і ирибрау 
сьа до рііаіу і узьау собі кадильнйцьу до рук, ішбу дзвонити на ґвалт. 

Прншоу до костели, запер а пука двері, але орґаньіста видьіу, же сьа 
бара у коетельі сьвітнт, пішоу до и.іебаиа повісти му, же костел гбрит. 

Плебаи пришбу ґу костелу, а і тьіуко льуди бііло у містьі, видьІти чудо. 
Але ндебаи смбтрпг на кльічбау дьірку через двері і видих, же там 
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сьв&тий отел Микол ай ходдт по костельі іс кадінь анцеу і дуркат до 
двері. Тот фільозоф проси? сьа го: Хто там? — Бій му отдовідат, же 
илебан. І отвори у му двері і повілат му: Иа сьватпй бтец Микол аи, йа 
пршпбу од Бога посланий по плебада, бо іа го хочу узвати до пеба,— 

Ллє плебан барс сьа на то зрадувау і прбсит його, же к^д його збане 
до неба, жебн узьау ай його ґаздйиьу. — Але він му новідат: Добрі, 
добрі, треба піти по ґаздГшьу* — Льуде там ушпткн стбйат о коло ко- 
етела, илебан пішоу по Газдиньу і йі иовідат: Ґазднньо, з’ охап ушстко, 
а пойдь до костбла скоро, бо по нас ирншоу сьватиії бтец Мвкблай, та 
вас восьме і — Ґаздйяьа сьа «обрала, прйшла до костала, але сьватші 
бтец Мпкблан повідат, же там не годен ітГтп у шн&тох, яем сьа треба 
до гола з’облечи. До раз длебаи зо себе зббрау шмати до гола а і Газ- 

днньа до гола і положйу йіх обидвош; до того великого шіфльа. Але 
там на тот час биу а і тот пап, ижебаньіу брат. Фільозоф узьау за 
шоарґу, піттьаг йіх обидвой^ голи зо шаф льон аш піт саме склешшаьа 
І так повідат нім, же пішли би до неба, але кі>т там склепльіньа горі, 
та Ейіідьа не лустнт ! — Спустйу йіх дблоу, та па то ушАткн льуде, 
штб там били, чудовшій сьа* А фільозоф положйу таї ризи, бткиль 
узьву і пішбу с тим паном до плебіна, еосьідали па коч обпдва і дау 
йому, йак му обідьау, три сто дукатьіу за то, же із його брата тпш та¬ 

кий сміх зрббиу, йак із нього. А с фільоабфон або мудрим чловеком 
глупий иьон пе му друці? нпкда, 

Зші. в лиши, ІКіИ), під Максима Легоцьиот. 

Царя і вії: Ое оповідане влснкеле 8 рішшх шотявів, які приходять в казках, 

повелих іт. д. Пор. Кого а поодинокими рпІаодаик г Етп. Збірши«„ Ш, гт ІДО—133, — 

АгрЬїу Г, війт. РИіУст. 295. — Етп. Збірижк, VI. ст. 111—122. ч. 295. 1 - 

9, На жтпою. 

Бну у йбдиьщ варбшу дакбли йбдші старий кбртіз у йодного пана. 
Мау жену, а дніти не мали шікда. У педьїльу рано пішоу до кертд 
квітки збирати пану до метра до каштельа, але межи типа квіткам і 
шІіпоу такого маленького хлбнцьа, 1 він сьа йому барз зрадувау. При¬ 

ціле його доаіу і дават його евбііі жеиьі, же йому да на старость Бог 
шумного сипа. Віп його давну до школи. І тот хлбпец барс добрі учиу 
сьа. Але другії дьіти му повідали, же він іній дух і він за то гаиьбау 
сьа барс, а барс шпкбушій биу. Кет ирншоу до школи, та собі узьау 
малу пушку і І шоу иа поле да Гики птахи застрілити, або дайаки зьвірп. 
Але раз іювідат ній тому оцбві: Оче, йа піду од вас гет, бо мі дьіти 
ай льудд повіднут, же ви аш пе уласішії бтец ! — і дау Йому па драгу 

і 
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шуміти шмати, а і тату пушку і нішо) по світьі шчестьа гльадйтн. Ирп- 

шоу до йодного міста, сьіу собі піл па йодного склену на камень. Але 
шоу ибден лан на кочу і вйдьіу його* Льубпу му сьа, же це лорйадннй 
хлбпец І «ві душ; сьа йбго, де він іде. Тот хлопец му нові дот і Па сам 
не апам, де піду, бо йа сирота. Але тот пай узьау його на коч зо со- 
боу і привіз го до свойого каштельа і так го примар пак за свойого 
сина. Але тот пап мау йбдпу купіль на нбльу та він йому иовідат : 

Сину мій, йа мау там йіудну купіль, на там кажднй день іду сьа купати, 
.а Йа не можу їїЙколи патрафйгн, жббц била часта вода. Хбдьат ма там 
три качки. їдь іе1 ти там, к^бне годен, та мі допартуй тоту воду, пак 
йа прийду, жеби бііла чиста. — Він рано устау, хлолец, узьау собі иушку, 
лрйшоу Ту той купельі, а там сьа кушІут три пріидезпн зо елатин воло¬ 
сом і наяда мат злату гвізду на чвльі. І він собі думііу: ІІа стрільатц 
не буду, бо то льуде. Окупали сьа, вишли з води, поправили сьа кач¬ 
ками і пішли гот* На другий день в іншу дакус екорей рано і еіірашіу 
собі там такий нльиц, йак тбти качки прйдут. Качки пришли, поправили 
сьа зась ггрінцезнамі і пішли до води купати сьа. Але від иомале лі¬ 

пшу і забрау ш;диои тбти плати шмати, што бші зо себе з’обіекда. Ви¬ 
шли з води ушйткі трий^, два шмати маут, а третьа не мат, оетада 
гола. Ола йому иовідат: Дай мі мбйі шмати, йа буду твбіїа жена. — То 
бйлп закльатд три прінпезни йодного кральа, — ІІрйшла ола із ніш 
дбміу до його ода, до того пана, дали на иьу други шмати, а барс сьа 
тот пан а і паньі радоваля, же таку особу не шідьіли внкда, нЗо па 
світні такого чоловіка ньіт, жеби мау з лате волбсьа а і злату гвізду. 

І шш били за пару часту у йодно. Але раз у ііедьільу хлбнец рано узьау 
собі лучику І пішоу на ітольовачку. А тбта щшщезиа иовідат паньі, 
жеби ні дйла ш;Ш злити шмати, жеби сьа прибрала, ібо злати шмати ііІ 
сьа вгубльат. Лан пішоу до коетбла, хлбнец, пішоу иа іюльоначку^на- 

ньі дала шмати, бпа сьа прибрала, лем раз буяла до облака, справила 
сьа качкоу, пішла гет. Але тот хжбноц у льісі иа йудньі польаньі етбіїіт 
і сібтрнт, а тбта качки пбпад нього льітлт. І вів собі думат: Не буду 
ііа стрільатп, бо то такий птах, ііак тот, што сьа у тій куполи кушіу. 
Пришли йому до сбрцьа і дорае прйшоу дбміу. 1 звідуй*; сьа: Мамко, 
де мбйа жеиа? — Уж іи;й ньіт. — Ну, кі;д ібш;й жени ньіт і на ту 
не буду, йа ш;и мушу найти. — Дау йому пай шумии шмати, дау йому 
на Ш'Явчиї' грбши, йашбу далеко до світа. Уж не мау ані іїбдев ґрай» 
царь. Попі го больіли, бо і шоу може сто, а може дві сто миль па 
піше. Прпшоу па пбдеп міст, а ті тім мбстьі ейлит йбдеп старий сивий 
жебрак і звідуйо сьа його, де він іде. Тог му иовідат: Іду до світа, 

Вог з пат де, алей не годен, бо мене ноги ббльат. А тот старий члб- 

век повідат йому ■ Посмбтріїі на той луцьі, там й^ден копь лбжит, а при 

ф 
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ньіх и^ст кіитарь. Збжень тії його* сьадвьіїх собі на нього, і ідь з Бі¬ 

гом, де іічеш. ІІрішоу ку конкові, зогиау його. Дау на нього кантарі», 
але же конь биу великий ай барс сухий? а від иовідат тому жебракові: 
Татнку, йа слабни, а тот конь Гшче славший, йа на нього вийти не го¬ 
ден, — Запровадь ти його до шавау і сьідньіи іш нього; а иі тобі 
тот прутик, доцьвпкан його 1 — І с того кбпьа стау сьа великий ті- 

тош: мати лотковії, аліта серсть на щЛм, зліте сьідло, а на тьїм хлопцу 
мундур такий, псе ані ні ден пріпц такий не мат. Так іде за дрігоу, же 
аж вемльа сьа три асе І При шоу до видного міста, де краль бііват, так 
дораз на бра дві варта, війско, офідіре му презенти руйут І ирбсьат го, 

жеби він такий добрий биу, жеби він ирншоу до кральа на ніч, ібо они 
не видьіли такого копьа, ані такого іірінда. Ирншоу до кральа, криви- 
тали сьа дбраз а і вечориали увідно. Звіду% сьа тот пріпц кральа, 
што у тьіи кріпу чути нове? — Краль иу иовідат, же йі; бара засму¬ 
чений, же мау піт своіїім обліком іо;дну грушку, што на ні,ій били зліти 
грушки, ай зліте лйстьа, а тот час іу висохла. Та код би такий чло- 

век биу, жеби ті грушцьі по радну, жеби сьа обновила, та би дау діу 
кральіуства і а межи трйох нрінцезнох, котру собі вибере, зажену. Но, 

иольігіли спіти, рано устау, сьіу собі иа кбньа і нішоу дале. Але мау 
кішжочку, та собі нашісау. Нришйу до другого крапу, так йак би до 
Турка, зась матрафгіу до такого міста, до краль бйвау. Зась його так 
прійали, йак і онеред. Так у того кральа также бесьідовалв собі, што 
й$ст нового у крану* Краль іу иовідат, же ку сьа так спило, же віст 
на світьі такий йбдеи птах, ні ньім пірйа віка фарба й^ст па світьї, 
таке ніріїа ні ньім. Та к*;бп гбдеи Іс того птаха достати три пера: 

давлене, червене а ї біле, ті би іау велике шчастьа на війну. До теіі 
книжбчкн зась собі написау, Переночував тав, ріпо устау нішоу діілей. 
Але уж зашоу так далеко, же може пербшоу сто ібо дві сто миль, а оо 
видьіу ані міста, ані села, лем иу статним. Але із далека вйдьіу ш}ден 
великий бурґ. І дукат собі: Боже, ту у ж дішто буде, або жйвот, ібо 
смерть ! Але при шоу там, перед нечером до двора, не видно никле нн- 

кого. Саме перше пігаоу, нішоу собі їтльац иа свойого копьа, Заирова- 

диу го до маштільньі. ууйазау і так вбшоу до кухньі, А там сидьіла 
іі^дна стара баба, іито уж мала три сто рокіу, І она иовідат йому: 

Кральовнчу, де ти ту сьа увьау ? Ту з іншого крійу іпі птах не аале- 

тит, бо ній син шарканц він мат на собі дванацать гблоу, він ііест над 
зьвірйіми і пат птахами найстарший, та він йак прилетят дбміу та він 
тебе лйґне лем так, йак муху. Але йа тобі дам дішто Гсти 1 Діла му 
їсти. І она прісні сьа го, гато чути по світьі. Вія иовідат, же почувіу 
у йодного кральа, барв й<; засмучений, бо му грушка висохла; у дру¬ 

гого крідеьа ш;і почувіу, также засмучений, бо не мат шчастьа на 
З Етлсгірафічикіі ЗбІрішк т. IX, 
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іюііву. Приспало му сьа, же Й£ст ш;дт птах па свїтьі, та а^’бж мну із 
нього три пера, зелене, червене і біле! - Та то на копія енну тбти 
пера сут; кет тьа не зіет, та на тобі тбти три пера достарчу* — Те 
перь прошу вас: кі;д ваш спи хбднт но світьі, по шштрйу, з'охабнла 
мене мойа жена, била качка і прінцезна зо здатипа водостійка ^ може 
він б ньій даґде з пат. — Так ода му повідат, жеби він пішоу на під, 

жебн еьа там схояау і жеби тав иочувау, Раз у нбчи о коло недешща- 
тоіі годннн шаркаиь ирилетьїу дбвіу і кріічит, же ту даґде грішна душа 
смердит* Його мати повідат: Стіну мій, де би ту могла грішна душа 
бгіти, кет ту із другого крану ані птах не аалетвт! — Дала му істн, 
льіг він еббі спіти, ввтьагла з него іЬ;дио перо* Він сьа пробудиу, так 
йі повідат, татерн, же на што го рушат? Она повідат, же ііі сьа 
снвт, же Іаден краль мау грушку, та му висохла, а не з пат, што ро¬ 
бити* — Він на то повідат * Йа тбгдн і тбгди ін;дну бочку дукати ньіс, 

та йеі піт тбту грушку законну. Та кет тбтп дукати ішііме, а до сві- 
жоіі веїльі тбту грушку ноеадит, та о сто раз країна буде, иак била.— 
Зась він льіг спати, Витбргла зась з нього друге перо аіатн. Він зась 
сьа зобудйу і говбрит йі: На шго го зб^джат? — А бна повідат, же 
йодному кральбві сьа снило, же кб’бн мау три пера, зелене, червене 
і біле, табк пау гочастьа на вбйну* — А він повідат; Гм, йа мам на 
собі пера, але він тбти нора шіґда не мау і не буде, бо на зо себе 
мбні пера не дам. 1 зась уснуу, — Трбтгд; перо ііак з нього вптбргла, 

він повідат: Чом му спати не дасть? — Опа повідат, же ні сьа сппт, 
же йбден молодий члбвек мау йодну жену, била качка і йеднбго кралі.а 
прінцеана, мала злите волбсьа І злату виїзду, а ного в’охабйла. Він но 
світи хбдит, а не може ЕЦ'й найти. — А він повідат, тог игаркань: Йа 
знам, де іи;, бо йа і учера там биу. Але то барз далеко: то ш; за 
скльавьаноу гброу і за червоним мбрйом. Она там пільа вітдьа І піль а 
матерії І йбйі дві сестри там, што сьа ходили до той куполи купати, бо 
то сут йодного кральа прінцбапи закдьатй* гГа він ходьби до сто рбкіу 
хбдну, та він там дбати не годен, бо черее скльапьапу гору не перейде. 

Але ш;ст там нот то^ гброу шудиа сльіиа велика иурйанка; уш сім рбкіу 
йак зо свбні;й дьїркн вйшла, а не може потрафити назад. Та кед би іісп 
на йбйі двірну положну, та би го черес тбту гору пере несла. Але ііак 
перейде через гору, та іїост там червене море. Через море не перейде. 

Але пост там пільа мбрйа йодна ельіпа грлубйдьа; уш сім рбкіу иак зо 
свойого піьізда зншла, а не може потрафити. Та кед цей полбжит па 
іігйі гньіздо, та го через море перенесе, бо другий птах не годен пе- 

релетьітв, бо му жбуч пукне, а голубшіьа жбуч не мат. — Уж му дала 
поки, спити. О др^гі годинні по піунбчі ні аркань ставах, іде на нові три) 
по евітьі. Стара маті мало спала, пішла ва під, гльадат того члонека. 
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Пішла го, зобудйла го, дала му фрцштик, новідат му о тбту грушку, 
што висхнута била, што в ньоу треба робити. Треба внпьати спід цей 
дукати і посадити до свіжо й земльі, крашша буде, йак била. Дават му 
тбтп трп пера, жеби оддау тому кральови. Теперь ну повідат, де ното 
жена : аа червити мбрйон і аа скльаньаноу гброу. І повідат ну, што 
ват робити і а мурЙаикоУ І с то^ голубнцьоу. Але вів собі до кни¬ 
жечки паїшсау. ІІодьакунау за вьічльіу і аа фрнштвк і пішбу до стай- 

ньі, ПИВЇ5? свойого кбпьа, сьіу собі иа нього, уж іде иавад. Прпш6$- до 
йфдпого кральа, оддау му тбти три иера. Тот краль по хоче його пу¬ 

стити от себе. Дават йому піу кральіуства і с трнох прінцеапох, котру 
собі вибере, але вій не хоче. Іде зась дадей. — Прншбу до другого 
кральа. Ирнвптау сьа а пий і повідат му, жеби бак иайскбрей тбту 
грушку викопати зо земльі. На кральіуский рбскаа дбраа виконали 
і бочку дукатьіу спід вей виньалп. І посадили до свіжой земльі. Йак 
лея б$п посадили, дбрас почала квітнути. Барс сьа тот краль зрадувау, 
не хоче го от себе пустити. Дават ну піу кральіуства і жеби биу пільа 
песо до сперти. Бій ие хбче нич. Забрау сьа оттамтиль і іде гет. — 
За шоу так далеко, же яусіу продати і того кбпьа, і зо себе шмати, бо 
може два ото або три сто миль перешбу, уж лем на піше ішоу, аашбу 
до пустого крапу, не вйдит ийкде ннч, лев небо і горн І льісп. І ду- 
мат собі. Боже, што тепер зо миоу буде ? Але вйдит в далеки йбдцу 
гору, же сьа блйшчнт, йак скло. Йак перейду черев ньу? З рукоу так 
арббит иу, шго арббіїт, но ск.іьІ йак піде? Сьіу собі на зсмльу 
і плаче. Т дукат собі: Йі;.ет ту даґде йодна сльіна мурйанка. І ішшбу 
тбту нурйанку. Узьау йі;б межи пальці і тіол бату ш,Ті на й^бі дьірку. 

Мурйанка пішла до свбйі дьіркп. І раз внхбднт: Сьідай на мене, бо 
нідеме через гбру. — Іїіп йі новідат: Ти, хробачку маленький! Йа на 
тебе сьаду, та тебе задушу. А кіуд йа згину, та хоть лем тії жни. — 
Мурйанка йому гвіірит: Не старай сьа ипч, леї па мене сьідай, а три¬ 

май сьа добрі. — Сьіу на мурііанку, ■'мурйанка із нпм черев гору так 
іде, ані не знау, кб.тн перешоу. Йак перешбу на таятот бік гори, так 
яу мурйанка повідат: Теперь ти їдь з Богом, а йа за тоу драгоу, кади 
йен ту прйшда, та назад потрйфйу, хоть йі>я сльіца. — Мурйанка пі¬ 
шла свбііоу драгоу назад па сіні її і; місце, а він іде на піше. Зась не 
вйдит ипч, ані міста, ані села, лем воду а небо. При шоу к вбдьі, сьіу 
собі пільа води і плаче. І думат собі: Чуу іїі;м, же ту даі*де ш;ст 
йбдна сльіпа голубйцьа Хбднт коло води, нашоу ііі;й. Узьау йіуй за 
крила і половшу иа и<;іі гпьіздо. Голубііцьа голову свбйу запхала піт 
крило і скдит. Рас стане і гварнт йому: Сьідай на мене, бо підемо че¬ 

рез море. Але йак сьадеш па мене, та сьа обидвбна руками пойод мбйу 
шийу добрі тримай. — Перешли через воду шчаелйво. Иа сухі земля 
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його з’охабнла, а сажа пішла назад па спот; гньіздо. Вік зась іде на 
піше далеко. Але видьіу із далекії зась йі>деп бурс. Мришоу тав до 
двора, а його жона ішла до сгудньі на воду. Позвала го дбраа і при¬ 
мітала сьа а ним. і звідуй і; сьа го, йакпв способом він там знау прийти. 
І нові дат му, же йбііі бтец шаркань, же ного збани т душа і тьіла. Але 
на ти буду на помочи, кі;д ш;с уш ту. І нашла му такий малий пльа- 

дак і дала иу дашто істи. Прйшоу йбііі бтец у шості годвньі по по- 

льуднн. Повідат: Йс;ст ту із далекого крану' дайакиії вїтьаз. Но лей за¬ 
кличте вІ го до хйжн І І смбтрнт па нього і думат собі: То не глупий 
члбвек, к<;д вій сьа ту достау. Та ву новїдат: Теперь нідеяе до ро¬ 

боти. Дау иу дереуйану сокиру, провїу го к такому льісбва, лем гави 
дуби, а ийкде иу де видно било крану, і каже му, жеби він тої льіс 
впрубау і до сьііх скла5?, і тбто дрібне коварі до порйатку па Ги; дну 
громаду ; а його в’охабііу там, бо вечур йак буде іти, куд не б^де 
у порйатку, та жіітьа не його. Але на польудне треба яу істи. Йі;дпа 
сестра старша повідат молбтші: Однесь ти ву істи, — Молбтша пові- 
дат: Иа не понесу! — Наймолодша принесла ву істи па польудне, 
а він сйдит і плаче. Опа му повідат: Та чов плачеш ? — А вій та¬ 

рні : Йак би Йа не илакау, кет твій бтец дау? в і дереу“йапу сокііру 
і казау мі до шестой години по иольудни тот льіс вирубати і поскіпати 
і коварк до порйатку скласти, бо жптьа по волу. — Опа йолу новідат: 

Не стараи сьа нпч ! Дашто він зіу і заспуу, бо биу баря «астарапий. 
Але она свиснула па иатьцу, посходили сьа зли духи, просили сьа йуи, 
інто каже робити. — Роскавала йім, жеби за нудну годину тот льіс 
цілком биу у порйатку. і за нудну годнну ушйтко вирубали і сшора- 

Йалй до порйатку, і пішли гет, А бна ного зогнила: Стапь, бо уж 
льіс готовий. Іібзмій тбту дереуйану сокиру і зазбнруй, де што можеш, 
бо йак буде іти бтец о шестьій годйпьі, жеби тьа нашоУ у? роббтьі, 
О шестой годинні по польудпн іде шйркапь дбпод хмари і з далека вн- 

Дпт, же уж льіс у порйатку. Кличе його дбміу, до свбйуй хйжп, каже 
ву дати істи, жеби собі льіх спати. Але коло ніунбчн його же па го 
збудила і каже сьідати иа себе: Сьідан на мене, бо иідеме до твойого 
крану. І так ішли політ хмари, Йак минуло дві голини, у ж бііди у на¬ 

шім крапу. Спочивали иа иудиой граніти; тав била йудиа каплнцьа 
і йуден старий жебрак тав ендьіу ийльа драги. А йуй бтец пак рано 
устау, пак по нашбу ані йудпо, ііустйу сьа за ніша, же йіх догбннт. 
Йак нрпшбу на гранідьу, та сьа звІдонау того жебрака, чи ие видьіу, 

таки і такії двбйу льуде. Але він так му повіу, же видьіу тбгдп, коли 
му било дванацеть рбкіу, а перший каиень на тбту каплйцьу ньіс. 

А тбта каплйцьа уж біта абхом оброснута, Шаркань собі думат, же то 



)Ж било дауно, кі;т ти такий сивий, а каплнцьа моїоі оброеиутл: Та 
йа йіх ие здогбні>у! І бші пришли до свойого крайу і ашВут і до диось, 

Кі;Д ие иоиерлн. 

Зіш. в дшши* І£Ш, під Максіша Легоцького. 

Паралелі; Етпогр* Збірник* IV"* ст* 14—20* ч. В, — АгсЬіУ Г. Ріііі. XXI* 
ст. Ш7* — Деякі епізоди диви також: Етцогр. Збірник* IV* от, 132-137* ч. 26* 
і Агсіііу Г* еі* РЬіІ* XXI, ст* ЗОЇ* — Е-ш. Збїрпш.* VII* ч* 02, — КЯгосІорізпу йЬог- 
пік* ІУ—V* ст* 131—Ш. ч* З* і ст* 135* ч* 26* 



II. Материяли із села ШамОрона, Шаришської стол. 

10. Як ґазда продав Боео&и вола. 

Биу й^дічі ґатда, іау вбуи, але іііііьаиьіу не яау. Та же на 
му так гваріуа: Возь два вбуи на ййрмак, а два будемо латі дбіа; 

продай, та будете маті шньальі і вбуц ! І він нрішоу а двома воуаяі на 
иаряак. І нрішоу ку нему нбдеп великий пап, та піх куноїщу. Та так 
повідау: Зббрґпй мі тоти вбуи, бо ліиьаш ту не мам. Але нрідеш о й*}- 

дон тиждень до того міста, де на тобі пбуіїу, та ті дам. — А код на 
тебе не знай, до твій до і ш;ст тав, — А пан повідау : Лем тн ша вві- 
дай, де на ішовшії н шш бйиат, та ті льуде їїовідьат, — І пан зьау вбун 
і ні шоу до свойого дому* А ґазда нрішоу долу враз яіиі,ааьіу і през 
вбліу ку евбйуй жшіі* А жеца му так повїдауа: Прбдау цеє вози? — 

Прбдау йеі, але леї зборґбвну, шньбвьі мі не дау, — Та кому-ти тбтн 
вбун вборґбвау? — Нанвекшбіу панові. — Жена му новіуа: Хто то 
векший пан пак Бог? Та ти Вогбзї вбуп зборґовау. — Йак міцуу тиж¬ 
день ґазда повідау так жевьІ; Хпеч мі хльіба на мернпьдьу, бо іду но 
иіиьазьі І І зьау і їшоу, Нрішоу? до и одного сбун, та там го вашу а ніч, 
та ша нрбсіу йодного худобного чуовешц же би го преночбва^. А тот 
худббнніі чубвек так му повідйу : Йа тебе не можу вочоваті, бо на ху¬ 

добині! ; ш такий мале обгічаїї, што кі;Д нріде чубвек ночоваті иодо- 

рбжньій, та яу треба даті иечерпу і фрйштнк* Бо к<;д йа тгібі не дам 
пісті, та на рано буду штрофаинй од нашої ббиі* — Не бій ша, чуо- 

нече; на тебе не б^ду екаржяті, бо на лам свій хльіб, та йа ешчі І тобі 
дам 1 І виньау хльіб і йіу вечур ї рано і тому дау худобнбму зо свого 
хльіба. — Та ша худобині зьвідбвау; Де тп ідеш? — Йа іду до най- 
векшбго пана по грбши за два вбуи. — А худобовії му так нбвіу і Та 
вьіт векшбго пана, йак Бох* Та зьвідай ша о мене, ци на буду дакбдн 
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богатин, це ньі, — і тот ґазда (шоу за драго» дале» І аашуа го ніч 
у другим сель і. І прішоу ній до йедцбго двора паньешго та ша так 
Іїрбсїу: Жебісте кііа препочовалі І 1 там ночбвау, Але там біілі два 
кшсбнкн стирн, вецей малі, йак тріцагь рбві^. Та ша го так зьвідо- 
валї; Де тіц газдо, ідеш ? ■— Йа Іду до шшвекшбго пана на гроші за 
нбуи, бо ш;м му зборі'бгшу, та пі казяу пріті — Кш&сбнки му так но¬ 

ві її: Та хто векшпй пап йак Бог? Та тп Богові вбуи прбдяу* А зьві- 
дай ша там і б пас, бо нам часи нрехбдьат, та хцеме іті за муж, а не 
іаіе чуовека ку собі. — І вись ґазда ішоу дале третьій день* ї там 
ирї путі й|деи ґазда кбеіу сіша^ зерно ізо своіма льудмі Газда лем 
стййау, а льуді му робїлі. Та прішоу па путь ку тому газдові, што ішоу 
по шпьазьі, та та го аьвїдбвау? : Де тн, чуоуече ідеш? — Йа іду ку 
най векш ту панові, бо іі$м ну вборґовау во|и, та у ж мам пінська ку 
ібяу пріті Та хтош то йе векшиіі йак Бог пан? Та ша зьаідай тьіш 
о мене, бо я І ша баре добрі ту веде на веяльі, у липкого мам иадойст, 

ци мі Бог даст царство на другим сьвІтьі, ци вві. — І ґазда ішоу діде 
ку панові Ішоу' він нрез йс;дея льіс і х тим льїсьі прі путп нашоу 
йодного сівого чуовека сьідіті І пбвіу му: Похвалені Йфзус Крістусі — 
А сівпн чубвек му пбвіу : На віки амінь* Та де ти, мій льубвй сипу ^ 

ідеш? — Иа, дьіду, іду до того міста уш ту, бо мі й^дев пан дбужен 
шньазьі за вбун, та ді йіх гиееьки ма даті. — Уж не хоть там, бо твбйі 
пін назві у ж дома. Борній ша дому назад, А йак нрідеш дому, та гвбн- 
деш до свб<;н комори, там найдеш кітлічок, у кітлічку шеьазьі А ішче 
неп єн, пак ті знау даті! — І ґазда так новідау: Йа но човну у йодного 
худобпбго чуовека першу ніч, йак йем ту ішоу, та її казну ша зьвІ- 
даті: Цн б^де богатнй, або ньі? — А сівші дзьадок так му пбвіу: 

Він не буде аіґда богатнй, бо він Очснаш не гваріт, ані од Бога собі 
не просіт, лем уше грі війт. Ішче ш;дно тельатко ма, та і тбто іу 
здбхве — А (шоу йі;м дале на другу ніч, та ша ми а просілі два кіза- 

совки, жебн рай за муж іті, але к^т ку нім льіт чуовека. — Та тим 
шасбпкам так пбвіч: Же код бїілі моубдп, та ку нім прішлі иуадеіщп 
і просілі йіх зїііуж, а бні мім новілі: Вмете худобин, та ми за вас по 
ні доме. Та у ж іїім Бог вецеїї мужа не даст. — Але т;м ішоу дале 
у третин день. Так не ден ґазда кбеіу зерно прі путі, та мйа нрбеіу, 
жебн неї ша зьвідау, цп йому даст Бог царство небесне, або ньі, — 

Та тому ґзадбві так пбвідж же *у Бог даст щіретво небесне, бо з Бо¬ 
гом льігат і з Богом стават, — Йак прішоу ку тому їаадбві, што зерно 
кбеі|, а ґазда прішоу на стрітн ку ііеіу, та му так повідну: А песет 
шпьазьі за вбуп? —* Пе несу, бо мі тот пан так ибві$, же уж мбйі пі- 

ньазїіі дбма х коморі у кітлічку ішче вецей, йак мі мау даті, - А о 
мене пак пбвіу тот пан, к^д ш;с ша зьвідау? — Так повідну, же тн 
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льігаш з Богом і ставзга, та тобі і ту добрі і па другая сьвітьі Пох ті 
даст царство небесне. — І ґавда ша барв радокау, ішче вецей Богу 
сл^жі^ потову. Потім ішоу ку кізасбнкаи. Кізасбпки го ша так просілі: 
Ци йі;с биу прі свойому панові ? — Ііііу ііси. -- Л де ті піпьазьі ? ■— 

Мбйі піпьазьі уш сут дома. — А ви будеие маті яужіу ? — Не будете 
маті, бо вам Бог мужіу давау, але катете ніх пе хтьілі, та паші яужбве 
забралі друга жени, та в друпіва жийут. — Хтбудн ша кізасбпки аа- 

евутілі і росказалі кочішбві зппрйачІ коні, же би і п іду т е тим чуовбкок, 
іш ирауда, же ва піпьазьі дома, або шЛ. І посьідалі на ліз усьі трбііс, 

а ішлі до ґаздовбго дбау. Йак Ішлі за драгов, пріллі до тей дедіап, 
де х того чуовбка першу піч почбвау. Та прбсіу кізасбпки, жебіі стаді 
прбт тям зудббвпм чуовеков. 1 піп пбшоу, тот Газда, до хіші ку иему, 

та ну так пбвіу: Же ти иіґда не будеш богатпіі, най тобі тот даст, 
кого хваліш. І тою тельатко ішче здохне, што мані у хііжи. — 1 тот 
худббиий чубиек зьау сокііру, та телмітко забіу, жебн не здбхуо: Йа 
тебе вбльу зьісті, пак бпе мі *ауо вдихнуті. — І зась ґазда шішоу па 
віз і еьау ку кіаасбпкаи. 1 потій нрїшлі аш пред ґаздбкі двері, але ґа- 
ндбві не далі вбиті до хнжи скорей, йак бяі, бо ґазду зьаіі йіідна за 
З б Дну руку, а друга за другу і гвбшлі аж до комори усні тропо, та 
тав ваш лі йбдеп кітлічок із грошіімі. І хтбудн кізасбпки з пал і, же то 
йест прауда. І ґазда збетау дбна, а кізасбпки пішли до свойого дому 
на вбаьі. 

Зал, в липни, І №19, від Петра Бо Тульського. 

Паралелі; Білмші чжть сього оповідали яложена іш основі .тісної кивки 
рП одо рож до еоїщн**, Мир. Етн. Збірник IV, ст, ШІ—ІВ8, ч. -II. — А тої її V Г, яї. 
РЬІІ. XXI, ст, ЗОЇ* ч. УО. — КйгоборІшу ВЬогпїк. IV—V, ст. 136, ч. 2її. — Русини 
Пряшів. єпархії. От. 52—бо. 

11. Як хлопець тслуппт собі царство. 

Йфдші ґ дива мауа трйої еннів, а не мауа што цім дав аг і йістІ. 
А найстарший йей син так понідау; Маю, хпп*те мі т;дпу га двіві очку, 
Сю на піду с|ужйті, а ш;д дйшто заслужу, та ніа з нами роядьійьу І 
І стріті^ ша а ним Кфден сїшій дзьйдок на путі, йак ішоу, та ша го 
аьвІдовау: Де ти, мій сйау? ідеш? — На іду су ужиті. — Та аодижи ти 
до мене. Будеш мі ннліу до пеца і зо штірГшма волані будеш мі ходіу 
на воду* але жеішс мі не криву на ибуп гене, лем потіхи! — І ішоу 
с тіла віїї на воду. Прінюу аж ку мбрїїу. Тптц вбуи вбшлі до мбрйа, 

та п у авалі ирез коду. І вій екрічау : Гейе, а тбтп ішуп ша цбфлі налдд 
ку тому пнбиу дзьаткбві; а воду не пріунуа. І сівнй дзьадок тік му 
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повідау * Піто ти за то хцеш, што іїі;е її ту служіу? Дп кірчік пінка- 

зіу, ци царство небесне? — Йа хну кірчік пшь&аіуі—і зьау на плече 
піньазьі і ішоу ку ватері. А дома ущ юа-гбетіу, Маті од него пробка: 
Дай мі хо’ лем на іфдну адзімбчку, жебим собі куту а мукиї - А він 
так нові у матері: Ітьте собі засудіте, бо ї ііа собі лев насуужіу 1 — 
І не дау свбйі мамі ніч, А другий син середу шпи повідау свбііі малі: 

Мамо; Хпечте «і адзімннтко, та піду йа суужнті, а кед засуужу дашто, 
та ша а вами ровдьільу. — І він тріфіу до того істото ніша, што і тої 
старший* і и ріп кус дому зась кірчік шньізьїу, але свойі мамі не дау 
ніч, — А тот нйймоубтшнп та арбсіу свбйу маму і Мамо, хіїсчтс иі тьіж 
адаїїіїатко, та і йа піду елужйті. — А маті ша на него логньівауа: 

Уж йем двом хвбкуа, ї жаден іі ніч не дзу, та на тобі не печу! — І він 
ша вббрау і нішоу през иідуа су у житі. І стріті^ ша в вії тот сінин 
дзьадок на путі, та ша го зьвїдбвау: Де ти, мій сину, ідеш? — Йа, дьіду, 
ІДУ суужйті, бо ми барс худобин; уж бйлі тоці двоме братове суужнті, 
а яоиі мамі не далі ніч, што засуужйлі. Но, та ибдьже ти, мій сину, до 
мене. Будеш мі лаліті до пеца і зо штіріа вімі на воду мі будеш хо¬ 

діть А жеби йі-‘С мі не крїчаУ на вбуи, ані гене, ані ча, — і цак сьі- 
діу на вбзьі, та і шоу, а ніч не крічау* І нрез море нреншлі вбуя і на 
море, ішлі дале і нрїдіоу до йодного льіса. Там бйуа йодна нольааа, 
а на тей подьаиьі бнуа й^дна капльіца. І там бйуа іЬ;даа студиьа црі 
кайл віці. Так тбтн вбуи їм а сира віл і до мам і і початі суужбу божу еуу- 

жїпі у кашіьіці. А тот хубнец йш отновідау* ї но суужбі божі му ка- 
залі іюнбве, жеби собі иачбрпау води с той студвьі до бочки. А попоно 
ша зась пробілі воуамі, та ша му вапрйаглі до воза. А віп собі еьау 
на віз, та ішоу. і піїту ку йодному етролові та на тім стромі не бйлі 
лем саин фташата, але ушйтки бйлі емутип, лея й*;дно на верху окрутньі 
радбено сьпівауо. Так ішоу дале, І ирішо^ ку другому стройові, та 
тьіж бй^о дуже фташат в а ньім, а ушнтки сьнівалі, лем й^дно иа верху 
бйуо варжучеое, і ма^о схилену гоубву" дбуу. І ішоу він ішче дале* 

Там ша два когути окрутньі білі, аж Зіи бгсиь з дзьубакіу (шоу. І зась 
вій ішче дале ішоу, та відьіу двох вол іу, што ша пас лі і йудеи биу 
у велькуй траві та биу сухий, а другий биу лем на гбуіи земльі та биу 
туустпй. Та так повіда^ сівбму дзьаткбві, йак нрішоу дому. — А сівші 
дзьадок так му цовідау: Тбтн фташата, што й^с йІі відьіу смутна, 
а ш;деп на вершку веселий биу, то то биу піп ізо свобіми душам і. Та 
її і її йії добрі нзучбвау, та биу веселий, а льуде го дуже ие ітьілі 
суухаті, та балі смутив* І на другім стройові, што що відьіу, та то биу 
піп, але недобрі йіх учіу, та за то биу смутний, а душа віа радоваді* 

А тбтв двоме когути, што ша білі, та то твбйї братове бйлі. А тбтн 
два вбуи, што що відьіу у траві, та тот сухий, биу бо піти й аа тамтим 

4 Ктш> графічна її Збірки к т, ЇХ, 
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сьвітьі, та собі не ваоджну добрбго шг другим сьвїтьі; другій бну 
худобини, ти васуужпу собі добрі иа другим сьвітьі, А тотіі воуі, што 
тьа ибалі, то тьіш попове сут; дні за то у капльіці служилі, бо па 
тактим сьвітьі не отсуужйлі* Та тераз тп ііаку вапуату щті, што Ги;с 
у мбне суужиу? Ци хцеш царство небесне, цн кірчік ліїїьа-Уїіу ? — 

А віп так пбвіу: ЇЇ а хцу царство небесне, а щяьазьі уж не хцу, лем 
кб'бп йем мау скопі мамі дашто даті, йак прілу дому, — Лем ти їді 
дому, а свбіїі мамі пбкаж, жаби би а їшуа ша ви снові даті. А і ти їдь 
тьіж на сповідь* — І ній тав зрббіу* Йак ша гш сповідані обідвбн^, так 
ногкіралї. І принді до неба і там ша радійут і радоваті ша будут па 
віки віком амінь* 

Зап. в липни, 1899* від [Гетри Б сеульського. 

12. ТШіста сьв. Петра. 

Крістус Пан ізо еьнатпм Петром прішоу до ц^дного сеуа, С того 
сеуа хтьілі вбиті нон. Але прі тій сельі блуд й^дна вода, а прес тоту 
воду бйуа уаука преуожепа. А х тій вбдьі прауа йодна ділука утіхи, 

вошельі І Гіічі. І на тоту уауву ку'ауа собі чисти уахи. Але Крістус 
Пав іншу прес тоту уауку, та нрекрбчіу тбти уахп. А Петро до тих 
у ах кбннуу, што увалі до води. А тбта ділука окрутпьі ша вогні.Івауа 
і ульвуа йоднії іокри Гачі і так Петра вобіуа по хербецьі, а так му 
повідауа: !о;д тот чубвек нрекрбчіу, та і ти міх прекрочігі.— А Петра та 
бара.больіуо, йак го біуа о покрила Гачамі. А він ша екаржіу свойому 
панові, же бара боліт. А нрбсіу собі так от пана, жебн йсіі скарлу. 
А пав тарі так; А йакже йі;-й скгірЙу?*— По. пане, жебн ша пріннауа. 

— Але потім ішлі польок, та уш того хубпца кашлі на пбльу седем- 

рочибго із двома коровам). А сьватпи Петро ша ньаідбвау свойого папа: 

Мій же тот іубиец такий іпуиішіі і шумнії корони ма?— А пап му так 
пбвіу: То, Петре, топ дьіукл. што тьа біуа Гачамі, бо йес так хтьіу, 

жебн она ша нріспауа, та бна того хубпца нрінесуа, то цей син. І тбти 
дві корови, то йоіі, той дьіуки. — І зась просіу Петро свойого пава: 
Пане, жебн тот хі?6пец яаш.іміу, а тбти дні корони жебн позднхалі. — 

І так ша стауо. Потім Петро іс Крістом папок ішлі кбуо йодного фауата 
п ш єні ці, а барс красна шиє піца Онуа. і Петро ша зпідбвиу зась сво¬ 
його пана; Пане чійа то шпеніца така красна У По йа ішче ве нідьіу 
таку красну, йак тбта. — А пан му так повідну: То той иріспанки, 

што тьа з Гачамі біуа по хербетьі. — Але Петро уше ша на пьу гньі- 

нау і так новідау панові: Пане, хто буде е тон пшеньіці найпершо піу, 
жебн ша тот чубвек надані у. — Але иінуу маленький час і зась ша 
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ішн вертау до тйГі дедіїш, де тога цр і сланка бйуа. І а еьватнй Петро 
бара голодний бяУ і хтьіуо ша му Люті* Ллє оиі ішлі кбуо млі па. та тая 
пахну у хякіб, так мак к^’би ша палкі)'. А Петро хтьіу вісті. І тварі му 
так цап: 1' де, Петре, до того нлїпа, та ті дадут дашто з кісті. 
А там тбта ігрісп&нка ібубуа тбту ншеїііцу, што така красна биуа Піб- 
куа собі а цей йодну адзімбчку. "І Петро вбшоу до ядішіїі, а тбта дьтука, 
штб го біуа » ґачакі, та собі ішиьауа адвїмку а опіка і хтірау:і йі;іі от 
иоибуу. А Петро стау ку иьі;й, та ирбсіу, жебн му а лей дакус дауа. 
і дну а му. жйбн собі з неп одуамау і жбби йіу'. І пін лом перший рай 
до ііібн аьау а цей, та дбрае ша з оком задавіу і не міг іііч повісті, 
і шішоу ку панові на вояка, та лем харчау. А пан ша го зьиідоиау : 
Петре, та штош то тобі? і шаенуу го прес х<;рбет с пйашчу і вмлетьтуо 
ку фауаток адаїїкн з ґАмби. І повідну му пан так: Петре, та што %с 
т а к а іі у а к б шш, же т в ш а а а див іу ? А II *1 гро так ш ш і у : 11а п е з в а м, 
штб ша зо множ стау о ! І пан му так повідну: Петре, внаш ш чою 
то тбта ад німка биуа? То с той мшеніді, што така красна бйуабо Це 
нрбсїу | жебн гот ша за дату, што в ией найперше до ґаяба вбзме. Та 
ти з неї! аьау* — І сьпатиіі Петро почну ша дбрас ярі той дкїущ прості 
Ц4де, та йуй помілий, бо она добра! — А пав ша го так аьвідбвау: 
А йакжо ш;й поііуоваті? — Жеби тог йуй хубпец гваріу, што Ц иьі- 

шш. А тбтя дкві корбіш, жббп йуй ожйлі. А тбта пріешшка, та жвбис 
йуй дну мужа. — 1 дбрас ша так етауо. Хуопец прішоу, та гваріу, 

а тбтн дьві коропи поздихали ярішді та рвчалі. А йуй прішоу просігї 

на муж. 

Зни. и доші», І899, ьід Петри Вобульеького. 

/.?. Хрттос і три ґаиди* 

Ічрістус пап і шоу зо сь ватні Петром із нудного Сеуа на Друге 
ееуо. Але и ріні лі ку нему трою аужбве, та Гііх бйуо пйатьіе. І ішлі 
коуо йудябго лкіса пйатьіе. 1с того льіеа вишу а йодна череда красних 
вбуіу, а ирден муш так иовідау навбві: Пане, паки то краєш ибуи! 
А пан му так иовідау : Оздаби ще і хтьіу маті ? - Пане, хтьіу би 
ш;зі, к^д" бне йіі ніх дау. — А пай му так иовідау: Будеш мене хваліу, 
тб ті Шх дам. — Буду, паяє. — Ио їді собі Віх вовк, будут шші, — 
1 тот йуден муш бстау велікий богІтий с тим а вблмі. Та ішче йїх бйуо 
штирю. Тлілі дале, І шішоу йбдеи к§рдель увец а льіеа, а другий зась 
так ирбсіу: Ох пане, та дай же мі тбтн £ун,н ! — А будеш мііа хваяіу? 
Та їді возь поїш у^ди та будут твбйї. — І не остауо йіх лек трйбше. 

ІшлІ зась дале* Там ії^дна дьіука шууна їшуа на траву, а тот третьій 
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та би у муадепеїи 1а прбеіу: Пане, ііака то шууна дьіука, та мі й^іі 
дай за жену* — А Кріетус пан му так новіу; А будеш іипа хвалі? Р — 
Буду, тіне, лей ні т;й дай. Но, так не бстау лей Кріетус пак ізо 
еьватні Петром, а тбти пішлі* Але міняло трі роки. Кріетус пан так 
повідну Петрові: Петре, подіїме обз іріті тих, нітбсме йім богатьстно 
далі, Га події я е ку тому перше, штосне му далі кбуа! 1 нрішлі до його 
двора, а пан сьідіу у каштедьу. А Кріетус пан шн справі? так ііак двьа- 

док, та вбшоу до того каштельа ізо ськатим Петром і прбеіу того пана 
х каштельу: Кбби йес мі лашто дау! А пан тим дзьаткои так ііо- 
віу-: Би ітьте мбджі худббшіх льудіу, прбеьте, а чого вп ту ку панові 
нрішлі V Ішче йах хтьіу зо нсамі загуцкаті тих даьаліу! — Кріетус лан 
так повідау Петрові: Петре, відіш, кільке сме му да.іі богатьство, але 
кін уж о Богові аабну, - Але тот пав е того каштельа так повідау: Ітьте, 
вишяарте да е трі снопи зерна тим дзьаткіи! — Та Кріетус пан вложіу 
на бойтеко тбтн трі енбіш і увину шкаблік, та пітні і іу йіх, а того зерно 
та вииорекало па страву чісте: Бозь тбто черво, Петре, а позбірай го 
до цідіука. Так ша авалі, та ідут. А тот пан так собі мнеьльіу: Відіш, 

ііак ту лзьадбве собі собсія нашлІ? А на мушу трі маті мубцкіу, літо мі 
йшубтьат. Та тераз буду і па так чйяіу, йак тбти дзьадбве чннілі. — І на- 
ібтау зерна тьіш на бойіско, зьну шваблік, та запаліу. і тбто зерно 
почну о горітї* І стодбуа горіуа і його каштіль і ушйтка худоба. А еь ва¬ 

тнії Петро за дедїиоіи та ша вІзріу назад. Та повідау панові: Ох, дане, 
Йакнії гонка волікші бгепь! — А Кріетус пан «у так ибвіу : Петре, він 
хтьіу так чинш, ііак І ми чннілі, та він собі запаліу сам евбйу худобу* 

Тераз до чїста ввгбріт. Але ішлі потім дале ку тбму, штб му далі 
буци. Йак нрішлі ку кошару, та прбеьат от тбго бачі: Жеби Й$о нам 
дау сира, бо ша нам хце вісті. - А бача ній так ибвіу: Йа мам йу- 

гаеіу на еир, та мі треба пугаєш давать — Але відьіу й^деп йугас, 
та зьау свій черпак зо жемтіцом та йім вйньус пред двері. Та Кріетус 
лап повідау Петрові: Петре, зьідж тбту жемтіпу. — Петро зьа? І зьіу* 

І вьалі ша, ішлі гет от кошара лазе. Летьіу кбуо них й^ден пес, А тот 
пес мау навик вивалений. Та Петро ша так зьвідбвиу : Пане, накип то 
пес брпткні ? — А пап му так нові?; Петре, тот пес то тот бача, што 
його кошар пш биу; він ша уж обїсіу, а то ного душа, бо він забіу 
того йугаса, што над дау жепіці. Так повіда? Кріетус Пап Петрові: 
Подьме обзнріті того> штбеме му далі дьІ?ку за жену. — 1 бні ішлі 
ПОПІД внгльад* Тот муж дьіукв дбраз йіх збачіу на нйгльад та так по¬ 

відау свойі женьі: Жене, тот пан іде ту, што йа з кім ходіу. Ш чім 
же ни го ту нагостіие? — І гвбшоу до хііжи Кріетус пан зо сьватиі 
Петром. О ні го нрівіталі і гостілі го. Але Кріетус пав не хтьі? вісті 
ніч, леї сьватий Петро йіу. Та бні ша чудовалі, же чоі він не піст 
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д&што ? — А Кріотус пав тав ні а гнівіу: Ви мате хубпца ту тріроч- 

ного, што иіа баніт по хпжи. Та к^.д бцсіе яі го хвеклі у непу, та на 
би го вьіу. Опі дбраз накладі бгвьа до пеца, а Крістус пан іііи так 
повідну: Тер а.і однесьто го до пеца, пай ша хнече уж. І заткалі неп, 

з'брііуов. Але Крістус пав так іііаі иовідау: Ііьте того хуоїща внймінте, 
бо уж йу хпечений. — Оиі открйлі тогу брйуу с пеца, там иашлі двох 
ангеліу у непу, а хубнец третьіі бву, І хубнец нау ауате ііапко у руці, 
а ішче кратнії бву, ііак бву. Та Крістус най так иовідау Петрові: Пе¬ 

тре, ци відіш, же худобин ліі у де скоре вбйдут до царства небесного, 
йак богати? 

Зии. в .ініші). ІЗУ',1, від Петра Бобульського. 

Паралелі: Ети. Збірник. ПІ. ст 76—80, ч. 32—23 і ЗІ. — АгсЬіт Г. «Іау. 

Ріііі. XXI. ет. 234. ч. 37 і ст. 109. ч. 22—23. — КагоЗорівпу Зіюгпік, III, ст, 
108 — 110 ч. 22—23 і ЗІ. 

10. Чудо М. Повчанської Богородиці. 

Ішоу іііудей ґазда до МарійІ ІІбучі на отнуст, але лем а Погої, 
са« йі*.деи. 1 нрішоу до іїі;дибго льіса, тішу а го тав віч. І иакуау собі 
огиьа і лі,ах ку бгиьу спаті. Та нрішоу ку непу збійнік, та на него 
барс крічау: Откидь ти, чуонече? А де ідеш? — Тот яу нбвіу: Йа 
іду до Марійі Поучі на бтиуст. Мані піньаш? — Мав, але лев 
двацать ґрайцаріу. — Та што несеш до Марійі Поучі на подарунок? — 

Йа серце лев несу, — А збійнік яу так иовідау: Ти ваш вецеіі йак 
дваиать ґраішаріу, бо ти шувиьі облечбнвй, та йа тобі не вірйу ! — 
І збійнік го зіібіу і ногльадау кбуо него, та вецеіі не бйуо, лев двацать 
ґрайцаріу. Та збійнік го зьау на свій х(‘рбет забітбго і ньус до льіса 
окриті. Але го хтьіу зшиваріті с х<;рбета на яемльу, к$д му ирірбснуу 
на х^рбет до тьіуа. І збійнік та з ні в почну нивертаті но аеильі. І так 
му не вйшоу с х^рбета. Та го чухау но смереках, жеби му зйшоу; потів 
го иочау різаті з ножем, же го одріже, але кут самого го болимо, так 
шікбп сан себе різау, та ша му це дау одрізаті. Тик до піу рбва лем 
з вій хбдіу ио льісьі. А потім нрішоу до ееуа, та ша льуле сходжалі 
йому иа чудо, же він чуовека иосіт на хі*рбеті. ІІрішоу збійнік ку по¬ 
пові на фару, та ша попа радіу: Штб мам робіті, жеби яі тот чуовек 
аіішов с х«;рбета ? — А ній му так нбніу: А де тот чуовек ітоу, кс;д 
ііі-с го забіу? — Нін ішо$’ до Марійі Поучі на бтиуст, та йа го забіу 
у льісьі і його йі/м ніньазьі зьау ку собі. — Та терач іді і ти до Ма- 
ріиі ІІбучі з ніа, ажеби й»;е ша там висповідау. — Йак він ішоу за 
драгов, та уськди льуде ша на чудо сходілі. І нрішоу там і висповідав 



зо 
ша. Ті>т чубвек му ша с х$рбета спустіу і ті»яу аабітону справі лі по¬ 
гріб. А тот збійпік та ша нокаііау, бета у Ббгу елужйті. Та снасенші 
биу і збіииік і того тьіуо до норйадку нрінеелі, бо го погребні. 

Уші. и .іншій, ІЙН!і, від Петри ІЗобу.іьоьі.ого. 

ІЗ. Як невинного були повісили. 

ІЬ-доп отен, і зо овбім сипом пилі на йі».деи бтиуст далеко. Але 
ирішлі до ІІі;днбго пава, та ша просілі, жеби іііх там иреночовалі. 
І и рішу а ііедиа дьіука моубда ку «оуодбму синові, іа го так просіка: 

Жі'-бц ти в і1 не аьау за свону жену! — А він іцчі іюнідау: По позву 
тьа, бо мі ішче не час ша ожеиігі; а Йак мі буде час, та Йа мам 
х скопів сель і жену. *— А тота дьіука суужебна та ша на ного ти пі¬ 
на,у а і вечур, йак панове повечерйалі, так иоабіірауа уцінка і варіху 
стріберии І аауйаиауа з йі;диим мотуском і зуожпуа моуодбау до торби. 
Рано, йак постава лі то ти двбме путіїіці і зьау старий свойу торбу на 
х^рбет і ноубдиіі свойу. Подьаковаїїі панові за то, же йіх иреиочбвау. 

І йак одпшлі далеко, нрішуа дьіука ку панові, та так «овідауа: Почо- 

иалі ту путіїіці. та нам уппїтко стрібуо забралі! — Пав нішравіу хун¬ 
ту, жебн за німа летьілі. Хубпн йіх догопілі та йіаі так иовідалі: Че¬ 

кайте, бо вас пан иреиочбвау, а ви панн ОКралі, ббете панові забрал і 
стріберии уаінки і варіху! — І би і иочалі та та Вігі, же вьі, ми но 
забралі. — Хказійте торби, будеме смотріті. Розуйазалі старого 
торбу, та тая не бйуо. Розуйазалі моуодбго, та папілі зуйазано у ло¬ 

ту ску. Та старому так новілі: Та старий ГдІ на бтиуст, а моу однії у ж 
не піде, бо «оубдий най іде з ііїімі назад ку панові, бо моубдпа збій¬ 
ній ! — А син так иовідау свойому оцбві: Ньаньу, та ви з Вбгом ггьте, 

десте та пустілі, а, і нону паліцу вбсьте, бо йа уш з вам і ае піду: йа 
певбнео. — І моуодбго зьалі ку панові, та го хсалілі до герешту, 
а потім му осуділі югібевь. І виведі го з герешту, прівелі ку йодному 
дереву, віто го до аеяльі вакопіш і гваді.іі му йотує на карк. І заві¬ 
сі лі го. Так го з’охабілі вісьіті па стопбві, а сама нош лі дому. І мо¬ 

лодий віїсіЛу за трі дня. але не гяер, а бтец, ша цбфиуу назад з от- 
нусту і нрГшоу ку аапьству, та ша зьвідовау: Де то мій син 'і — А бні 
му новілі: Твій сап збііінік, бо він шоу па бтиуст, а велику худобу 
забрау. — Але новійте же мі, де то він? — 1 прівелі го ку тому 
стопу, де його спи биу завішений. Але син не б ну пертий, та прбсіу 
так свойого віца: Ньаньу, ітьте ку наиьству а нрбсьте йіх, жеба ирішлі 
леао зньаті зо стбна, бо йа ту не годен смерті, бо апгеу» стбйіт під яо- 

йіма ногаті, та йа стбйу на гоубві ангсубві. Отец пріїно^ ку папія, та 
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так нрбсі^: Пбтьтс апьатІ мойого синя, бо ній сип пе віиовіітмй, та 
жйквй. — Але ну не ві|>ііі: же їіг жнішіі. Пргшлі ку стопу і вашлі го 
живого і шіьалі го. А тбта дьіука суужебна так повідала: То йа му 
зуожйуа гана тбто етрібуо до торби, бо піп ліві не хтьіу зьїіті за свбйу 
жону. — Та потій сйші його зньалі долу, а дьіуку обісілі. ! увналі, 
же ііі‘ невпіоватвй. 

ЗапГ її липли, ШКІ, від Потри Сойульсьзого. 

16. Подорож до пекла. 

Г>иу йоден ґазда, Тот Газда пішоу па фурманку с копьамі. І аашоу 
далеко і за ендем рбкіу ша забіївіу. Охабіу жеиу свбйу дома х тьажі. 
Йак і шоу дону і вбшоу з возом до іібдпой илакн, а х тій плані дьабол 
му улааіу колесо, та иу пе хтьіу пустіті. Та му так гваріу дьабол : На 
ті колесо путчу і иислнббджу тебе бталь, кед мі дата тбто, 6 чім дбіа 
п(і знаті — А ґазда собі иовішльіу:' Йа о ушйткии зпам. Знам, же 
міім дьітьі і жену і худобу нам, та добрі о ньІх знам. А тбто ті дам, 

б чін ие зпам. І зьвідбвау ша го так: Та Іііікже ті го дав, тбто? — 
А дьабол просту од його, жеби собі гріаау з ибжон до иальда: Та лен 
іс той кбрві дай, та от тебе ніч не хну. — Дбраз пустіу ну колесо, 
віішпу с тон шлаки. І ґазда іншу спокійно дому. Але припоу дому прет 
своіт дон і віішоу хуонец седемрбчпвй на нрбтіу свойого віцьа. А отець 
ша зьвідбвау. Чіп же то тот хубпец? - А жеиа му так повіуа: А чіп 
же Оп біту, твій! — Та па о пій пе анау! — Бо тот хубішц збстау 
ішчс у животи, йак ти іншу па фурманку. — Так отець ша бара ва- 

старау : Тот хубпец затрачений, бо на на вего дау царбґрод дьабубвІ. 
— Але хубнцу ніч не новілі, лем каждий день бтец і маті пуакалі. 
а хубніїа до школі давалі. А хубпец ша добрі учіу; а за тим хубпцом 
лем каждий день чорний нес хбдіу, А то уж тот дьабол. Але хубпец 
ша погньіпау на того чорного оса: Ти Псе, ти не мій, чого ти ва миом 
хбдіш? Та аьау вельізнн віув і того пса шасиуу з віуамі през ногу, та 
му ііі;и аубміу. Та пес бну хрбяии, а ішче уше за иїм хбдіу. Уж бву 
кр’ельік, а бтен І маті, кет нрішоу дому на вакацйіі, та пуакалі бара. 
А кредьік ша зьвідбвііу г Повїчте мі, чом то вп пуачете? — Оні му 
отповілі зо жальом: Наш сйиу. ми нуачеме прбто, бо мп тебе уж за¬ 

траті;! і. Отец му так нбвіу : Йа мін, льубий сйиу, аішоу на фурманку 
із возом, та йем це бну за седея рбкіу дома, а ти абстау ішче у брйуху 
шатеріїши. Але йак йум ішов дому о еедея рбкіу, та йі*и вбшоу до 
йедноії пяііки ; там мі ууаніу дьабол колесо та мі так повідну : IIа тьн 
бтпль внратіїіу, кед мі даш тбто, 6 чім дома не знаш. А йа собі так 
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МИШЛЬІу : Йа о ущиткіш знам і о женьі ї о сибйіх дьітьаі, а о тобі 
9$я це зшіу, бо тебе ішчік на сьвіті не бнуо. Та іїем дау е палиш 
кі;рві дьабубві до папера а. — Та син ша не зармутіу і так иовідау 
ніцові : Не иуйчте, бо на ного не буду, бо ші бара лехко тот тереґраф 
достану. — 1 він неодоуга ша новбірау, же вів ніде аж до пеку а по 
тот тереґраф. І він зо сббо» сивачопу крейду і еьвачену вб ду 
і квитку посьвачеву, І вьау ку собі і ведей сьватбго до кошеньі і так 
повідну своїм родічії: Та тераз бутьте здраві, бо йа їду аж до пеку а 
по евош; пісно! — 1 ^зьау ша і іншу барв далекою! прішоу до іїдопбто 
льСса, А х тіш льісьі етойлу на пут збійнік, што забінау льудіу, а ніхто 
пе цреишоу, жебн го не забіу* Та він ма| й«;ден кдй з йабуоні і дьвь 
гну у го до горн і хтьїу аабіті того крельіка, што їшоу до пеку а. Але 
кнй стау горі, не хтьіу ша даті, амебі го долу пуетІу на крельіка. Та 
ша збійнік барс чудовну: Што то ти за ш;ден? Кедь на уж барз дуже 
льудіу забіу, а тебе не можу, бо на уж лем з гбуо^ дьудкнх мам хижу, 
леї мі йодну гоуоуу треба, та уж кіаукої хижа вест. Та йа ша лем 
твбіїї голові радбвау, же твбйу там ауозку. Та новіч ти мі тбраз, моуб- 

дій чуоуече, а де то тп ідеш? — Йа іду аж до пеку а ку ді&штім но 
свойе нісио, бо па уш т;ш мам го на себе* — Та збійнік іу так иовГ- 

дау; Та нач же ти ша йш дау вапіеаті? — А крельік му так повідну; 

Йа ніч не ні но вати й, 66 то мій оте а мене дау лапі сіті, к*;т хнау до 
нсотн. М і її отец ішоу с фу рманки, та не міг витьагнуті; дьібол нн- 
тьдгнуу я у віз з мліки, а мій отец за то, же го витках, да£ нп мене 
лісно* — А тот збійнік так му цовідау* Та кет та ідеш ио сіюйе пісмо, 

та сьвідай ша там і о мене бо мі зкно Мадей* Та йака же то Маде- 

йбва пошчїль? Та бні ті иовідьат, бо йа знай добрі, же на до неба 
нйГда не пріду, бо йа зли робіу, йа ніч доброго ийґда Вагу пе зро- 

біу, — 1с тим ша одббрау крельік од Мадейа. І зась ішоу аа драго* 
дале а дале. І орішоу ку іи;дней грусді, а тою грушка барс шужиьІ 
квітуа* Та ша го зьвідовауа тбта грушка: Де ти, крельіку, ідеш? — 

Йа іду до пвкуа по свойе пісмо* — Кет ти там ідеш, та ша зьвідай 
і о мене, бо йа к&ждіїй рік квітку, а бвоц нІґда не вироджу. — Йа ша 
вьвІдаи. — І зьау ша і іде дале, Дрішоу ку іїедней велікей воді, але 
прес тоту воду 6<жї$ ша іті, та сьїдіу на берегу. А тота вода ша го 
аьвїдовауа: Та чом же тп нрез мене найдеш? Та йа хоц велька, але 
йа діґда нікого не затоігіуа, — І він ша забрау і іде нрез воду, а вода 
така добра, што она ша му і тче росступіуа на два страва. Але йак 
нрез ньу прбйшоу, та вода му так гнаріуа: Де ти ідеш? — Крельік 
їн;їі так повідну: Йа їду аж до пеку а по сво|§ нісио, бо бтец дау 
дьнблім на мене, — Вода го так просіуа: Та к^г ти там їдеш, та вьві¬ 

дай ша там о мене, же чом на не можу жадну рибу ваховаті х собі V 
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По до мене к$т пріде риба, та дорая умре* — І крбяьік іде дале. 
І арі шоу аж до пекуа, Але х пекльі бпуа цма, так шоу дале. Та там 
бву дим, а дале бяуо горйаче уж. ІІрішоу аш ку тому, што бну па ре¬ 
тьазі гваджеянії. Стау ку иему і вйньау крейду е кишень і еьвачену, 

зрббіу собі йодно кбуо і ['В б шоу до того колеса, Кіто бнуо напіспно зо 
сьначеиоя крейдом. І вйньау собі йодну кнішку і ші ньіи почну чітіті, 
а сьваченом вбдом зачау кропіті иа того па ретьазі. Його баржеіі пекуа 
йак бгеиь сьвачепа вода та нбчау ричаті: І Іач ти мене ту паріш ? Бо 
меде баржед пече пак бгень тото, што мйа кропінь - ■ А кредьік му 
так ибвіу: Дай мі мбіп; пісіно, што тобі дау мій бтец. — А він му так 
гтбвіу, тот а ретьазі: К$д йа твоїй; пїсмо не мам, бо ти відіш, же на на 
уаіщуху гваджеаий. Та йа отели не годен впиті, хіібаль жебя мбйї суу- 

гойє малі твбне віємо, та пай біті ті дадут. — Але креяьік ніч не ено- 

тріу, лем стбйау, а Богу ша мбліу, а зо сьваченом вбдом уше покра- 
ильау. А тот старий потім рпчау. Але зьау ш;дну трубу тот з ретьазі 
і вочау трубіті па свбйіх суугіу. 1 прішуа йбдна гурма дьабліу ку пему. 

Та старий йім так повідау : Котрий мате лісно того креяьїка, та му го 
дайте, пай вас ту не наліт х пекльі, але пай іде гет* — А оді му так 
новілі: Ми пе мале жадеп,, ані ми б тим не впаяє. — І старий пбчау 
трубіті на другий раз. і прішуо Ішче вецен дьабліу, йак тих бну о, та 
ЙШ старий зась так повідау: Котрий нате пі сю того креяьіка, та му 
го дайте, най іде бтндь 1 — Сні му так новілі: Ми не іш ; к$дбисяе 
малі, та биеіе му далі, — Так старий пбчау трубіті на вецей, та ша 
і вецей наеходіуо, Але потім нрішоу І хрбмпії я^деп на остатку, та ша 
йіх зьвідбвау: Котрий мате пісю креяьіка, дайте му го, най іде, — 

Тбтя нові далі, же не маиут, — А тот х роми її так ибвіу: Иа го мам, 

під навиком у ґамбі. — А тбтп дьаблове му так повідаді: їо мусіш 
даті. — А він повіу, хрсЗааи: Иа му го т дам, бо йа уш дуже рбкіу 
за вії хбдіу, жебн йа го дбетау* йа го кбждий день вартбвау, а йак 
він іншу до шкбуп, та зьау зелшнн віуи,^та мі вуаміу ногу, та на те- 
раз хрбінії про ного. Най він ту пріде, де і ми! — А старий дьабол 
з ретьазі так іу повідав: Він ту шґда но пріде, лем ти му дай його 
нісмо, — А він повідав, тот хрбмнй, же не даст, — Старші дьабол так 
повідау: ІІІварте го до бгоьа, або до кітуа до смбув, та іусіт даті І — 

А хроінй новідат: Хоче буду у бгньу, та му не дам. — А дні новілі: 

Мусіш даті. — А кредьік лем уше крбпіу. А тот з ретьазі так повідау: 
Вбзьте го а шмарте го па тбту потчіть Мадейбву! — Аш хтбудн тот 
хрбіий дау нісмо йім, бо ша страшіу, 1 далі му цією, і він го мау дрі 
собі. Та потім зьЕІдовау ша дьабліу : Хкаште лем мі тбту пбшчіль абііі- 

ніка, што мене хтьіу вабіті па путі, кі-д щш ту шоу. — Оиі го нрівсл; 

ку поетбльі, та му п^ц хказплї. І тбта пбшчіль така бгіуа: Балі дбжи 

ЕтноІрАф{\ші)іі Збірніїв т, IX, О 
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иабітп з дбуу і гольаки і з гори билі, а йедки до других сі.іклі. Код 
иа тбту погачіль бй бну льах, та дбраз го подзьобані. А піт той пош- 

чільом ішче бгеиь бну, та окрутньі страшна бйуа. Та у ж т*ц відьіу та. 

ша бара застарау, а поті» ша зьвідбвау: К^д по» ішоу за путьу, та пум 
прішоу ку йудпей грушці, а оиа квітуа барс шумньі на біуо. Так она 
ша иііа аьвідовауа: Де та ідеш? А йа йуй так нбвіу: ІІа іду до пеку а 
по с всій о пісно. І грушка иі так повіуа; Куд ідеш до пек?а, та ша 
аьвідаіі і о непе, бо йа квітну, а бвоц не роджу. Та повічте лі, чоя то 
она пе рбдіт? — А бні так повілі йбну: Та» йі;ст під вьоя піньазьі 
закопани; к$д би йіх дахто вііаьау, та буде родіуа, — А тбта вода 
чов у собі не може риби утріматі ? — Оиі иу так повілі: Про то, бо 
Ішче жадного чуовека не затоиіуа, та риба вена б чім жііті г ній та 
яусіт гмерті. Кут прідеш ку вбдьі, йак підеш бтиль, та жебц йус не по- 

відау с той страви, аж йак пройдеш през воду, та хтбудн новіш, бо би 
тебе затоиіуа. — І він ша с пекуа зьау І іде дому. ІІрішоу ку вбдьі 
найперше. Вода ша го вьвіднйу; Цп бну її<;с у ікікльі? — Він повідау: 

Биу бук. — А ці несеш нісмо? — Ту ш;, — А цн ті повілі о мене, 

чом йа пе можу у собі рибу отріматі ? — Пак ирейду на другу стріну, 

та йа тобі пбуйу чом. — І нрбйшоу през воду на фауат, та новідау 
вбдьі так: Тік мі повілі, же за то, же йус жадного чуовека не зато- 

ніуа. — А вода му повіуа: А чом же тя не пбвіу ту, та бйуа йун тебе 
затоиіуа? Почауа вбда за ній іті, але крельік хтьікау і вода ша цбфуа 
назад. — ІІрішоу ку грусці, і так новідау: Піт тббом у зенльі б уст 
піньазьі, та ніх треба викопаті, та будеш родіуа. — І грушка ну так 
повідауа: Возь мотику, коп, а вибірай піньазьі. — Віп зьау мотику, 
викбпау иіиьавьІ і вйньау. І грушка уж родіуа. - Прішоу ку Мадс- 
йбвІ, та ша го збійнік так зьвідбвау: А ци йуе бну х некльі Ґдалі 
тобі пісно? — Ту пісно абйі;. — А нону постель йуе відьіу бака йу? 

— Відьіу; твбйа іібіпчіль не. сани ибжн зо споду і зверху: пудни ибжн 
до других сьічуг, аж і бгепь під ньом гбріт. Мбйу пісно не хтьіу даті 
ііудеи дьабол, пбкльа на твбйу постель шмаріті го не хтьілі. 1 хтбудн 
ні дау. — Збійнік ша покайау і окрутпьі ша страшіу, же буде па такій 
постбльі спау. І ирбеіу крельіка: Тії мйа висповідай! — А крельік пб¬ 

віу? : Йа не гбдеи тьа сповідаті, бо ні не слиббдпо, ііа ешчі не поеьва- 

чеиий на то. Але кед хцеш, та ті дам покуту, жббн йуе нокутбвау за 
овбйі гріхи. А мене йак поеьватьат за попа, та пріду ту ку тобі, і а 
тебе висповідай і розгрішу тебе от твбйіх гріхіу. Дай мі тот кий, штос 
забівау льудіу?, с німі — Збійнік го яу пріиьіс, та ну так новідау: Йа 
с тим кіійон от першого чуовека аж до остатнього забівау. — Зьау 
крельік кші і ш'юоу на нелііку гору і збійнік з він ш’шоу, та го до 
землі посаділі тот кпи, на верх гори. І крельік так новідау збіГшікбві : 
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Та ти терАв ку току кйііу а долини будеш воду ноеіті у ґйабі на і оуих 
кольінах. Йак підеш дбуу, та жбби й.і;с очеиаш гваріу, а йак прінесеш 
воду, та жебнс ку тому кийові льау. Кі;т ша ті розвійу, та будеш спа¬ 
сений ; а на нріду ку тобі, кі;д буду нон. Нудь тераз здравіні! І одббрау 
ша од його. - І йак прГшоу дому, посьватілі то за попа, але ша добрі 
справбвиу, та го поставілі за біскупа, А о збінпикові вабну. Але ішоу 
він посьватіті й<;дну церкоу на деділу і ішоу прес тот верх, де Мадей 
мау покуту. І там великий го пах напау. І біскуп виправну евбіііх суу- 

гіу: Ітте, сабтьте, што ту так пахне ? - Суугбве наш лі йі;дну йаблінь 
прекрасну і красні банка ті ній бнлі. І хтьІлі одорваті йі;дно папко 
з цей, але там сьідіу йудеп дзьад сівнй йак гоуубок, та не дау одор¬ 

ваті : Ітте бтиль, бо нам не дам одорваті. То коні І — Суугбве прішлі 
ку біскупові їй му так иовідаді і Й*;ст тая іцідна Йаблінь красна, і папка 
красші па пі», та бні так иахиут; але кет Ґіеден дзьад сіннії сьідіт під 
йабубпьом, та нам не хтьіу даті с тіх йабуок. — Біскупові нрішуо на 
мнсеяь: О, то він Мадей! Зншоу з воза і ішоу ку пабубці, хтьіу ш;й 
відіті. А тот сівші дзьад го прівітау: Ох, пане, йак ти забну омі! — 

Біскуп нбвіу: Бора забну. Но та тераз тебе буду сповідну! І сьау 
собі, а дзьад кльакнуу ку нему і повідау о свбйіх гріхох, кілько льу- 

діу забіу. А кілько гріхіу повідау, уше йіідпо йанко ша одорвауо і иі- 

інуо до исба. Але два банка не хтьілі ша одорваті. А біскуп му ионі- 

дау: Повідай о гріхах, відіш, же два ііапка одлетьіті не хтьат! — Ма¬ 
дей повідау: .Йа забіу віца і евбиу ватьірь. Хтбуди ййнка уж одлетьтлі. 
І біскуп Мадеіа розгрішіу од гріхіу, а він ша роеннау порохом. Прішлі 
двбме ангелі з неба І узьаіі го зо сббоа так йак сівбго гоуупка. 

Зап, в .пішій. 1ЯУ9, від Цитри Бобу.іьського. 

Паралелі: Легенді про Ми дон розповсюдив на незвичайно широке між ріж- 
іншії народими. Пор. Етнотр. Збірник, III. гт. Ї2І--124, ч. +7. — АгсЬіу Г, зі. Ріііі. 
XXI. ст. 295. ч. 47. — КіігоііорІзпу ЙЬогпік, III. ст. Ш. ч. 47. Питана грушіш 
і води ввиті і» розвовсюдиеиоі теж широко кивки про „Подорож до сонця14. Паралелі 
до ссі каввп вказані вже виспіє під ч. !). 

17. Невірна жінка. 

Йеден вбйак врі вбйеку лису у жну, та го пустілі на урльоп доку. 
А то бйуо у «хні, куд биу сьніх. І він нашоу йодну ворону закорзнбну 
ногамі г ледьі. І він тбту ворону з леду ішрапау і зьау ш;й до торби. 

Нрішоу до йодного сеуа, та прбеіу ша на ніч. А тбта ґаздйньа му так 
повіуа: Йа не мам мужа дома, та йа хуопіу не почійу! — Та го ви- 

нравіуа воп. А тот вбйак собі сьау на ш*й аасйну під внгльад, та ша 
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призірау на вигляд до хижи. А гота ґачдііиьа та пауз иаготонено йїдуа 
доброго, бо оиа гаа льубіуа с кньазьом, та про квита так п а готові}'а. 
І ирішоу кньазь ку нц>й і початі ша гості. Але ішії муж ішоу дому, 
скрічау на сельі, а жбиа ша етрашпуа, та так цовідауа тому кньазьбві: 

Хитро паї] ідут на під, там йі; солома, там пай собі льажут, а тато 
йідуо та црйатауа до раму і на цей собі куііуа месо. І віна яауа там, 
та собі скрііуа до касти. Та хтбуди отворіуа двері свойому мужбві, Та 
куш та йі;й так зьиідбвау: Што то на чубвек нред нашім пнгльадом 
сьідіт? — А бпа повідауа: Нрбі-іу ша на ніч т;ден вішак, але йі;м го 
не преночоиауи, бо па сама Йі)дпа жічіа, та йа чуджнх хубпіу не хну 
ночоваті. І муж 8і;й за та похвальіу: За то іїі;с добра жешц — Та 
Газда закуанкау на вйгльад: Шдь войаку, до хижії, бо йа дома, та бу¬ 

деш почбвау. — Ґазда ша зьвідІйі; свойой жепи: Ци ти не ваш дашто 
вісті ? А жеиа му так новіуа: Йа яе знауа, же ти нрідеш, та йа про 
тебе ніч не готовгуа. — А «бйак вііні.ау тбту ворону с торби, та й*;й 
з^бжяу на стіу — а ворона бйуа спутана, та не хтьікауа. Та ґазда ша 
зьвідбвау: III то то тбто?— А вбйнк му тик повідну: То вій ворбжед. 

Кі;д бно мі нбвіст дашто, та увштко прауда. 1 войак штих ну у до во¬ 
рони с пал міом і ворона скирчауц. А ґазда ша зьиідбвау: Што тот во- 

рбжец повідат? — Войак так иовідау: же мате г рамі йідуо і мате на 
нецу месо і же мите х касьтьі віпо. — Ґазда иїшоу, поембтріу і так 
бнуо. Та зубжиу собі йідуо на стіу?, та цілі із войаком. І папілі ша до 
СЙта. Ґазда повідау войакбві: Продай мі того ворбшца! А нбйак нб 
хтьіу. Але го барс просіу ґазда, жебп му прбдау. — Дай мі стіуву. — 
Іавда шюоу, тїньау стіуку і дау му. Вбнак скриу і пі шоу за драгої, 
бо уш ша ирАніу день. Але тот ворбжед иплетьіу на під, та собі сьау 
на ііуден бант. Та.окрутньІ скрнанчауа, пак ворбпа крйанчіт, а ґазда 
вилетьіу па під, та хтьіу ку ворошцбві іті прес тбту соубму, а х соубмі 
биу кньазь, та на пбго ст»у з ногаті. І кньазь хитро зо еоубми екбчіу, 

а хтьікау нон. Ґазда дувау, же то абійнік, же го хце окраеті, та ііові- 
дау свойому суугбві: Сууго, сьадь на сояара, а іді за тям войаком, 

а иодарін му того сояара, бо то барз добрий ворбжец, бо би биу нам 
збійній, Бог зна што яабрау. — І сууга догоніу войака на путі. Войак 
ша етрашіу, же му одбере стопку. — Сууга иу тик повідау: Нй бій 
ша войаку, иа ішче того сомара тобі ґазда дау, бо твій ворбжец бара 
добрий. — І вбнак собі сьау уж на сомара. та ша ньус. І ирішоу до 
йудибго сеуа, а у тим сельі льуде робілі папске, та ша барс чудовалі 
па того сомара, бо ішче ніґда такого не відьілі Та та зівідошілі во¬ 

йака: Літо то таке тбто? — А войак йім так повідані То сляббда, же 
хто собі такого нупіт, та на шіпьске ходіті ие буде. А льуде ша 
пораділі: То бп барз добрі бйуо, ш?д би ми купілі такого слнбодвіка. 
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37. 

І просілі того воііака: Кілько ти ідеш за него? А вбяак ім так до- 

вїдау: Йа хцу два сто зуати. — І ігьуде дбраз го запуатілі. Та ша 
воііака вьвіловаді: Што то він Міст? — А він так повідау льудьіі: 
Він иіст лем овес, а і кушчок сьіна і воду иіїн;. — Так ну тбто да- 

ваті. Але прішоу дошч на ш}ден тиждень і ніхто іпх на паньеке не 
гнау. Та так понІдалі: О шік пйє добрі зробілі, жесме таку собі елп- 
ббду кунілі! — А воііак нішоу з піиьазвї. Але ша швільі|о. І прішоу 
гайдук от пана і куалкау но шгпїьаюх, жебн льуде ішлі на паиьске. 

А льуде так повідані гайдукові: Мн кунілі слибодшка, та ми на наньске 
не підемо. Нішоу гайдук дому ку ладові. Пане, та тобі на наньске уж 
не будут ходіті льуде! — А пан ша аьвідовау гайдука ї Та чом не пі- 
дут на наньске? — К§т собі кунілі слдбодвіка, — Пал дбрас сьн5г на 
кобііуу, а нішоу емотріті, Ізакий то слиббднік» Та прбсіу, жебн го вп~ 

пустілі на двір зо станьі, І йак го ви ну спілі, так він дорас скбчіу 
зо станьі і вискоч іу на готу кобгіуу, што пав сьідіу па ній, та приду- 

сіу пана, што ледво пан утьук, Бо то бву тот слнбодшк дрйґант. Та 
уш потій тот пан йіх нїґдя не прішоу вецоіі гнаті на наньске, 

Зао. в липли, 1890. від Петра Бобульського, 

Паралелі: Пор. з ч. 5 сього тому. 

18. Дурні ЛЮДВ. 

Йодеи би у худобини ґазда, Накупі^ зерна І ібдіу продаваті на 
торг до міста* А жена му новідауа: Ти, мауо аарббіш! — Але 
накулу зерна до воза ґазда, та так повідну женьіі Та їді тераз ти, та 
ти продавай, — А ша так свойого мужа зьвїдовауа: За кілько го про- 

даватї? - А вуж %й так пбвіу: Иак яруги ль^де продаваті будут, 

та і ти так продавані — Ола скуауа зерно на яеїльу і прїшлі купцбве 
ку ньіїї: За кілько нам зерно продані ? — За кілько другії льуде, та 
і йа, — Др^ги льуде дайут за дармо зерно, а і боргінут, — Та ї йа 
вам дав за дармо тьіж і зборґійу вам, — Та бна зерно роздауа за 
дармо, А їшче да з н^ден ґбол ш;й ябетау, та го дауа за дармо. Та 
потім сьауа на віз і дрішуа дожату ку мужбві, — А муш ша ш;й просі у: 

А деш иіиьазьі за зерно? — Иак Все мі казну, та ш;л тнк зробїуа, бо 
там зерно за дармо давалі, та і йа за дармо дауа, — А муш ша барз 
застарау : Та тп? жено, не маш розума, бо то ніхто зерно за дармо не 
даЙ£. Та тераз мі дашто хпеч на драгу, піду гет от тебе, цн би йі;м 
даґде не нашоу такого бортака, иака і ти. — Опа му хпекуа коуача і ко- 
басу І соуонївн му кушчік дауа і фзуаток печуикн на масті деченоц. 
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І він ноекуадау До торби, та і шоу од иеії гот* І прішоу до іЦднои 
корчів і сьау собі за стіу. 1 шїньау тот кбуач і печупку і соуоніпу, 
та йіу на стбльі; і кобасу йіу. А жндіука стара бдуа, та н рішу а ку 
пежу, та му так повідала: Чуовсче, йаке тн добре йіш ? — А ґазда 
жидівці иовіу : Йакже 6н йа добре не йіу, кі;д йа ббйский кухар! —- 

А жндіука повідауа: Мі пер син, а ієно му биуо Лейба. Та ди ш;с 
го даґде таї не відьіу г небі ? — А він ній так пбвї5г: Йа го відьіу, 
бо він г небі ориндіне сади; але ш;.д ку ішче хгібит сто вуатих. Та 
к$д буде аау, та вецеи ішче вбзме собі до оренди. — А жндіука му 
повіуа: Йа свойому сипові ЛейбовІ вішльу два сто зуатнх, лем к^бисте 
му авалі. — А ґазда так повзу : Возму. — І він йіх зьау і пішоу за 
драгом. Ішче го жндіука внпровадіуа вол. Але прішоу жнд дому і жи- 

діука повідауа так жидові свойому мужбві: Мужу, бну ту в неба бон¬ 
овий кухар, та йі^м нїсуауа нашому Лейббві два сто зуатнх. — А жнд 
ша поґпмвау на вьу: А деж шоу тот з ніньазьмі, у котру страву? 
О на му указауа драгу, же там ішоу* І жид сьау на кбньа, та за ньіш 
летьіу на ковьбві. Але тот ґазда, што шпь&зьі ньус, сьау собі до саду 
до йабуоньі, Жид одірвау собі йодно йашш а ґазда екбчіу, та жида 
ууапі]?: Йа варташ, што вартій) тот сад, та гкбай, жиде, ку панові те- 

раз. — Вовк собі того кбньа, лем миа ку панові не везь. — Та жнт 
шшоу дому, а ґазда собі сьау на кбньа, та прїньус собі ішче ведем 
піньавьі, пак жена му ровдауа зерна: Ну нредіи ішче ш;ст на збжльі 
такий ббртак, йака і ти. 

Зап. н липни, Ш09, від Петра Бобудьоькогск 

Паралелі: Новели про „Дурних дюднЙи розповсюдивші дуже широко, Пор* 
Етноґр. Збірник, ]|], ст. ЦЮ-Ш* — ШгоіЬріяпу ВЬогпіЬ. Ш, ст, 111, ч. ± — 
ЛґсііїV Ґ. ЗІ РЬіІ, XXI. от. 205. ч, 2, — Етн. Збірник, VI. егг, Ш-Ш, — Етноґр 
Збірник. VII* ст. 22—25. ч. 1. а. дещо спільне * ї в чч. 16 — 17, там же. 

19, Як хлоп жартував із папа. 

Йеден пан прішоу до видного ебла, но поневадж у тим сель! ве- 
деіі панства бавауо і хтьіу ша визнаті, же с того панства, котрому па¬ 
нові валальчане та найбарже повіиуйут, І так ша зьвідат од Йодного 
ґазди : Повічте мі, ґаздо, же у вашим сельі хто иаївешиі? — Пана 
льубий, у нашим сельі ш;ст й^дна тоибдьа, тбта така веліка, што од 
иьі;й ніч іншого векшбго ньіт. — Не то йа ша зьвідам, гваріт пан, але 
повічте мі, ґаздо, же кого ви ша ту найбарже бойіте?— Кого ша пай- 

барже бойіме? Та й^ст ту у нашім сельі н^дек буйак, котрий барз боде; 

тот к§д іде нрез дедшу нашу, то ушйтки иред ніж утьікаме, так ша го 
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боніие. — Ш то йа ша зьвїдая, гваріт пан, але иовічте мі, ґаздо, же 
кого ви у вашим еельі пайратше і пайбіірже слухате? — У нашим еельі 
н^ст ш)ден ціґан, мено му Їїуско ; тот Йуско барс красно знат гріті, то 
кед він затрат* то його яаиратше слухане» — Не то йа ша вьвідаї, 
гваріт пай далей, але новічте яі, ґаздо, же у тішим еельі хто йе ішіі- 

нудрішнй. — Ой, пане, отпбвіу ґазда, та мудри пішлі за мудрйма, а мене 
по нас посліді. 

Зап* в лиши, Ш90, від д* Крішицьиого, учителя. 

Парад з дТ: Вййоґрафічвіій Збірник. VI. ст. 85. ч. 237. і єт. 144. ч. 397, 2. 



III. Материяли із села Сулива, Спішської стол. 

20. Як Хрпстос карна жінку па просьбу св. Петра. 

Хбдіу Крістос Пан по сьвітьі по ейатнм Петро». ІІрГшоу на йфдиу 
кордну, а дьіука барс шууиа служйуа у тей корчмі за кухарку. 1 сйатпії 
Петро — барс сьа му хтьіло йісті — І хбдіт коло неца. та пбрвау 
з горца йі;й меса. А дьіука узьауа води кппйачеії і шусуа, онаріуа ейа- 

тбго Петра, за то, до йец пнрвау. Л Крістос Пав за столом сьідіу 
і сібтріу на ушйтко, до Петро робіт. І нрішоу ку Крісту Палу і СЕар- 

жіу сьа, же го бара ббліт. І Крістос Пан нбвіу : А це крат, але (трос! — 
Но 1 поти» Кріста Пана просіу, до тей дьіуді зрббіт за то, до го 
упекуа. - А Крістос Пан ну пбвг? так: Відіш, йакз йе красна, а те 
рас сьа нреепіт. — 1 Бог ш>й дау енна. А потни ходілі зас Крістос 
Пан зо ейатнм Петром, та Вуй казау с тим ейнон свіньі насті. І велп* 
кий діу свіньі малі, великий курділь биу. І валі дві короуки брезулі.кп, 
тот син набиу. І врідут там Крістос Пан зо сЗатнх Петром. 1 гварйат: 

Дай Боже шчестьа! Крістос Пан ибвіу Петрові так: Чі ти, Петре, апаш, 

йака ту свіньарка? — Пане, не знам, куд ні новіш, та буду аііау. — 
Вин «овіу му: Та то тбта, до тьа опекуа у корчмі, дос йуії месо пйр- 

вау. Тбта такі брезульки ма. '— А потам сйатшї Петро ирбсіу Кріста 
Пана: Пане знілун сьа, скар йуй, бо мньа тьі.то ішче ббліт. — І Петро 
упрбсіу, же тбтн короуки поздихалі. Бара парі кал і зо сипом, же до- бу- 

дут маті. А Крістос Пан казау нуй зо іішеиіді колоски цазбйраті по 
стерньу а посьІйаті на іїудев загин. Так тб сьа велика ародйуа, до 
бйуо од верху аж до енбтку набіто. По і пбтим прішоу Крістос Пан ку 
той шпеніцІ: Боже дай шчестьа! — зас там свіньарка бйуа. — А еии 
і*у матері гваріу, жеби того зеренко нільновалі, жеби нам його дано не 
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жіуо. Та терас ирбеіу Петра Кріста Пана, жеби іу пбвіу, чіт шиеніца *— 
А Крістос Пай яу пбвіу: То той, до тьа сшекуа. — Паво, знілуи сьа, 

скар йі;й за то, до миьа опекуа* — І де сьа узьйуо — Крістос Пав 
епустіу великий доган на тот загин пшеніці і до чорної! зеяі забрауо 
тбту пшенщу. 1 лнбва тбтн обойї; пуачут, снн із мажем, за тож шиє пі¬ 

дем. Крістос Лан прішоу ку йі;п і пові^: Ш пуач, зберай колоски но 
тим загонь!, до наабераш, а викрут, а зань^с до мліла. А до с тон 
нукп упечеш хльіба, та ішндеш ку драдні і сьіднеш с тим хльїбом* — 

Ода ему а і ідут трйої ґаздиу на іїармак. Йфден гваріт: Ой пак ту 
хльіб пахне! Другий : Вбзме собі та жіме. А третьШ се гваріу пьїч, 
лем узьау, А не шіатілі, за дармо давауа, бо так ш;й Крістос Пан нб- 

вїу'з жеби ішньазі не брі|а* Тотс три ґазди уаьалі трі хльїби і шїшлі, 
а два зоеталї, бо бйуо її пат ушйткнх* Іде Крістос Пан с Петром: Пане, 
йак мі ту хльіб шшіе! Йа би. Пане, іііу барз, бо мі сьа хде. — КріЧ 
стос Пай : Воз собі от той баби, — Уаьау, зьіу й$деи. Йа би, Пане, 

зьіу ї другий, бо барз добрий. — Крістос Пан гваріу: Уьідж і дру¬ 

гий, — Но сотим Петро ішвіу Крісту Пану : Пане, ішче йем сьа ньіґда 
так не шІйіу, йак диеека.— Но, Петре, зшш, ш чого то тот хльіб 
Не, не з нам ; кі;д мі новіш Пане, та буду з на у. — Відьїу йес Петре 
тот загин дшевіді ? — Відьїу, — А Крістос пан му так пбвіу: Та відіш, 

лем вас штірйох льудиу сьа с того вагона панелі. То той свільаркі 
шиеніца. — Упау Петро до них Крісту Пану : Пане вмілуй сьа вад 
ньом, у ж ш;й тіїльо не кар. — Так сьа і стауо, загин ншенщі йак 
і бйуо. І тбти корони ожілі обїдві ходжі свїньамі. Крістос Пап дау йс;и 
нову хижу за й<;п иотерпіпьа, цо ш;й так нробгівау і вона у ж жнуа по¬ 

божно аж до смерті зо сином. 

ЗаиФ н „шшпі 1890, від Марії К-Гімчаїс. 

Парад влї: ГІор. із ч. 12 сього тому. 

21. Як коршмар буй конем, 

Ходіу нас Крістос Пан зо сйатим Петром по сьвітьі. І ирішлі до 
йбдаой корч і и зас. і росказалі собі підло, ббед* Віраховалі великий 
діу иеаьазьі, цілий етол закршгі. Качмар сьа прізлрау на то, а непі 
двьадамі булі* Мак уж ішлї преч, вин уаьау грубу паліцу, та за ньїва: 
Кед оці тфвьо лану дужо пепьівьі, та отберу. Хцсте жіїтї двьадове? 

Піньавьі мі давайте* — А вин Іде дальі Крістос Пан а Петром. І таї сьа 
пас й^деи кинь, Петре ! Ід а збйяі з ного кбвьа кантар І — А шш го 
слухнуу і пішоу.— Но Петре, аарут тот кантар на качіара— Петро узьау 
і зарутну. І стау сьа кінь, Ідут, ведут собі того коїіІка* І бара у й^дянж 

Ктип^фі'іиііїі Збірник т. IX. ^ 
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місту коньаре трапілі сьа, не иоглі шітьагнуті і просілі так: Мбйі льубі 
дьаткбве! Мате коніка, дайте ле’ нам витьагнуті до помочі, бо тьашко! — 

Крістос Пан дну качяара, запріїаглі і білі: уй° і внтьагді од разу. До 
роки білі го і катовані; усьади го давау Крістос Пан занрігаті, де 
тьашко біту о на льуді, Мак у ж рок виходіу і прІшлі до того двора, до 
кача ара вас. Прівелі кбиьа і ууиазалі до плота па иотув, Прідут і прб- 

сьат сьа качяаркн, чі хце мужа відм;ті. А бна пуаче, же уж го рок 
ньот. Ьйуо ту двох дзьадву, і вші за иьіма пйшоу і от тбда го ньі;т. 
їді, Петре, по кбиьа, нріпроват го! — ІІишоу і првпровадву до хйжп 
качяара. І казну зньаті сйатбму Петрові кантар, а бпа жеби емотріуа, 

п.6 то буде. Зньалі і стау сьа хлопом йак і бпу. 1 бна упауа з них от 
страху, же за до йі;й муж кбньом биу. І потім Крістос Пан завбуау го 
ку столу і нбвіу: Но, пбдже тераз, достанеш аа свбйу роботу пеньазьі. 
цос до рбка аарббіу ! Та може мау”- зо два сто колйкиу мбджі шіецаиі, 
по го білі льуде, та по яка Грай царі му внішітіу: Ту ваш тйльо за 
твой х^рбет Не крад веде 1 Та те дії ву новілі, же й$ Бог, бо внн де 
;ша^ вьіч. 

Зіш. я ліпшії, 189!), під Марії Клїмчак. 

Пнріїлелї: ІІор. Русини Ирншівської єпархії. От. оіі. 

22. Ангел па службі. 

Лежауа іп;дпа ґпздпиьа па постельі хбра, же ш>й тьіло облетьіуо; 

а Газда слугу тау і дьіуку, та у ж иьі; зііздріу вьіч ку теи жені. Крі¬ 
стос Пан, жаль сьа му зробіуо, ийслау ангела: Іт, ангеле, а воз тбту 
душу, бо уж барз дб^го лежнт хбра! — І ангел прішоу, а там биуо 
нїїатеро дьітну, та барс плакалі тбтп дьіти. І ангеуові сьа жаль зробіуо, 

ие уньау душу. Прішоу ку Хрісту Пану: Пане, ва не уаьау, бортам 
велькпй пуач, дьіти нарічут. — Ангеле, к<;д й§с такий мудрий, ідь яі 
до мбрйа но какепік там йг;ст Сирка, нрівес, — Пріньус, рбстоук, там 
у тім каиеніку бпу хробачок. — Ио, відіш, ангеле, йак па о тик хро¬ 

баку у мбрйу «нам, тай о тіх сіротах буду знау, йак умре мама. Ід, 
слуш там, до той Гавдипьі, до рбка. — Апгел ийшоу. Обриу сьа б^нтко 
за дзьатка, а Газда бара биу парадпвй, гбрдвй. Йак приїде, прбсіт сьа 
служигі, а Газда му нбвіу : Та де ти такий дзьад можеш сдужі^ГОиИ 
иойі;й дьіуці такей ііарадпей? А внн не знау ґазда, по на у дбміг 
Газдо, на буду ту служіу, але пак сьа будете сьмійаті, та не буду ту 
ньіч. — Йак сьілі до янекі, та дбрас сьміх зачалі. Днгел у ж не йіу 
ньіч, бо сватнй бпу. А ш>й, ґаздйньу, уж не больіуо, уж ангел коло 
ней хбдіу. Йак рок виході^ і тот Газда нбвіу слугбві: Та чом ті сьа 
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не йу.диаш? Рок ннхбдіт, не маш одьІньа! — Цьііо, ґаідо, буде йар- 
яак, та диндбіе, та т утедн куліш. — Ідут е тим елугом до йаріаку, 

бо ішче оііу другий слуга, а ґазда за дьііа. Ідут дбпрет церкоу, та 
ангел уаьа$ капель та рутну до обліки до церкви. Тот слуга сьа бара 
устрашу другий: ЇВ та но ті арббіу? Вудут тераз ґазда вікно нла¬ 

пті! Ідут по пре т корчму, ангел вньау каде.іьуш і еклошііу сьа прет 
корч мої до третього разу. Пріюлі на Ті ар мак, найперше ку скйрньам та 
згаджалі, за кілько да. Йак згоділі, ті к тот слуга пбвіу; Ці на іііх 
тіільо буду ііоеіу, цо піньазьі тра даті? — Ангел на голос сьа рос- 

сьмшау, на йаріаку. І тот слуга сьа барк засмутіу* І цош то таке і 
До роки йі;с сьа не роесьмійзу, аж пак ііа скярньІ згбдіу ! — Пріле 
ґазда ку ньіаі, ку тим слуги я : Но, цосте покулі-п? — Ки, ґаздо, ньіч 
мІ тото купіньа, бо мі бара недобрі, же ангел сьа снмійну. Ішлі 
з йаріаку, ґазда му пбвіу так: відай сьа го, ш чого сьа сьіійау, 
шін ті нові* - Зьвідуш? сьа го, ш чого сьа сьмійау. — До бі Ііа сьа 
не сьмШау, кі;д раз на ноги не обуііеш скярньі І — Утедн сьа устрашіу, 
до то йест. -- А предо па не здьійу йіх? Пре йакпй сдбснб ? — Пре 
то, бо ііЙпдєін у третійп день, пййду йа і ґаздкаьа* — А де ппйду? — 
На другий сьвіт, умреш. — А прет корчмої чбгос сьа так к.іаньау 
с капельушої? — Во там бйлі пійаці, та вдраукалі до себе: Боже дай 
здрауііа. Та там ікрі яьіх Крістос Пан стбйа^ па стбльі. — Зьвідуй? 
сьа слуга: Пре до т;с до церкві рутиу? — Пре то, же там льуде 
бйлі а не юдліді сьа, а дьабол пісау яьудпу. Ангел сьа згньівау на 
то, узьау і забіу го. Газда сьа іірбсіу? прес слугу ангела, на кпи гріх 
буде шіу на другим сьвітьі, — І так му пбвіу ангел: Дармо ті давап 
на службу божу, бо уж ні;.с по уха у некль: і твбйа фрабірка. Іузьау 
ґаздйньу на крила і полетьіу до неба просто. А слуга сьа звідау вас: 

А мі йак буде там? — Не бий сьа, вийдеш на покути на лехкі, бо та 
побожпии би у, ти шчеедьіво сьа мбддьіу. 

Зал, в ліпшії, 1899, від Мярії Кл’шчаїї. 

П ара л елі: Етнограф. Збірник, і 11, ст, ЇМ—117, ч. 4В—44. АгсЬіу Г. 4 

РЬіІ. XXI. ст. 294—205. ч. 43, Шгоборшп^.ЗЬошїк. Ш. ст. 1ІІ. ч, 43. — А. Ве- 

ссловскїй, Слав. сказ, о Со Діжон* и Кит. Пт. 107—108 і 324. — В. Н. Добро воль- 

скШ, Смол, кта. сборшпгь. і. Ст. 328—325. 

23, Папї, чарівниця і розбійники* 

Двох братох бйуо, а штірі двацет еклепох малі* І ііф йодного 
брата ванні до купелі і облек^а сьа красньі. Ну і пбтиі брат другому 
братові пбвіу, же хто його паньу зведе на бауалут, та уж иь$ дисгане 
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склепи, Наробіуа босорка купелі, так зложені тбту папьу до купелі, 
і о‘сьвітьі не янауа ньіч. ІІбтнм прішлі долу, нак уж за двацет іагірі 
гбдїн бнуа у купелі, а брат його квасні позньімау иерстеньі, скриу. 
І новіу тот пан, же з ньом жйтьа нема; а брат сьа зрадбвау, же штірі 
двацет склепі достане, бо сі. а за ложе лі* Бо тот себе мау за добру па¬ 

пьу, а босорка йс?І зраділа. Та пбтпв пан казну кочішбві запрьачі кб- 

дві, а набіу фльіату, а каеау в авесті па й^дну польану, же іЦ§ забій ^ 
па смерт, же з пьом жкстьа вела уж веде, бо му ішуо за у стид, 1 пбтим 
бон І ш так пбвіу, же сьа му спаті хде па вбзьі. А пак: І на би льух 
па .вуз. Пак уснуу на вбзьі, кбчіш внпустіу с фльінтп, жеби папьу пе 
вабіуо, бо жплбвау бара на ш.у, Пан стау » воза і кочішбві новіуі Дай 
мі дб рук фльїнту, пай йеії забілу, А там но бпуо пьіч, бо у ж биуа 
фльінта норбжньа, вітрьасбна. Пбтим кбчїш пбвіу т<;й паньі, жеби сьа 
барв руцауа, йак фдьінтом беухве. Пан казау хитро затьаті кбньі, жеби 
пь<;. відьіу, йак вона забіта руда сьа, А вона не бііуа забіта лем жива. 
Так уш пбтим дому ае нрішуа ку панові, лем іде, пуаче, дб сьа подьій^ 
Іде даль^ко. Трафі до зббіївьічон хншкі, де збойпьш претрімовалі сьа. 
Та сьа барз устрашбуа, же там іш; дауа смерт, а ту буде. Бйуо дви¬ 
на дать ох збойиікох, і такого малі, до і а хбдіу варіті ббйід. 1 вона но- 

чууа, же іде та под гариадьбву постіль скрйуа сьа. Прішоу тот: Ой, 
тут чуоубча душа смердіт, у ж ниє хтоеік ураббиау тут. Но і вин двігну^ 

пуашч і відьіу й^й там і новіу й^н: Цо ти ту хцеш ? І потни ідут 
збойньіді на ббйід, а бяа помогла у варіті, печінки напражіті. Прішоу 
гараадь старі і фекат у хйшце, же смердіт. Хтьїлі бараньарьа згубіті, 
жеби новіу, хто, Барапьар йім так новіу : Ночкайте, пакті будете ббйід 
ваті! — бо н$й хтьеу-вгубіті гариадь — а бараньар так новіу: Мбйі льубі, 
упрімпі братьа І На би вам новіу, жеби бйуа за пашу у прім ну маяусьу. 
І бньі то пос^ухалі збойньіді і ушгітко добро цей до рук далі. Йак 
шшілі рабоваті, та лішїлі 3$й во ушнткіш, Но і пбтим тбта босорка 
з ас й$й нашу а і крічіт па пьу, жбби йфії піпьазьі пабрауа а дауа. Та 
б на пе дауа шньазьі, бо бпа сьа боііауа, бо іїой прісьаглі синове, тбти 
збойньіді. Здіуа рукавічкі, дауа й^й шати і остііуа мертва, уж пь^ 
анауа о сьвітьі ньіч, І пбтпі прішлі збоішьщі дому: Она лежіт уіерта, 

А бпі сьа на то здівовалі: А Боже, Боже, де паша у іг рівна маму сьа ? 

1 ушйткі плачут: Йак аме сьа з маиусьом не дбуго утьішйлії Хтьїлі 
й^й несті закопаті у ж до гробу, а гариадь гваріу так: Мбйі льубі бра¬ 

тва ! Дайме ш;ц шкльапу трудну видуті, нашої! упрімной мамуеьі! — 

Отсьпівалі ш;п обгріб у хйшцн і вппеслі до пі;дпон капльїці, ку дрндяе 
і поставі лі іц‘й так горі стонаті. І прішлі с плачом дому, Іншу кбчіш 
з їрбфскпм сином, й^халі прес тбту дрнґу і псіїс іншу з ньіма і барз 
брехау дб тей капльїці. Казну і’рбфскпй сип кочішбві іті ґу тей канльіді 
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осютріті, до там й^ст. А шш повіу, же прекрасна трупна відута? 

і красна шіньі в ньой стбй^т. І казау кочішбш тбту трупу узьаті до 
воза* Узьау тот з?рофсквй син до свого воза і дау ний заховаті до топ 
хйшкі, де єьїдіу* І пбтпм збльід, до сьа в а ньу чудовну, же айві вісті 
не ліг е того. А кі;д ішоу дагде на пшацірку. та обліки поватйкау 
заглаукамї, жеби ньіхто не зиау, до ма. І потіш тот ґроф узьау бірб- 

шох, жеби тбти двері ішрубалі, цо лив син у тей хйжи на. — І баї 
5'жалі, вирубала сокирймі і й<;й вниьалї етаяади* І в отим казау викопаті 
гроб ґроф бірошої, жеби увьілі а закова.іі, жеби то сип не мау* Йак 
уж до гробу зложилі, та 5^ ден гваріт: Здрійіе з ней одьіиьа, бо нас 
ньіхто не ембтріт. — А б на бйуа зашЛнеїш, та лея чекауа, жеби скб- 

рей дахто зиьау? бо ода бйуа жива. Пак зпі-алї з неп штрїіфльі, та 
рушїуа з догані. Хлопі сьа уетраишлі, же на цо ми гребене живого 
чуовека. Ііозньіналі а неіі ушйтко, так бва гін! стауа на нбгп і ска- 
зауа: Берте собі тераз тбто одьіиьа, а бва ншде преч ош ку сіїном. 
Пріде тим ку сйвом, а синова пребігі з ножамі, Та ода стауа : Мбйі 
льубі синове! Ставайте горі, цо так твердо сніте? — ІІозпіпьауа, 
і поставал і синове на ноги. — Тсраз мбйі льубі синове ґвнералске 
одьіиьа мі дайте, і ви сьа ктооблекАйте до ґенералского, вийдемо аж до 
мого пана, до мого двора, бткнль йа пйшуа. Так будете біті мого пана, 

каждіш день прес прути пйііде, а йа сьа му не збанам, же йа його па- 

ньі. А пав го дам біті, катоваті* та сьа зоблечу с тік ногавіц Гене¬ 
рал екіх до бапскіх шатох, та так стану пред пего, А он уше буде по» 

відау; За іону льубу панку мііа Бох скара|, же йа й$й дау забіті! — 
Зоблекуа шати, стауа прет свого пава, та трі раз збмльіу, йак пбздау 
Ґй;й, же його шіпьі, де сьа уаьауа* Та тбтп синове питим ушіітко добро 
внеслі, цо нарабовалі, а уж до смерті у тим дворі болі ушйткї, два- 
нацатьох* * 

Знії. в ліпші, 1890, від Мврї'і К.пмчяк. 

Па рал вії: Вгноїр, Збірнях» IV* ст* 112—117, — АгсЬІу Г* ї?Іау, РЬІІ* XXI, 

ст. ЖЮ, ч. 21, — Шгсніорі^ігу бЬогаік, IV—V, ст. 184* ч. 21* 

24. ПІт#. 

!) Іде шугай пбпод бблак, иекньн себі гра: 
Седі дзіучв прі кбльісце, плаче, наріка. 

Не плач, дзіуче, не нарікай, ушак то тебе так, 

Бо кукучка на нові рок ньіґда пе кукат. )' ^14. 
Над облачком черешенька, а па дворі две, 
Міла вона, преіільупа, уж % с тебу зль$* 



Осталвс сьа само друга не з наш от кего, 
Швед же ті, мова мілі, бодай на кего» 
На кего бІм поведвела окреї на тебе? 

У ночі їшол, 5' мочі прішол, легку у ведльа мни* 
Н освіт же мі до постель і токайеке ВИЮ, 
Жебі на го нь<; кгрсцела на твбш; ієно. 
Можеш ти мі у ж нь«; носі а токайеке НІНО, 

Но уж оно окі/рсцене на табш; ієно. 

2) К^г сом ішод но гептий страиьі, 
Відьіл сої двіуче иідіфроване. 
. . , . ..... ііа йому сцесце, 
Де ідеш, де бежіш дзіуче прешоуске? 

На горі, ль^сі, мой міла де сі ? 

*).. ;♦ • :. 
Ч ер вен у иантльічку за жбуті уласї, 
. . . , . . . . , червону, білу, 

Же оме ше сіоділі кажду годіву. 

Кажду годі ну і кажду міяуту, 
Кажднй День прес тіждень ан у суботу. 
Он дзіуче, двіуче, с наицкего роду, 
Іт ти ку паном на загороду. 
Дадут ти іабжок, дадут та грушок. 
Ой, двіуче, двіуче, до сьа ті стало, 
Же у твбііім брушку так стр і потало? 

Ци курйатіна, цн гусьаііиа? 
Смот же ті, дзіучатко, ці не дітінаї 
Ці ль^1 дітіиа, ці ль^т гол бука, 

Бо ііа сьа рада с хлопдамі тбукла, 

3) ІІрішлі нам ту прідавьаре, 
Цо мі йін ту місті даме? 
Нарубаме дрібнім трісок, 
Даіе йістІ иа сьія пісок, 

Ідеме, ідеіе з горі до доліиі, 
ідсме гльадаті новнтной родіпї. 
Учера мі §$& далі, тен перуовой иартьі, 
Днеска сіє й^н нашльі в більіи ватьолатьі. 

*) М. Клїмчак не затямила добре цілої пісні. 



4) ВояьілІ мі Щ до діи;са по бука, 

Ньіж мі милі зтІ по такого туука, 

5) Рїтро, бурїаре, сутте же мі право, 
Жебн Гіа не вііеьіу па шиббвьІ дармо. 

Г>) Начал сом вавдрбвац но тім швеце, 
Цбчал сом мілбвац і фалечньї,-. 
Почал сом ііловац ту Гааічку, 
Далі мі оцльову шабльїчку. 
Шабльїчка прі бочку пріпасаїш, 

А у ж ібйа ціла ару кована» 

Нікополі Залу на шест сьагі, 
А бралі войакох руцалі у йаму. 

Йак іх поуну Йаіу паруцалі, 
Погашене вапно па ньіх далі. 
Погашене ванно, вії ну воду, 
Жебі не мау цісар ведьку шкоду. 
Мїлі камараца, крічяе шиткі, 
О здай нас учуну ваші отци. 
Оздай гає учуй*; иа м а вічка, 
Йака порубана ма главічка. 
Нрішла бефельвіца до седуакох, 
Жеби шлі пратац тіх войакох. 

7) Тбто се мі, тото діуче сподобало, 

Цо па сухім парку нбшкі йол окало. 
Ношкі поло кало, жебі білі мало, 
Тоту воду ціло, би червене біїуо, 

8) [даєм горі долу, не віджу ньікого, 

ііуаче мбйо серце од жальу великого. 

9) Затанцовал бім єн при Шорнім Дунабу, 
Фрайіркі там не мам, льуде ие нц> знайут. 

10) К$бі йа впала, де мова свекра, 
Завезла бі на ііу па везку до пеку а. 
Йак бій неп завезу а, так біл йод дрільіла, 
Жебї мойа свекра е пекла не уздріла, 

Зап. н днищі, 1899» від Марії Кдімчнк. 



IV. Материяли із села Великого Липника, Спішської стол. 

- ч 25, Анекдоти* 

1) Биу йфден пан ведькоможкиїї, а бара рад фіґдьовау, а грубо. 
Раз завблау копа, учітельа і ареддаша жида па 66Щ& Пак жЦлі по- 

ліуку і по ногаріку віва кім даУ випіті, вйяьау з к<*шеньі дездобачкп 
піїитоль і стрельіу йїлг понад голови. Тбтн шйа альаклі і кип і кантор 
учеклі с хижа. А жид аистау на м%сду сь§джь§ть Ио, Мбоьку, йа це 
думау, же ти найшаи^льший с тих трйох. Терас до хдеш, ирос, та ті 
дам. — А жид от страху трйасучи яедво гваріт: Та—иіч де—прошу,— 

па—де велько -аб—жвяй,—леї—кї—дій- те чи- стд ґачьі;.! 

2) Ньаньу, відїте Лак паш кпдь чорний шобц^льіу от шньїгу ! 

Сіте, то не чудо, але кеби наш сівші кинь от шньїгу почордьіу, то у ж 
би било чудо. 

3) Отец пйуй^в хоре джь*;ца ку докторові із далекий цустйньі 
і гваріт; Мбш; джь^ті, иапе, ушйтки хори. Йа тбто ІЦдво пріуйі;з вам 
па ішказ. Посмотріте і напїште льіки, жебн уніатки виздріїуйелІ! 

/ 4) Й^ден злбдьей гваріт другому: Бара добрі би дам било, ке‘6и 
лем тота шибеиьіда не біла, — Ти, дурний. Та тота шнбеньща пас 
отріїуід;. — Мак? — Ко'бп де било шибекьіці, та би тнльо здоджойоу 
било, до Й4Д6П другого би украу ! 

5) Міх але І воженії мньа йутро рано о иііатей годіть і. — Добрі, 
папе, леї забренькайте па мньа. 

0) Щт\ Міідьар, котрий уж трідеть рокну бйвау но Відньу, 
а й^днак де миг иаучіті шиа по вьііедкв, од злості гваріу : Ио, лем 
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дурацп тбтв Ньімнп. Тріцат роки Йак меджі; ньіма йіівам, шчі иііьа 
не розуиііат! 

і7) ІІовідж лем, хлопчику, чом ти посіш па такпм красним диьу 
аибрелу? — Та знате, батьку, кеди дпшч, та отец потребуй^, 

8) Ч^лас, Гайко, же гусарі]? Осіф хпау с иода, та карк зданау. — 

Та -.'а то вин биу такий бльадий у недьільу? 

9) Барон Терефей бара рад трімал прі собі жндіускнх чельадвйкну, 
а жсбп векпшй ішіас миг зробйтІ с ньіаа, тай інаїма жиди мну, Ти, 
Самі, їдь до корчиш а пріньі;С мі до того кулача ніші! — Самі одбере 
кулач: Прошу піаьаяьіІ — Барон: Ти говедо, тад за піньазьі і шале¬ 
ний нрІнесе віна. Пакуй шйа мі! — Гамі стратіт ніші і ііеодйуга на¬ 

верне шйа назад, бддаст баронові кулач; Най шйа начіт І — Барон 
нрехельіт кулач і хце літі, але ні.іч не йде з його. Ей ни;! ти на ніч 
вало5!івіиву! Та тот кулач порожнин. — Самі: Прошу пониженні пак 
пана барона, тат с поуного кулача і шалений яиа літі! 

10) Ціїаи і жпд піші лі на йармак, та там досі шйа иревіиілі, так 
же прівелі йіх гайдуці до орсацкбго. Ореаи.киґі осудіу по двіцет піїат 
пальіц йодному. Ціґан на скорб льах па дереш пербдом. А йак орсац- 

кий обжи;льіу шйа інде, та ціґан гваріт жідові: Так бійте, бо й на 
буду біу!—Жнд думау, же кед вин буде ціґаиа немале біу, «ілосердиьі, 
та і цііаи його так буде. Але не так шйа стало. Йак уж жид внрахо- 

вау ціґанбві фіпеви цванціґ, щїап скочіт, вбзме валіну од жііда і гва¬ 
ріт: Но так бйут ціпша, йак ти біу, але а двома рукаві, так пак йа 
тебе буду тераз! — І так счесау ціґан жйда па дерешу, цо Гіфка іу- 
ш»;ла внз .ііи-дшіті, а Іціка даті црівесті, бо не би]? у стані нйі;шо іті 
дому. От того часу жнт с ціґапом ие граііут у ш;дио у кііртн. 

11) Нйшоу Арон, молодий жгідок, до бужньі на судний день, 

І рабіи казанка вау. Наказу вау Гіедно друге, йак найут їооіуу клаїаті. 
А меджі; тни і то гваріу, же с пороху мн і на порох шйа обернене. 
Нріиюу Арон дому і лан і у иарікаті. Отец Ароііа Гершльа жвідуйі; шйа, 

чом плаче. - А впп гваріт: Йак бин не идйкау, кі;,д днеска наказувау 
рабіи Іцік, же с пороху ви і на порох шйа обернемо. — Ти хухня, та 
не, ваш цо плакаті, бо не стратіше ніч, ціпа ш;диа; кі;бя ми во злата 
бйлі, а на порох шйа обериулі, та бпс мох плакаті і вау бас за чім, 
але так пьіт за чім плакаті, бо пе стратйме пьіч. Но відІш, ти химер. 
Тас то ие мох собі передом розраховаті, же ту пьіт за чім плакаті ? 

12) Ку Ротшільд баронові хтьіу вййті Я суден худббвий жид, жгбн 
дайакий ґешефт пиднукиуу. Але во двериах порташ му заетупіу: Пе 

Вїмоґрифічяпіі Збірник т. IX. і 
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ложу нас пустіті, братку, хбцбпсте крельіу штаґі/р білі, бо гаі пап ба* 

- рон заказалі. — Жвд шїсяьіт ш)дно: Чуй ('.те, пане пбрташ, йа вецей 
йак кра.іьіу? шваґ^р, бо йа от пана Бога шваґ^р. — Пбрташ на то 
зльакне юпа і замельдуйі; жида у барона. Ротшільд каже го пустіті 
і йак жид войде, ва|>ас пбчпе бесьідоваті о ґешефтах. За й('дед час бе- 

сьідуйо. з бароном, котрий шйа го потіш ніітат: Поніжте лем, братку, 
йак сто шйа замельдувалі у леле, йаким правом, жесте ви швіґер папа 
Вога? — Би, гваріт фалічний жид, рачу ввад, то так ііест: же мойей 
Жепьі оцед мая два дзіфкі; йа ужал її (дну, а пан Вог у жал другу. 
І так ми шваї'рбве с паном Вбгом! - Ротшільд на то шйа роябінмйау 
і у ж биу ґешефт зробевпй. 

13) Ти Йавк^с, ти би уніс мог даті хвалу пану Богу, же тьа по 
етворіу за барана. — Та чоя? — Ні ганст чом? Во пред дбугпм 
носом не яиг шйа шісті [ 

14) Креашапелес Ісау ведей рази биу штрофаинй. за краджевьа, 
а нлйведей кешемьі вирізбвау с иІйьазмі. Але раз аж за пул рбка не 
биу нрет судійо», а поти» зас го ^л&иілі, Гпік к$шеньу вирізбвау на 
йаряарку лану кавторпбві. Але шйа скламау, бо то не біі.тн піньазьі, 
лей папери і то ие чистії, але зашсаии. Прі тіш ушитки» кантор го дау 
улавітІ зо жаидарамі і ваш і ковалі го пред судіну, де шйа мау очІстіті 
од іріхиу. — Сулійа гваріт му: Ей пак й^м вас дбуго пе відьіу Крам- 
мамиелес! — Не гвьівійте шйа, кап великоможний орсадкий, не мнг 

■ йея ту скйрше биті, боя хорпи бву за тест місьациу І 

15) Ньіт вецей чуда! гваріт $ й(двей трахтнрпьі Цвіберлеїі. 
У терайюив часи; уж лем спрости льуди жййут, пророкцу ньіт. — Ей 
ба йак ньіт, гваріт ЦнІкербауя, — Но та сут тераз иророди, до пре- 
повідайут? — Ві гайсг ці сут? Йа тиж янан пророку ваті. — Йак, 

йак? Йа би то рад віджь^ті? — Но та слухай ту. Йа тераз буду про- 
рокувау, же піну й(*ден погар иіва. — І завблат на кельнера: Кельнер, 

прів есте ні погар піва 1 

1(і) Жандар гваріт жидові: Но чуі^ш, Ідик. не ход там до де- 
діии, бо плано с тббом буде. І тамтот тиждень спалілі йеднбго жііда 
У тей дедіпьі в й(дпим сої аром ураз. — Ідік: Ай вай, йак добрі, же 
ми там не білі с паном жандаром ураз! 

17) Волькштанн: Але ш чого живе тот Розевцваіїґ тераз? — 
Дрегкоиф: Та с того, до другії жкеджат. — Волькштаин: Саі іЬс де 
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\уєіі. Цб то на бесьїда? Йак вий може е того жаті, до другі жи^джат V 

— Йак, та иб апаш, же лип трактірош ? 

Зав. в лишім, 1899, під Олександра Ледшниськото, учвтіми. 

Паралелі': Ч. 1—8 йор. н моїй іггатї „Руошш ЕГрашівсккої ешірхії\ ст, 
67—5а 

26, Ітдп І чорт, 

Бву раз де не бну у седемдесьатен еедіеі краиіньі аа Черво неп 
морпоі, за шкльаиов горем, за алатп»і цогпльїіяі, за жоутймі новере- 

слалп, за крївніі в осам і таї де море е піском обівілі, же би шна до його 
дбшчкі не сіпалі — бву йідеи худобини чловск, а дужо двЦті мау, уж 
не мау ані цо жйісті, барс шііа застарау і зауііЦвіу оАбі, же їїпйде до 
льіса і тим шііа зауш;сїт. Забрау шйа з дому, узьву собі іотус, а женьі 
гваріу, же вии іде до льіса на діірва. Прішоу до льіса і собі обзьірау, 
де би краще било уіЦшшті. Йак так хбдіт, ирізьірат шйа па смереки, 
відІт й(;дибго хлблца у червоних нога в (дах і у червбаеі чаиочкі, Нрі* 
шоу тот хлбдец ку ііеау і гваріт му; Цо ти ту, чловече, хльідаш? 

А тая праві била копа луріапок і тот чябвек збгяуу шйа І вибйірат 
смолу с тих іуршіиок, а гваріт так толу хлопну: На міро заїрам, бо 
пиіїдеме до пекла, дьаблиу вмурнті, а там шііа б^де кльаштор стауйау, 

де пекло, — А тот хлбіїед це бну інше йак дьабол* Та гваріт члоиеку 
так: Звані ти до, на ті добрі заплачу, а не збіран міро, дай паї ибкнн 
і пеклу, най там стбйіт, бо спічі буде потреба і на пекло, А кйльо мі 
даш? — А кільо ідеш? — Йа йбден мй§х злата хцу, — Ей то дужо, 

гваріт дьабол. Йа ті дам пул мйі/ха. — На то члбвек почну збіраті 
дале міро, Дьабол віджь^У, же то не шмпх, пріобйфцау хлоцові цілком 
міЦі злата, лем най не збїрат міро уж, Дьабол полечіу, пріньіе шЦх 
злата неодбуга і подбжиу хлопові го. Але хжои гваріт: Йа не понесу, 
ти мусіш мі го дому ирінбстї, к$д хцеш, жебим вас не викуріу спекла, 
Дьабол рад не рад узьау злато па плечі і нь<;с за хлопом аж дому. 
Там го зложиу і пйшоу до пекла. Йак нріде, та тая карти грайут: ве¬ 

село, шчнркайут собі е погарікаиі. А вин гваріт: Дббрі вам шйа тут 
г рат на фербель, а не знате, цо било шйа вам стало, К(}би не па. — 

Тбти дбраз нору пал І карти, поскакаді зо стилкву, аж і Луціфер питскб- 
чиу, кульавий, цо на ланцуху уундзашш. Та цо шйа стало ? — Ушитий 
на рас шйа шіталі. Тот йім роспбвіу, же так і так, іЦдеп хлои міро 
0бІрау і лау дрїті с канторйом викуріті ушйтких пас, а на тим пльацу 
малі кльаштор даті поставш, - Тбтп дбраз ушйткн крічілі нараз, же 
треба хлопа і каптбрїїа сплатіті, дайак очі ііім заль^піті, жеби далі не- 



52 

кду цокни. Но але тот уж йіх уеиокбй^у, же он уж заплаті^ хлопу, 
а шисьльіт, же і кінторь уж буде еиокбйннй. — Та цо йі;с му дау V 
Поталі шйа тот — Та Ги; ден мйех злата. — Ей, то дужо! г парі лі 
у шйтки, — І пошь^далі назад, улапілі карти гріті зас? але лем уж на 
Трайцарь. на маршаш. І гваріт йбден цо даймудріши3: Не старійте шйа, 
брана, йа тшіу ку йому Нутро, та йа вйграм назад того злато. — Пак 
иресталі граті, пйшлі еиатї, але не ібглі уснуті, уше лем о тбто злато 
гварілі. Йак прішоу день, шішоу тот наймудршши, не знаті пак му мело 
било, Йак прІде до хлопа, гкарїт: Дай бонів шчешча, ІПтеуку ! — Дай 
Боже, Та цо ждеш ? — Нудеме о тбто злато граті, цо йіус узьау од 
нашого казнрата, — Та пак будемо гріті? — Будемо шйа ланіті. — 
А хлоп на то гваріт: Еії та йа там буду шйа с тббом лапау? Йа мам 
хлбшш, цб там бйват на горпку у крайку та с ній будеш шйа ліпау". 
Кі;д го улйшш, та ті злато дам назад. — А хлоп впну о йоднім зайа- 

цбві, цо уше у йодним йадлйуцу спау. І нровадіу дьаблн па вершок; 
а йак уж не далеко бйлі иадлйуца, та му гваріу: Тбраз ідь там ку 
тому крйаку, а волай иа того хлбіща: Геу, Пінку, геу! — Дьабол 
іншу і крічіт інисто: геу, Манку, геу — гну, Папку, гну! — Ні то 
заіад впскбчіт з йадлйуил та у ч^ка до лЦса. Дьабол за нім, Завадь 
шйа му страті^, вин шйа подер, скнрнівіу на чудо, ледве живий пншоу 
до пекла. Тоти го шйа дбраз камерача пнтайут: Та йак, вйграу т;с 
злато ? — Але гей, тат лем з його хлбпцом шііа ліпи]?, а це ніг ш;і 
го улапіті! — На то скрічіт другий: Но пйнду йа йутро! І пншоу. Та 
гваріт тому хлопу зае: Но будеме гріті на тбто злато. — Та ііак? — 
Будеме шйа касоваті, — Та йа не буду шйа с тббом насбаау, але йа 
мам джь^да, та вяп най шйа паї-^йф е тббом, к^т хае. — А хлоп зиау 
о йодним цмокові у скальі ї аанровйдіу го ку пьф і гваріт: По тераз 
нййдеш дблоу джьфром і будеш вблау на джь(иа, жебя ішлі на пасі. 
Але будеш добре крічау, бо може елйат. — Дьабол нуетіу шйа дблоу 
джЦром, ліпіу робіт! крік, лопат, но джьбрй^, мий цюк скбчіу, вхптїу 
дьабла, збіу па чудо. Дірко кріча^ дьабол: Пусти миьз, джьбду, йа уж 
не буду шйа з німі їіасовзу. 1 яедно живпй прішоу до пекла. Но, та 
йак, брате? Віішоу й(*с на діцо е ніж? — Але де, його дж$до йак 
мщ.а улапіу, там дума$? же уж там здохну. Та Закпі! він буде міцний! 
— На то гваріт тречій : її виду йа йутро, І ншно^, Дай Боже шчешча, 
Штеуку І-4— Боже дай здріуйа. Цб бнс рад? — Та будеме о тбто 
злато гріті ешчі. — Йак? — Маш кбньа? — Мам. Бо то муеиме но* 

уй^сті, же хлоп с того злата повпплачал дбуство, иакуяіу собі і бабш; 

і джь^чам оджь^ньа і кбньа собі куаіу, а доброго, жебп пй^іно не хб- 
діу. Та вйвед того кбньа ні двір. Хлоп вйіпу кбпьа і жвїдуш; шьа, 

же цо робіт! з пїа. А дьабол му гваріт: Будеме го иосіті по дворі се- 
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дем раз геу і там перет сббої. Код го не унесеш, та злато в6за у на¬ 

зад. — Л хлоп гваріт; Та укаж мі, йа по зна», йак то хцеш. — Дьа¬ 

бол ужау кбиьа перет себе і вол байт по дворі так аш шва з ного к&ж- 

диі волосом вода ди;йі>, Йак уж простая, хлоп гваріт: Ей, та па ешчі 
краше буду вбсіу, меджьо ногаті! Сьадпуу на кбиьа, лашу з нім дьі- 

таті горі долоу тю дворі. Йак то дьабол внжь^у, учцк и^кла* 
ї гваріт так свбйім камератам: По, брана, ешчі сте таке не віджь^лі, 
йак тот хлоп зрббіу. кбііьа кеджь§ пбгп ї так го послу. То уж 
не внграме ми того злато. Даті му нокнй. Уж дармо, кіуг пша так 
стало. — А па то вас скрічіт ешчі тулен: Ей вл уніатки джьадн жо- 

брацн, не з вате з пім траті* Пий ду йа нутро, та увідіте, ці па не вн- 

грам. 11 шоу вас дьабол ку хлопу і му гваріт, же будут граті. А хлопа 
у ж помержьбло, лашу а д ваб лом вадіті шва, же до му не даиут у ж 
інший; а куд йїм такий жаль того злата, та вив нім го дает, але ешчі 
того року кльаштор буде поставе ний на тнм фундушу, де пекло стбиот,— 
Але дьабол гваріт: Но, та ешчі раз будеаіе граті, та увідіме, хто ви- 
грат. — Та йак будемо граті ? — Та под нбнка на двир, мам ту таку 
кульу, петваццеитбду, та котрий внше нидрутіме тоту кульу, та того 

^ буде злато. — Та лем нндрут ти перше, гваріт о он дьаблу, бо йа бн 
мит ешчі внлсути, або йак. — Дьабол ужау, пидрутіу кульу так високо, 

до лем так било йод мідно, йак горох. Потіш хнала кульа до аемльі 
глуббко. А дьабол казну хлопу цей вшгьаті, вичагнуті зо аеальі. — Йак 
йа видручу, то йа собі внчагву, гварїу хлоо. А тераз то твбйа робота, * 

Дьабол вгївьзу кульу зо зенльі ї полбжіу й$й ку хлопу, жеби Цк но- 
друтиу. Але хлоп віджьіу, же то валька кульа, і старзу шйа, до ту ма 
робіт! тераз. Йак шйа дьабол обжцфіу десі, хлоп нрнбувау кульу двіг- 
пзті, але ані іц*й не рушІу. Та нбтнм лем уше хбдіу а иожьі;рзу до 
горн, емотріу геу і там. Дьабол не інг шйа дочекаті і му гваріт; 1а 
чом у ж не рудаш тбту кульу? - А хлоп гваріт: Та йа там мам брата 
коваль а у горі, а тераз йе не дома, та чекам ;йкдьа нрїде, же йак 
пидручу кульу, то вян Й$Й може собі ланіті і буде мау на пару нпт- 
кбви, бо вин дапвецей коню; куш; гусйрскн і каноньхрски. — Мни 
дьабол зльак шйа ийрва^ кульу, та не сііпуу аж у п£ш$ ж ньом. 
І о’ того часу вецей дьаблі ие ішлі граті с хлопом, бо гварілї, же ешчі 
ведей шкоди би малі* А хлоп жіш; до днес дньа, куд не умер. 

Зап, в днтши, 189$, від Олександра Лпдняшаського, учнтаїл* 

11 ар»л елі: Рудчеиио, Народ, гояшор, сназіш. Т І. Ч, 33-Зі. — Етиоїраф' 

Збірник, УП. от. БЙ—90. ч. 47* 
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і>иу то раз іЬ;деи краль і іншу на иодьовачку зо сіням кбньон. 
І стрітиу5' лввіду і хтьіу і\й вастріліті. Ллє бна стала і тварі д а му: 

Не стріль ай тьа, бо ма мам маленької — і йак он ві гілут же бна ана 
гваріті, та гваріу, же он іи;Еі не настріліт; йзаріт: йа лем ку тобі іду. 

І нак прішоу ку иьі;и і ш;й улйиїу- Мау прі собі ретьаску, уланіу іп;іі 
і ирівіу дому. І дну вробіті зельішу кльітку і запер %Іі до тей кльітки, 
а кльуч бдау свой^й женьі. А же хто тбту девіцу пнііустітг та же сам 
лбтнм поїде там сь од віті. 1 мну ІІШІ еедемрочнбго хлопца і тог хлопед 
ша башу з ліібдом і хиала му лота лабда до кльігкії* і шііі гльадау 
тбту лабду, не мог Ш/ії в ай ті, аж ирішо$ ку тей кльбтіп А левіца му 
гваріла: За виаа, до тії хльадаш. Ти хльадаш діоду; Ґіа ті ш;й дам, 
к^д юнйа ви пустіш, — Гваріт: Кб’би йа па мог шшусііті. та бйуш;м 
тьа ввпустіу. — Та би а му гяаріла: їдь ку мамусьі, бна мау кишень і 
кльуч. Та ш;й ломале йіскпй і вокале Ги;Іі вибер кльуч е кушбньі. Віш 
йі;й йіскау І вибрау йс;й кльуч, до бпа не звада. І ойшоу і гвііріу Вуй 
так : Перше мі дай лабду і куд мі дацо дані, та тьа внпушчу. І бна 
видвігла праву ногу і указала му злату обручку. Но, гваріт, відіш ? Та 
тбто ті дам, кі;д мнйа вивустіш. — А хлблоц гваріт: Перше мі дай, 
а так тьа внпушчу. — І бва «у дала тбту обручку і гваріт: Полоні 
собі ткш на праву руку, А гваріт: Таї скала — їдь удвїгньій іи;й, 
увідіш, навий будеш мицпии. І вин ішоу і ігодвпоуу і шйа радбвау барс, 

же внн такий мициніК І левіда му потам так гваріла: Ма твнй бтед 
неявного пса; возь ти того пса, а запрій до кльїугкі а вас їдь мамусьу 
ніскай, а зас ії$ії у лож кльуч до кешеньі. — Но і внн так зрббіу, іїіііс 
бна му казала. А краль не пншоу запріти до той кльітки, же ні левіца 
там, ці нь^ там, лем нанісау листи усьади до вапну, жебі нрішлі, йа- 

кого вий жвірйа ма, до вна гвиріті. А нанісау, жеби у тот а гот день 
шйа посходІлі. Но І акурат панове дріш.іі на тот девь, Ішлі ку тому 
жвірйу. Но і внн уж здалека брехау на нізц а ланове му гаарілі: По 
вера та у ж ти жвірйа наш, уш ти уланіу. тад і ми маме такого, до 
зна брехаті. — І вин піна бара ааганьбіу. Ппшоу просто ку свбїїой паиьі 
і гваріу Гієн: Жепо, інпшіі не мау кльуч, лем ти, та лем ти мусила 
того жвірйа іш пусті гі і І такої! ш;н прет тйіа панамі до кльітки зіпер. 

Але жеби то хлопец не знау, та дау тбту кльітку інде постав Іті. По 
а хлопед уше шйа ирбеіу, же де його мама. А шш гваріу: Мама 
умерла, ньіт Іц*н у ж. — Но і хлбдец у ж вабну о мамі. І раз зас шйа 
баиіу зоз лабдом і вас му там |нйіа до тей кдьіткі і не мог Й$3 шиїті. 
Але натрафіу вас на тбту кльітку і відьіу там іи;диу жену. І бяа му 
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гваріт: Он енну мий, сину мли, добрі, же тьа ту Бог пріюче! Отец 
ішоу на подьовАчку, та іїьіт го дона; та Кі;дбп ти янііа мог вапустіті, 
та бнеме обидва учекльі даґде геть, жеби о нас ані хиру, еліїху не 
било! — І оні шлі і прішії ку Червенбму мбрйу, І гь^дьфлі тая. 
І прішоу ку пьІі йі*деи пан і шйа йіх просі/, же цо ту гдьалате? — 

Та даііаку службу, пане, гльадаме. — Та прїдьте до мене сдужіті, Тн 
н 11 ідеш за кухарку, а ти хлопче за інаша, — А бна гваріяа ву: Йа 
пгїа тьа боку. пане, бо ти наш три голови. — Не бий шйа, йа за то 
такий, йак тот, цо на шдпу голову. І ішлі обідвбіїе до того пана слу- 
ж(ті. І било ізів тан бара добрі* І раз бна охоріла, кухарка, його маті, 
ден шйа зробіда хором, бо хтьіла шіїа за того пана, шаркай ьа, ви даті, 
а сипа хтьґла даііак змаріш/ті. Но і так му гваріяа: Сіну мий! Відіш, 
там С}т злати грушки, та кі;'бп ні;с ми с тих грушок пріньфс, та би іЬ;м 
гар аз оз дравіда* А тая биу 86 ден ш аркань зо шест головані, а то бнлі 
тотй грушки його, та бна іншльра, же к^д віш там пгіиде, та го за¬ 
бій^, Но і ввн ізншоу на тотп грушки. Иак торгау, та вншоу тот шар¬ 
пань вбнка, гваріт: Схоть с тей грушки, бо йак тьа улапиу, та тьа на 
поли розодру. — А вин гваріу му ; Чекай, най перше йа шйа грушок 
иапім і матері каторгам, а так шйа будемо ласоваті! — І хлбнец аїшіоу 
долоу з грушки І улапіу шар кав ьа ї зараз іу шест голови открутіу. 
А па то шйа пршр&ла нбдва іірінцеза і екбчіла долоу з ґанку і обла- 

ціла го: Йа твбВа, а тн мпн! — А він ш;л! гваріу ; Ни;-, то де може 
биті, бо ііа малий, а ти велька, А кі;дь шйа не пустіш, та то ти шйа 
етапе, йак і тому ншркаиьові! — І пустіла го, А маті го відвала проз 
бблак іті. і гвАріт; Ага, уж твий брат лежіт, бо мий спи іде! — А то 
биу його брат, — Та в А то ніч, ішче мам йодного брата. — ї бна гва- 
ріла силові; Сиву, їдь ми ішчік на вдати лапка, та с тих уш істо оздра- 
віиу. — І вин пншоу на тбтн їїАпка» 1 ш аркань ви шоу вбнка і вас му 
так гваріу, йак і тАмтот, І ги шоу долоу хлбпец і му ушиткі дтінац го¬ 

лови открутіу. І Ішоу с німа влатйяа йанкамі, а маті го иідііла: Но, 
З ж твий брат лежіт, бо мпп сил іде, — Но гваріт, та йа уж с тобом 
не можу шйа побриті! Муеїіе дано смотріті, жбби ми го забілі або до! 

— І каті гваріяа му, сшібві: Сину мий! Ми откбдн ту, тазме ішчек 
аиьі раз ураз не вечеріїалІ; та днеска будемо урна вечерйаті і літі! — 

І вин шйа пбтпіу і ішоу уш сітаті і не замкнуу шйа, І бна гваріяа: 
Пбдьіе ку моному силові, бо шйа не замкнуу І — І прішлі ку лему 
і віш барс твердо спау, ї маті вїдьбла иу на правої рукі тбту обручку, 
Гваріт: Виріжяе му тбту обручку, та не буде такий мйцнпй ! — А вик 
мау йодного пса, цо дйстау од прІицбзп, к<;д другого шаркаиьа аабіу, 
1 йак лі на пребудіу і цапком слабий биу. Но і пбтлм шйа роеллакау, 
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же уж ну вбвец, бо уж слабаІі. І прішоу ку матері і гваріу й<‘іі: Уш 
тераз роп те, цо хцете! — І його маті гваріла тому шар канвові: їдь 
а ньіи по ль^са, а забій го там, а пріпесь мі а нього очі і серце! — 

І хлбпец ужау ао сббом того пеа. А шаркааь му так гваріу: Хлопче, 
бара мі тьа жаль аабіті; та очі мушу твоіДй матері укаааті, а герце не 
відіт, та не зпн, же йаке наш ! Та завада аастрельіу і ао зайаца серце 
внаьау, а очі му видлббау; пріиьус матері і укааау. А хлбпец ууйазау 
псові мотузок па шііііу і так го пес уйеу аш ку тей прінцезьі. Йак бва 
го увідьіла, та руки заламала І барс плакала, же цо нійа му стало. 
А той п ріп дози отец відьіу, же она так барс плаче і нійа іДй нрбсіу, 

же зач так плаче? — Йакбийем це плакала, кет тбт, цо йа го так 
радо віджу, та очі нема. - А бтец й<;й так гваріу: Тат то за то иьіч; 

йест пиже міста така студбпка, та там будеш з нім до діл а, а му будеш 
очі мачала! — І она х оділа з нім так кбжднй день, пбкльа очі не дії- 
стау. Йак она відьі;ла, же уж очі діістау, та так казала кочішбні копкі 
гваті, же йак прідут до двора, жіїбц ушііткн штірі нараз пбздихалі. 
І прїшла дону і барс шйа йой бтец зрадоняу, же уж вин очі ма. Но 
І так іииа оці побралі. і гваріу Гц>й так: Жепо мбйа льуба! Йа мам 
ішчік матьір, та йа мушу іті ку нцчі вазріті, же йак шйа ма! — І вяв 
шоу зас ку тому Червеибму мбрйу. І зас тот істпй лан прішоу ку пему, 
цо у него биу. І просіу шйа го: До ту гльадаш ? — Гльадам службу.— 

Та подь, гварі, до мене. Кеби ііі;с, гвііріт, такий добрий биу, йак пер¬ 
ший. — Гваріт: Йа булу льіпшвй, йак тамтот биу. - Но ішлі обідвбЙі;. 
І тот пав гваріу му так: Тбту роботу будеш мау: Тбтв шабльі чістіті 
І тбти два хііжп ви ввиті і шшрйататі. - І вип зо с том свбйон жеиом 
ішлі до міста шпаціроваті, а тот хлбпец сам дома зіїстау. І прішоу до 
тей хйжи, де шабльі біілі і відьіу свбйу обручку па пудпей шабльі ві- 
шьі;ті. І гваріу так: По лем прітте, та йа нам дам мбрес тераз! — 

І црішлі бві дому і зараз того шаркайьа забіу, а кі;т, матері, гваріу 
так : Ти будеш ту у піупіці заперта за двацат роки, пбкльа тих шир- 

каїїьіу не новіш; аш так тьа потом внпушчу ! — і вип зас ішоу ку 
свбйі'й женьі. О двапац роки гваріу женьі, же муеіт іті ку матері й<;й 
нашчівіті. І ішоу і прішоу ку матері, уж оетатвьу кбстку гризла. Йак 
го уввдьіла, та зараз умерла. Но і так шйа шівериуу ку свойїуґі жецьі 
і так жилі у рас, пбкльа не померлі. 

Зан. з ліпше, 18911, від д. Олеїні Лндіїжннеької, ж. учителя. 
’ І 

Паралелї: Етоїрафтий Збірнім;, І, Ч, Ь (місце 2), — Етп. Збірник, VII* 
Ст. 46—48* н, Ж>. 
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28. Пісня. 

Ей к^т сом (шоу от фрай^рки, 

Ей жбпркалі мі потновевкі ; 

Ей нотковеакі жберкалі в і, 
Ей марші очка плакалі мі. 
ЕЙ чарпи очка чом плачете? 

Ей ви мойі;ма не будете ! 
Ей ае балісте, ей не будете, 
Ей бо на войпу преч найдете І 

Зап, від д. Олександра Ладнашнського, учителя. 

ЕтіійІр&фІчшпіі Збірник т. IX. 8 



V. Материн із села Орябини, Спішської стол. 

29. Ґеповефа. 

Биу краль, та мау жену, та заступила у тьажу, та вин ш>й т 
довірвау, же од нбго, але поу підлу тот Цго лан, што прі ньім, же то 
от кухарйа. Ну так вин потни, тот краль, дау заперті кухарйа до тем- 

ніці, поуназау го і тбту евбйу жену, ньіж не пала дзецко, А потни у ж 
йак пала, так й<>и випустіу. а кухарь там бстау до сібртп. А и^й дау 
стріл ьцьім, жеби М;й виводі лаїда до льісн а заетрільііі. їа бна ша 
ній просіла, жеби ш;й так лішілі, А вин нбуМу, жеби ітрїнеелі з неп 
знак, іїак й^й вастрільат, йазик і очи. Так бні ирінеедї. ВастрільІлі 
двох псйкиу, та прінеслі ііазпк і очи й$іу. А би а тни остаїа з дьітьа- 
том, хлбпчїк би у, там прі іЦдпвй снїізіьі. Та пак там била дбуго, так 
ша тота скала таї отворі л а і там йрй збслау ІІан Биг крест* А тбто 
дземко уж виссало з пей аж кроу; а потни збелау іїуії Лан Бвг таку 
ланґу, та тбту сало* Седем роки там била у тей скальі, а уш з неп тот 
прібдьіу фурт влетьту, лем міхом обросла у ж. Так потни шаьіло ша 
краль бві, жебп шоу на полювань а. же вастршт красну серну* І і шоу. 

Прішоу там ку тей скальі і тим барс пси уіїідалі до тей скали. 1 вин 
там іншу зозрїті, а крічяу, же к^д йілс добре там, виходь. І вшила 
а крічала; Не стрільни айа. А тот хлопець нбсіу ша нат скалоу на 
тей лаидзі. Опа мужа зараз позвала І гваріла тому хлонцу же: Сіо'ле’, 
то тішй татусь 1 — І зараз вин хпау, краль і віра з ша щй аьвідбвау: 

Де та ша ту увьала? — Так ибтим %й там лішіу, пившу но вййско 
і по коч, што н^й узьау* ■ Але уш поти» но могла тбту таку страву 
Мсті, лем корівки зо веміш 

Зап. в липни, 1899, від Терескп Булік. 

Паралелі: Гусшш Пряшівської єпархії і їх говори. {Записки Наук Това* 

рпства ін. Шевченка. ПІ. 35 -Ж>р Ст, 59-60* 
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ЗО, Дівчина і чарівниця. 

Биу іЦдрп хлоп, мау моц дьіті, не ма^ «у хто окетіті іііх, Ікай 
жа^ го на руку і нрішоу до йодного льіса. І біла тазі й^іна баба 
і биа тою дьітьа жала і биа го дала окетіті, Йак го дала оіниігі, тан 
влбжіла му за пель^шку дукат. Потни го зась жау на руку і дожу 
бдньіс ку жбпьі, І шілетьіу с пози той ішьушкі дукат ви аелиьу, і пак 
ша роетульцау, та по зелень і, та било по купах. І посли у вин свого 
хлбпдйа до уика корчйка ііожичйті на тбтн пшьавк 1 нріньіс го тот 
хлбіїец, корчив, і бні тбтн дукат іірйіїі. А пбтиі тот кбрчнк бдпьіе 
назад тот хлоичік, а уйко с тип корчікои треішу, што з ного вилегіт* 
І вилвтьіу епбза обруча дукат 8|дев. Уйко ша за1аз зачудбвау, де тбтн 
дуката набрау. А тбто дьітьа, внп го на тото місце одуйі^ де го баба 
дала окстіті. І го тбта баба жала ку собі; а толу дьітьАту било два- 
нАшіть уж роки. І нотні го бна нріве га до йодного льіса. І биа дала 
таї йуден сени каштьіль, биа бита босбрка* 1 дала му кльучп от хгіжп, 
от шешчох І повіла так: Же бис до шешчох хиж лем вбшдо, а до селом 
ньі, бо обмий мала нокни, што ходйіа на покуту; бо пак чАзріш до се- 

моії, та тьа ростбргаи ла филатн 1 — Штбби то било, жеби на не за¬ 

пріла до той хйжи? — І біт пак назріло та вїдьіло ш;й таї у тругльї, 
та ша х тий тругльї кивала. Йак прішла дванацьата годїна. вйшла с той 
тругли. та ша жвідала: Марішка, што ті там дАіі у семим нокбіїу? — 

А Марішка з&уньІііла собі, же уж не покіст нікому ніч. А тбта босбрка 
уше ша й§й вьвідовала, што відьіла? — Йа, бабічко, не відьіла, бо ін;м 
там не била. Йак не ноуніла і запьійшга. уж не гварїла ніч. І биа го 
жала, завела до йодного льіса і ууйазала до смерека, І хо ііу цьііаріу 
снн но нольоиаеьу. Йак прішоу до того льіса і тбто дьіуча лашоу 
ууґшшіе, І вня го не у жау но сббом, але нрішоу дому, та гваріу и ка¬ 
нвові, же й$дну лішку нашоу у льісьі, і биі другий день вийду аастрі- 

літі. — Ппшоу з шійском й^іним ї ужау тоту лішку зо сббої до свого 
дому* Кажднн ббйід я^сьїу латі ліпші* Отець ша го жвідовау, же мусиш 
мі ну у канаті, же што за лішка, І вий йак йфй прйріу до хнжи тай 
й(їму ша сподабала і витиьбві. Ибтнм гваріу: Ньаньу, на ша з ньом 
обберу, бо барс кой шумна ! — Йак вин ша а пьом пббриу і сотала 
биа у тьажн, а вин ішшоу на маньібри на дЙать місіаїц. Д^у %й Пан 
Биг неддо дьітьа красне, хлбгщйа ; прішла тбта босбрка і одорь&яа дьі- 

тьату голбуку* І ша йсїї жвідовАла; Марішко, штос видніла у селям 
покбйу ? — Йа не видьї іа, ані іїфі там не била* — І босорка шішла 
собі гет. І нігалі по того мужа, Нрішоу ш;н муж. та биу за кнльа часи 
і зась осіяла у тьажн. Вин зиск нгішоу на маш.ібрн, а Пан Биг зась 
йі\2 дьітьа дау, І зась прішла босбрка ї розорвА їа того дьітьа на поли, 
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а й^го жену иобабрала кир^ну но ґахбі, жебн думалі, же дьіті йіст. 

Потни зась пісалі душком но в^жа, жебн стріходіу до дому: бо с твойом 
женоя недобрі, бо дьіті губіх — Вин дому прішоу І гваріу жешіі, же 
тч дьіті губіт? — Але опа не знала отповіеті, бо бііла иьіха. То лем 
у ж тйлько лоуіііу свбй^й матері і пьапьові: Же у ж йак на третьій за* 
вид дьітьа жіст, та уж зльі з ньом буде! — Йак шоу зась па маньібрн 
та казау матері і вигцьові, жебн далі на ньу пбзир. Йак уж дау ш>й 
Пап Бнг трете дьітьа, босорка прішла, лем ша н^ії вйуйідала: Што ін;с 
відьіла у сеиим но кону ? — Йа не відьіла, бо іі^ві там ані не бнда» 
бабічко. — І босорка ростаргнула і тбто дьітьа на двойф, та нбшла од 
нь$й, і дьітьа ужала; каждиїї раз брала го зо сббої. І потни йак на- 

пісалі зась но мужа, жеби пріходіу дому, бо уше дьіті йіст, і третье 
зкіла, вин прішоу і гваріу при: Што с тббоас маме робіт!? Лем щш 
возмеме до воза до льіса нудного, та таї аапаліме І шиаріме йуй на 
бгень, бо у ж з ньом не виаме, што робіті. Йак запалі лі і іЦн малі на 
бгень метаті у ж, надлетьіла лота босорка на кочу в дьітиа троіма і крі- 
чіла: Олійте, не мечте н^й до огньа 1 — Тот н^й луж гваріт: Ньадьу, 
чекайяе, бо хтбсі на нас крічнті — І бні йак иочекілі, ирішла босорка 
з дьітма і дьіті жена забрала ку собі, а босорка ша зараз розльала ш>- 

лижазьу. А дьіті барв шуїня бйлї: іябнед ма# лапцушок на шїі, 
а дьіучата бзглі в'оггасоваин през пойас зо здатима шнуркам і. І у ж ш}й 
не сналілі, лем ушнткІ ярешіїі, йак отец, так і маті і муж, же й§й так 
лоневїнньі ХТЬІЛІ сналіті* І по тим жалі Й98 на кнч і нйшлі дому, 

ї утьішиді ша ушйткі, же й^й нійакого кйнца но зробілі, 

Зіш* в лнпаи, 1899, від Кристнвп Міхнї. 

Пар&лелї: ОгцпсіІуі^, Вап* УоІкзтЛгеЬеп. Ц# Сх Ш—100. — Етнограф. 
Збірная, Ш. От. 52— 54, ч. 19* — АгсЬІу Г. ві. РЬІЇ*, XXI* От* 293* ч, 19. — Маго- 
Норізоу ВЬогпІк, III* Ст, 109. ч. 19. 

31т Пісні* 

Ь 
Отвор віл а браму, браму мальовану, 
Бнм ті не полам а у перко з майірану; 

Він ті не полаїау. бнм ті не покрушіу, 
Жебн не збіралі су се до ві гусі. 

2. 
Суседа, суседа, де тной когут седа? 

У млшіьф на клевь$, нрі шнардей дьіучнпь^. 

* 
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з, 

Шла мода, міла, ти мі добра била, 

Кфдь йа почну шісдау, ти апьа «обудйла. 

Тії шньа зобудила, ти мі не дала слац; 
Стань мілин, стань іїжий, бо у ж час; 

Бо уж час, бо у ж час прііодіт. 
Бо уж наене слойко за гору заході?. 

Створ мїла двері, бо на ту дауио не бпу. 

Бо на ТВ0Й9 дверка отвіраті аабиу ! 

А к^т ти Йіх вабну, ііа ті не отвбрйу, 

Бо йа о тебе, такого ціґава, не стопу. 

5 

Міла мбйа ішла с Кбшід, 
Дала собі чіжмі потшщ. 

Дала нотшіц і подбїгі, 
Жеби мала у чим ходіті: 
Дала потшіи і поткбвац, 

Жебн кала у чиї таддовад. 

Б 

Та іду дритаре, та у ж сут ирі Тісі, 
Лем мого мілого лішілі арі місі. 
Та іду дритаре, йі}ддд за другими. 
Леї мого мілого не відно за німа! 

7 

ГеЙ унінку мий, уйінку, мий розиаріибвий, 

Чом ша мі де трімаш той аой^й голові? 

8. 
Гей уйідку мий, уііяку, о пйать гранок вітии, 

Літо В$дна гранойка стойіт тільар бітий і 

9. 
Уш Турок ідеє, у ж вони а будзе, 

Плаче мбй1 ііла, же уж сама будзе. 

Не плач, кой* ііла, не будзеш сама, 
Стауиаиут ті замок іеджі горама. 
Буде ті там добре, не будеш ша старац, 

Лем тд ша н6 дай, мбй1 міла, скдаїац. 
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10. 

Ньіт то Боже, иьіт то, йак дротарской женьі, 
Заглавок под главу, перівечка на пцш. 

А мой правий бочок до неням иріурій^ 

Бочок мі иріурій^, вошки станут ледом: 

Дай качіар пальшкн, справіт ша мі медом. 

11. 
Пред Гріфіка на брежечку, 
Шйу дьїуки паленечку. 

ІІрішоу ку ньім бел ай Андраш: 

Дьіучатбйка пбуііу на вас! 
Не повідай белий Апдраш, 

Дамо ма ті нерко да з раз. 
Ми ті нерко, та нам венед, 

Ми дзівечкі, ти младепец* 

12, 

Міла лбйа ве будь така. 
Не льуб же та катонка; 
Бо катбпак ибіідзе пречка 
А та к., .а, не дзівечка. 

13. 
Ішлі фурмані с Кеш ту покажи, 
Сталі собі еерет села, кбвьа ковалі. 
А наш шугай пан, кбвау кбвьа сам, 

Хтьіу Ганочку белу зрадзіц, зрадіу себе сам. 
Дьіуча од води, шугай до води : 
Подай, подай коньічком води. 
Не можем пбдад, не дожем ту стад, 
Жімна роса, а на боса, пе ножем ту стад, 
їдь до хижечкн, вйгрі иожечкп, 
К^д пас Пан Нпг сполу снбліт 
Купім ти чіжмічкн. 
А к$д у ж куліш, нбшіц не будзем, 
Нове дала матка мбна, же твбйом не будзем. 
Горн, горн еут, пбнид горн бучкн сут, 
Пбннд бучкн лелій*;, што й$ міла сааіла. 
Йак сиділа, тергала, іш Йанічка волала; 



ІІодьже Йанчї, нбдьже еем, дам ті нерко, дам ті з нь^й* 
К$*би За тьа льубіла, краше би я ті ішвіла І 
К^би йа тьа кохала, краше бим ті давала! 

14* 

Міла я би а, жалуйу тьа, 

Рад тьа віджу, не вовну тьа; 
Рад тьа віджу од мадьучка, 
МоЗа льуба фрайеречка! 

15. 
Міла мбйа міла, била бв тьа вішц 
Од дарі орапьа, аж до віно бранна. 

10* 

Кади йа сом ходіу, майї ран їла рбдіу, 
Кади нона міла, дробна розяарійа. 

17* 

Нікого ні не жаль, лем мого мілбго, 

Же йа го лішіла па пецу голого* 

Кнб била на го попелом нрітрнасла, 
Алей била йа го голого но в йшла. 

18. 

Мі лейка, віденка, вибігу ті оконка, 
Вйбйу ті і сцену, вера тьа достану, 

19* 

Ей прала За иа йаречку, прала па, 
ШтаВу ша офіціре, чійа йа? 

Не ваша на, офіціре, ие ваша, 
Бо йа льубім с того двоїш інаша* 

20* 

А к?д За сон прі яуіьарах робіїа, 
Дробини пісок і каіенк посіла; 
Дрббний пісок і камени і воду, 
Робїла йа тил мульарам вигоду* 

21* 

Наша хижа о кал єн а, 
Пнд двом р^жа посаджена; 

Тбта ружа Оііло квітне, 
Кажддй шугай до нас ліпне* 



22. 
Горі ватра, горі, на кральовен голі, 
Около тей ватрі дванасті соколі. 
А тея іх каштан, то ніш Ц великий пай, 

Зелена кошелька, червоний доломап. 

Било пас й^денаст, уж нас й^ет ль^и десать, 
Ушйтко льуде урауйа, же пас етрбйа вешать. 

ІІбдьме хланці, пбдьяе збійать, 

Бо не маяе за чо нійать; 
Уж си нам зачіна бу чіпка розвїйать. 

К$дь виділяє на полинну, 

Стань<;де сі рбуио на вьу : 
Звійай сі валашку, каждий у свбну страну. 
К^т ирідеме лрет коль^бу, 
Готуй, бача, сира груду 1 
А чо не пой^ме, с себоу побереме. 
Кет ирідеме до салата, 
Баран, йагничка Ее наша: 

Готуй, бача, кбтал, сам са пайіш меса. 

23. 

А тая долу прі Молдаві, пасло дьіуче, пасло пави. 

Нрішоу к нему пан староста, ваіїау пави аж до места. 
Дьіучатко ша посшпшало, пакам дратву ваградйло. 
Внньало три тальіірп, ііудев великий, а два мали. 
Дьіуча, дьіуча, сховай себе, бо йа прідем на ноч к тебе! 

А к*;т нрідеш, стіха ступай, острошкамп не задуркап. 
Ма мац мбйа таке сиапьа, хто задуркат, дбраз стань*,'. 
А нпн нрішоу клапкайучи, острошкамн черкайучн : 
Ставай старий, ставай горі, бо хтбшка прІ нашей цері! 
Ніш ша старий з лушка стбчіу, младнй вбйак внп внскбчіу. 
Йак внскбчіу, так иаґвізпуу, свбйеГі яілец ручку етіснуу : 

Остань міла, бстань здрава, йа виробок, а ти ґдбва. 
Йа парббок нот перечвом, а тц к...а не дзевечка. 
Йак би йа ша к...а жала, годіпочкум с тобом спала! 
Хоч впепала пул годинки, та не ставай иеджі дьіукн, 
Але ставай меджі їдбви, бо ти така, йак і бні. 
К*,'т ші дьіука но шльі;ббдзе, пушчай перо по тей вбдзе: 
Кіуг ті перо упаде до дна, тбдн будеш мене годна. 
ІЇ*‘Т ші дьіука по юльеббдзе, пушчай камень по тей вбдзе: 
Кет ті камені, буде илнвац, тодп будеш моном бйвац. 
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24. 

Апьі тот н<; найлекаЦйші у тен то ітанскен Бистриці, 
Преходаі ша швірне дзіуче пшіид піні ці. 
Посліднил деоь ша облгікат, йако у недзельу, 
Листи піше до іілего кажду годзіиу. 
А он ш;и так отиісуй^, же оп %Й не кце, 
Же он себе поміловад дьіуча шварпьйие, 
Сідіт ціла за стольікої, златом вншїват. 

Мілин хбдчі нбипз 66лак, ніла зомдь^ла. 
Не зожлЦвай, тіла мбна, шак ти будзеш здац, 

Бо кукучка на новіш рок прідае закукац. І /5’ 
Не гутор мі, фалечніку, шак на не їлуиа, 
Бо кукучка па новий рок ніїда не кукат. 

А ушптко то Пан Еиг дай$ і то може дац, 

Же кукулка на новий рок прийде аак^каа, 
Ііод обдачком посцедечка, па вм;й еут трбіїо; 

ПрГйрі же ша шварнип шугай, хтере % твоіїо, 
То средньрше, пайнекиь^йше, до того ше здам, 

Купім да му рвценійу, до школі тьа дам. 
Кі;т ша б^де добре учіц, буде з него кньазь, 

А ти мїда, премілена будеш к. * . а зась. 

25. 
Ідеіве ми но ньу, па тим шльіпим кбпьу, 
Он а ша радуй9, добрі ша не здуй9, 

26. 
Ідемо, їдеіе в гори до дольіпі, 
Ідемо гльадаті иовнтипй роді ні. 

27, 
Уж Й9Г1 аачнпчилц до нового ченцьа, _ 

Жеби колисала па тєраз рик хлопцьа. 

28, 
Фчера мн йс;й далі у перлове! партьі 
Дпеска н^й найдене у білим иатьолатьі, 
Фчера мі щй далі червепу, румеву, 
Дпеска щй найдене бйілу, зачепепу. 

29. 
Чекай, дьіуче, чекай, даст тобі твий отец, 

Же ти прсчерала за партечку чепец. 

Ктк^рАфНппІі Збірник т. П. 
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30. 
Тульало ша напко дблоу йаблоньамі: 

Товаришки мбйі, розлучай ша з ваші 1 

31. 
Тріскайут, пукаїіут по таиЦру слгіукя: 

Оставайте здравн орйабйнски дьіукп ! 

32. 

Буде тобі дьіуча, буде тобі добре, 
Будеш ти сьідала с курім і па иодьі. 
С куриві па подьі, с качкаяі па дворі, 
Буде тобі, дьіуча, буде тобі добрі. 

33. 

Банйп^ риббііка за том тіхом водо*, 
Але па пе буду, шугану, за тббои, 

* 

34. 

Не плач, дьіуча, де плач, ие бере тьа емаркач, 
Бере тьа урода, хлбпец йак ітгода! 

35. 

Не плач, дьіуча, не плач, не губ свбпі бчк, 
Бо па ті не найду, дале од Левбчи. 

ЗО. 

Йа козака пе льуйзіла, аві вона душа, 
Йа з козаком пит першої, козак ша мі рушат. 

Йа козака пе льубйла, гінів го пе хтьіла, 
Кушу вий мі черевики, йа іііх не посіла. 

Черевички це величин, а иожечка мала, 
Накже суку ие льубіті, кет та сиодабала. 

37. 

Мі лейка, мілеіїка отвор я і океика, 

Отвор мі і сдеиу, вера тьа достану. 

38. 

Ма баба, па баба піиьбпски у дудльс;, 
Кйиоя йу, кіійом йу, бпа йіх вцдлубш;. 

Ма баба, ма баба піньбиски у льееЦ'., 
Кіійом ііу, кйиои цу, биа допЦецч 
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Ж 

Не до терньа, не до терньа, бо ша поколене, 
11ит перїиоа матерйвом там ша загрШбме. 

Не до тбрньа, не до терньа, бо терпьа козсьаіа, 
Нот перипом материком, перша горіїала, 

40. 

Ішче не день, ішче не день, ішче хвала Богу, 
Ішче мп ша ирітуліме іх^дііо ку другому, 

41* 
К<;Д вїійду на гбрп, та собі еагукам, 
Аш ша жі на брушку фартушок попу кат* 

42. 
Ньіт то, Боже, ньіт то, йш то на майдан ьі, 
Шванпшанш у иеду, молоко во абаїїьі. 

43. 
Вийду на польану, але не на свбйу, 

Але на мі дог о, што кому до того ? 

44. 

На иашей польаїш, там ша фташок пасе: 

Ґ до*, иіла, вожєбь, бо то ушвіко наше. 
У мойого ньаньа не така польана, 
Ішче В а а ней ніґда фташка не згашала* 

45. 
Кс;д вийду на майдан, кому збхцу, тому дам ; 
Ногатому аа турак, худобному хощ> і так. 

46. 

Не буду сіїа женіу, буду сйа так жйвіу, 
Доец й<;л уж горбатий, баржеіі бик еьа скршіу. 

47. 

Аньіс Вфі сііа по ожепіу, чішмічка яі клав, клан, 

А йак йі;м сйа уж оженіу, коричневая і шльап, шльан. 

48. 

Червене йаблучко па йаблоііце віеьі, 
Одгірві го, дьіуча, додай го Марїсьі. 
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Керуйте овейкц тика убочааі, 
Бо йа старий йугас не можу за Віші. 

50, 
Овечки на дбльі, хто же вас подбйі? 
Йа йугашчик младий, не дам сі сам раді. 

51. 
Де тбта овейка, што перед водила ? 
[Пішла до убочи, скалами забила* 

52* 
Мам фраиіра маті на годіцу, па дьві, 
Вбльу ша впспаті нрі пецу на лаві* 
Ирі непу па лаві мама мйа лрікріїф, 
4 с планам фрайіром Пан Бох вна яобіпі;* 

53. 
Де сйа куріт, там сйа куріт, в мбГкДї жілей коїїна, 

Учера вечур хльіба пекла, згоріла й^й перша. 
Ген кйби то лем перша, але еедем заглаукн, 

А то бнлп ушйтки еедем зо веленей отаукн, 

54. 
Такий ша мі хльіб впдаріу, 
Попит скору конур валіу. 

Сере дідом вода текла, 

Попит скору виш утекла* 

55* 
5? калінбішм лесе, вода дреуко песо, 
Сьідіт па кпім дьїуча, жбутн удаси чеше. 

Йак міх рошчесало, гнрко заплакало: 
Боже мий льубий, де йа сйа ту узьало? 

Самам ту не прішла, вода мйа її рі посла, 

Бодай тбта вода муравом наросла, 

50. 
Тйлько вас, дзівечкі, йак той калїнечкв, 
Ньіт ту меджі вамі аой^й фрайіречки* 

57* 
Тйлько вас, иарілці, йак злого пажджїрйа, 
Ньіт ту меджі вамі мойого фрайіра* 
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58. 

Тілько вас, дьіучата, йак за д^док маку, 

Сьадете до кута, не буде вам знаку. 

59. 

Ншноу мий «алейкій — сама не зная кади, 
Ці коло каиліці, ці коло загради. 
Кі'Т коло каиліці, буде у Бистріні, 
Кіут коло загради, буде у Варадьі. 

60. 

Піішоу мий молей кий до тон Гаиерпки, 
Лем мене ту лішіу на мни жаль великий. 

01. 
Амеріка вихвалена, на налий свої розглашена: 

Лест там у пь(;й досц ушисткбго, нема* жени, штож иі с того ? 

62. 

$ Аиеріці добрі, у Амеріці «драно, 
Лем же у Амеріці веселості мало. 

63. 
У Амеріїїе добре жіце, 
Кі;й не робіні, но ражі це. 

64. 

Кукала кукучка, сьала на йадлбвец: 
Льубіу мба нарббок, тераз мйа зьау ґдбвец. 

65. 

У вашим дворе сосна седем рочки росла, 
Уж ябйа фрзйірка за іншого пошли. 

66. ’■ 
Фравіречко ябйа, буй се Пана Бога, 

Но пушчай іншого, кед мене ньіт дома. 
Не било мйа дома, буу сом за гораяі, 
Мбйа фрайіречка ішшла з гусарйааі. 

67. 
Не про тебе, жиде, корчму яуровалі, 
Але про варівкі^, жеби таиьцьовалі. 

68. 
їак у гостінцу грайут, аж чорна зем дудпіт, 

Мбйа фрайіречка улетьіла до студльі. 



Пре Бога вас прошу, лем тіілько ле гранте, 
Мбйу фрайіречку но студим тьагаііте. 

69. 
У гостшьцу загралі па велику бш'ду, 
Ні з гори, лі з доли дьівойкп не Гдут. 

70. 
Старада ша мбіїа мац, чим йа буду зіновац: 

Не старай ша, мамічко, пріде по мла Йаиічко! 

71. 
Мамічейко мойа, шийте мі заглауки, 

Бо йа ша вам видам горі ппд нольаикн. 
Мамічейко мбйа, тіште мі перину, 

Бо йа ша вам видам на другу дедішу. 

72. 
Доліна, доліпа, на долів і стбпцьі: 

Йаки то прекраспп орйабілскі хлбпцьі І 

. 73. 
Доліпа, доліаа, па доліні йі;дпа: 

Орйабілскі дьіукп ло тісьачу шїдпа І 
Доліпа, доліпи, ва доліпі заиаць: 

А кашшньскі дьіукп по ґраицару дванац. 

74. 
Думала Й17С, мамусь, же виховані кральа, 

А ти виховала па вбйпу гусарйа. 

75. 
Прешо^ска касариьа з різаного древа, 

Ніж йа до лей пбцду — ббдад вигорела. 

76. 
Жените ле' ша, жеиьте, младп дніуки берте, 
А тбта старульі — най копаЙут Груди. 

77. 
Кфбн так Ііал Бог дал, жебим ша паураціу, 

З рихтарном бим брау, а з дрепчком блм клаціу. 

78. 
К£бп так Пап Бог дау, жебп брат сестру звау! 

І йа нам йодного, пбшла бим за пего. 
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79. 

Жеііьте ва ша, женьте, кед вав жени треба, 
Йа за муж це пгіаду, иі вужа це треба. 

80. 

Жеи$ бив ша, жевіу, вія йа ва то вбльу, 
Але ґавдоваиьа, того йа сйа ббйу. 

81. 

Жешу бив сьа, жевіу, па мой' веру женіу, 

К<;бп ке кой оце її. е ІІрешбва вимету. 
С ІІрешбва впмеиіу, а до Кбшіц не ту, 
Зараз би йа, зараз, шувпе дзіуча гльадау ! 

82. 

Радби сом сйа ожеиіті, ие рад би йом бридку узьаті, 
Бо прі бриткей, бриткей жеві, треба вац очечка важвуреии. 

Радби сом ей а ожеиіті, не радби сов шувну узьаті, 
Бо при шувией, шумпей жевьі, треба мац очечка ростворени. 

Радбн соя сйа оженігі, не рад бив богачку узьаті, 
Бо богачка сйа фрасуйе, а своїй; богацтво виївальуй^. 

Радби соя сйа ожевіті, не рад бим іудббну узьаті, 
Бо худббна лем єна дудрі, же иева у коморе, пі па нбдзе. 
Радби сов сйа ожеиіті, не радби соя стару узьаті, 
Бо то стара лем сйа стукат, до вального гарчка рада кукат. 

На остатку так сйа ставе, чо Йа жени не достанем; 
К^д йа будзев иотреббвац, дам собі йу дошіковац, 

Не будзев йу шаціц, апІ хбвац, 

83. 

Уш сом се ожаиіу, уш сом се уцешіу, 

Уш соя СВ0Й9 нерко на кльіпок вавесьіу?. 

84. 

Мала йа фрайіра тильного йак палец — 

ЗьІла го мі мачка, думала же смалеп,. 

85. 

Парінці, паріпці, од иіїа пріклад борте: 

К<;д йа ша ожеиіу, а вп ша пе жспьте. 

86. 
Мала йа фрайіра, а било яу Петро, 
А зьалі го дьаблн вамйітііті пекло. 
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Мала йа фраіііріу, лоуїшй виз лид півуз, 

А йак іті ва муж, вйбрау йіх лаіьавув, 

88. 
Мала йа фрайїріу кажду піч по седем. 
На моііім весьільу де йду лем лот її^деи. 

89. 

Вершком міла, вершком, а йа дойду край ом, 

Там ми сиа вийдемо под зеленим г&йом. 

90. 
Й<>, піду мой, гану, загашді мі тьа: 

ФрайІрйко мбйа, одгварілі мі тьа. 

91. 

Бранілі, бранілі, забрапіц де мбглі. 
От того шугіїа одгваріц де мбглі. 

92. 

Й9 бравьат мі, брідьат, уж мі забраяьадут, 

Самі так робілі, а не памнатайут. 

Не браньте, не брапьте, бо не аабрапіте, 
Бо да дала ручку, а вл не веріте. 

Бо йа дала ручку, бо да дала праву. 

Бо йа дала праву у косцельі да праву. 

93. 

мало нас, мало, деж бп ела набрало? 

Каждпй рик лаиадут, за войачкн дадут! 

94. 

Мий бтец, кбйа мац, далі лйа лальбвац, 
К^т сом ирїшол з войнн, де мбглі мла поздац. 

Лем та мііа позвала мода фралірбчка, 

ІИто ока мі $иіла до вбили перечка, 

4 95. 

Ані сбя не мйеьшу, ані сом ке думау, 

Жббп па бойшьчі у Прешбві обупа£\ 
Боґаньчц боґаньчі, гразете мла у пальці» і — 

Вбльіу сом обувац у Орйабїні кориці І 
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90. 
Високий тот косьцьія, ішче го мурдйут: 
Шуп шиї тот ний фрайір, ішче го мальівут. 

97. . 
Весело сйа, дьіуча, весело сйа тріяай, 
Хоц ті,а дома лайут, лей па нбльу сьпівай! 

Лайу не, бійу яе, шугану, це дай ие ! 
Тогди тьа ие дам бід, кіуг тьа буду льубіц. 

98. 
А поміж Трепетбведь там зелений йадлоиедь : 

Мііайу ийа за, муж іті, не нарббок, лем Гдоведь. 
О мамічко, мамічко мбйа, не ноЙднем йа за ного, 
Відьілам го ирі Мораві, кут сьа купау, голего. 

99. 
ІІбмож Боже, помож е ПлаувіцІ на Грбмош. 

З Громбша до Чірча, уж на мйа но шірчат. 

100. 
До дому, до дому, бо уш час, бо уш час 
Бо уш йасве слойко іде спад, іде спад. 

101. 
До дбму, до дому, вольний гооподарйу, 
Льуде брйут, сьійут, а ти у чуджім крану. 

102. 
Куд льуде оралі, код льуде сііїалі, 
Тогда вбйі ношки по евеце бігалі. 

103. 
Куд льуде оралі, йа на пецу яежау, 
Куд пусте волалі. на найперше бежау. 

104. 
Йакже іті в дрітов а великого жальу, 
Куд остатиьу нбчку не биті в а фраку! 

105. 
Ночко мойа, ибчко, спрау ле’ сйа мі рочком! 

Спрау ле’ сйа мі двома, ньіт мілого дома. 

106. 
Не тераз, ве тераз на орішкн ходьат, 

У осеии, у осели, кут сйа ради рбдьат. 

Етцо^дфічппК Збірник т. її. 10 



ЇІ£ рада на, рада, же іду ш Дзьада, 

Бо дньад торбу нбсит, Піна Бога ирбент. 

108. 

Ип рада йа, рада, ста водічку ходжу, 

Бо йа ікрі водічці, фрайіра находжу. 

109. 

Не кдацкай, не дуркай, бо ті не створім, 

Бо йа о такого фрайіра не стомім, 

110. 
Тьйшко фірмаабвї до впеочкой гори : 

Ішче тьашше льубіц на кого пніт вбдьіі 

111. 
Хпала мбйа краса з лнчка до пойаса: 

На кбгож йа повім? Та лем на йуіаоа, 

Йугас оуиі часе, хорбта а пім трйіісе: 

Баржей би з нїя трйасяа, щ*6и йа з ніш 

112. 
Ціскала пішчалка о дванацат дьірок, 
Не хтьіда нїскаті прес парадин дьівок, 

118. 

Фрайірка з ЇЬш'рка, фрайір а Білон Водн 
Иакпсжн еіїа віщді обоіц1 молоди! 

Ш. 
А щі мн ша зішлі, будьмо ибднон мисли: 
Пбдьме на черешньі, аж на шши віїшньї. 

■">- 115. 

Долікат доліпа, вбршком йаворїна: 
Не ній, дьіуча, воду, напійте єна він а, 

110. 
Малі на, паліна, маліка двойака 
Кажда діЛ^ка к...а, што льубіт войака, 
Тад і йа, тад і йа новачка льубіла, 
Але йа сом прбто ділука сгграводліва. 



117. 
Терас се ми, терас, дьіукн, паиатерце, 
1>о де пе поведут прес сіво кавеице ; 

Прес сі ви кане н це, ио аелепеи лучки: 

Будеш жіла плакац, ааламбвац ручки. 

117. 
К$д непе поведут коло ибвем церкви : 

Мамічейко мбііа, станьте лей із мертви! 

Повічто ле’ ви »І кой іібіпо словечко: 

Боже ті»а благбелоу мбйі; льубе дзецко! 

119. 
Уш то, дмуча, уш то так, уже мушім бпц войак, 

А то ушйтко про тебе, чо со# ходіу ку тебе, 

120. 
Ходіу соя ку тебе, ці бгень, ці вода — 
Ти мі повідала, же ті лічка шкода. 

А к?т твого шкода, та мого шкодивше, 

Та &а собі найду, дьіу ча порйадиьіше. 

121. 
ЦІ ті ибііа иіла найкрашша, 
Же ирі тобі папілі іпаша? 

122. 
Йс гора мі, гора, хто нйа па ньу вблат? 

Вблат мйа иой цілий, даяечко, Боже мий! 

123. 
Кс;би ша ариуналі гбрп з долінамі, 
Жеби йа відьіла Ирйіішеу мальований! 

124. 
Рішай, Боже, рімпай, верхи з долівамі, 
Зрімиай Боже, арінпай, пишну чельада з шіяі. 

125. 
Овітай Боже, світай, жеби скоро депь би]?, 

Жеби па уввдьіу, У котрім домі йа бпу. 
ЦІ х тим муроваппм, ці х тим будованим, 

Ці при тей дьі^чнньі шварпей, мальоване!. 
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120. 
Того ша іі, тою дмуча епода бал о, 

Літо на сухим Варку вошки уминало, 
Ношкц умивало, жеби б діли мало, 

Тоту воду иіло, ба червоне біїло* 

127. 
О давай сіЦ дьіуча, о давай, одівай, 

Шак на ці не браньіи, Бог ті допомагай, 

128. 
Биу сом там, бну сом там, остал мі калан там 
І нерко фарбове остало на столе. 

122, 
Перечко в йавора хиало мі до нбрна: 

По* лем йфго подай, фрайіречко нона І 

130, 
На тни горі він ний уйітрпк душ;, 

Сам новачок неборачок ишеиічейку шійв. 
Ти коайчку, надббшій олтарйу, 
11о’ лем лйа випровадь в веденого гайу! 

І їй шоу бим тьа с того гайу вивесті, 
К('4бис єна мі дала з дорожейки звееті. 
Ішче ті дам кановечку меду, 

Ачей йа тьа з дорожейки зведу* 

131. 
ІІрІшло діємо до седлака, жебп ділі войака, 
А сбдлак ша застйрау, де ша $ пего тЙеїпії вбйак узьау: 

Мау вин таки три пери, кс)би воно вад хцелн: 

Іть тп, тцерїчко пайстірша, ти на війну иайратша! 
Йа, татічек, ие ибйдзем, йа войовац ие будзем, 
Бо йа серць а мехкего, не аабїйом нікого. 
Іть ти, дерічко ередушчл, ти иа війну ваябушил! 

Йа, гатічек, не ибйдзем, йа войовац не будзем, 
Бо йа сердьа мехкего, не забій $м пікбго. 

Іть ти, дерічко найілатша, ти на війну иайратшаї 
Йа, таті чек, йа ибйдзем, ліа войовац, на буднем, 
Бо иа серцьа твердего, ііа забій і;м хоць кего. 

Йак й^й улАсі етрігалі, ушитки піви илакАлі; 

Йак на кой на се дала, отець, маті, плакали. 



Йак ока раз стріл ьіла, трі сто вййска вибіла! 

Л цісар сйа пріпатрау, де сйа такий вбйак ужау: 
К$бп ші би у нладбнець, даубн соя ті свой ненець, 
Але же ші церічка, будеш мойа женічка! 

132. 
Висока сосна город а, пид иьом иой я їла седзела ; 

Іскорки на ньу надалі, $шптки парбпці плакалі. 
Лея тот й(ідеп пе плакау, што йфй найвецеЙ обланііау. 

Обланйалі й<;й гай дуці. у зеленим гану па луці, 
Облаийіілі ні;ґі гайтаре, най же ніх Наа Вох нокаре. 
Згбріу їїіуіі уііїнок І парта і їй;дна шнура зо злата; 
Плаїачіці воду посілі, високу сосну гасілі. 
Ой сосна, сосна, гбркнн дим. мі лона л бнм сйа, не нам с ким ! 

Мілбвал бим сйа з дніу четом, у кудзельней хижі за иецош. 

133. 
А ці грілі, ці не грілі, бортіці ша впскакалі, 
А мудрі ша прізералі, такий тінец не ні далі, 

134. 
Поза бучкі, поза крнак, 

Хто питскочіт — б^де хлап; 

А йа такий шніїадец, 

Што пптскбчу на нідец. 

155. 
На край, ш'сйаць, на край, бо ні а іду на фрай; 

О крайу, нісйаць, с крайу, бо на іду с фрайу. 

130. 
Ані се мі міла, аві се мі не тай, 

На суботу вечар ані вйа пе чекай. 
Кі>д на тьа не буду, шугайу, чекала, 

Облечем кидлічку, нбйдзем на фрай сама. 

137. 

Вуде ні весьільа на осінь нод гру піком, 
Вуде вепер еьльуб давау, свіньа буде друшком. 

- • 

138. 
Заилать яі, Ванусьу, за ибну ґамбусьу, 

Літом тьа цьіловала у кажду суботуеьу. 



Субота яі принда, педільа мі чудна, 

Бо на мбйім мпліа кошуліііка брудна. 

140. 
Кошулейка денька, шила йі;н лілейна, 

Шила йей прес тиждень, плакала кажднй день. 

141. 
Перечко мі війут, кошульу мі шпііут, 

Лебо лйа обісьат, лебо міїа забінут. 

Лебо мйа забійут, лебо йа даного, 

А ну жбЙ$3 лілей не путчу нікого. 

В ЛИПНЯ, 1899, від жінок, ніж ними від двох попередніх. 



VI Материяли із села Вишнього Свидника, 
Шаришської стол. 

32. Як Саламоп з тії мів* 
* 

Йак раз устал Саламоп рано, та просіл од ватері води. А бна не 
впала, же й^В син, бо сьа прмбрал до інших шзат. Так баа на нього 
бргіела води* Він на ньу, А она му повіла, Што хочеш? Та гірідь ве- 

чур ! — Мак прішол вечур, польігалі собі, она му новіла: Роп што 
хцеш ! - А він йі повід: А што буду рббил? Полбжил Щ руку на 
перси, повія йі так : Оталем сьа пародія, а от але йом сьа внхбвал, — 

Она го закльада, жебії вааьїііл: Та то ти, мій сину ? Жббис тогді про- 

гваріл, 8ак дерево! — Но він тогді вапьіміл і вробіл тупілі* Йак собі 
ааграл музику, ази тогдї прогварел. 

Зап. в лиши, 1899, від Я поїш Лешкн. 
ІІорів, І8 ч. 33. 

33. Соломок, його мати і мудра дївчипа. 

Вил Салпмон краль на балу. Йак з бату нрншол і мазщьа сьа го 
вьвідІла: Што там, сішцьу, доброго чуті? — Та шйтко илано, маапЧко, 
чуті* — Та не може там, синку, плапого чутії — Та што оп зрббил? 

Закликад свого [наша: Шлеш ти ґу мамцьі мееті хзі гику, а обрнснеш йі 
води кушчік на ноги, Таи почуІіі;ш ти, што бпа буде говоріть Йак сьа 
заеьміїЦь та будеш знад, што бпа хоче* - Йак прйшол шаш ґу евбну 
данбві: Ну та што там ? — Добре ушйтко, лем треби вриті у ночі 
таї, — 1 іібшол сам сип у іпашбвпх шшітох* Та бпа му говоріла: Што 
маш робйтІ, та роп ! — Він ЙІ тілько откбвід же: Што іза мам робіт!? 
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Кі('Д па сьа оттельа народіл, а оттєльа там сьа виковая! — Тай тогді 
што зробіла ? ї'тьала го епак рукі през його їаибу! Жебис тогді про- 

гвііріл, пак дерево нрогваріт! — Так він бил пьіміій за сьім рбкіу. 

І што вндумал ? З дерева гушяі. І тогді йак гушлі врогварілІ, і он 
ирогваріл. 

Потій зась иріішло дьіучатко сеаого року до вьбго иа бгень. Так 
он го сіштал: Деш ти возьмеш, дьіучатко, тог’ бгньа? — Та возьму 
до фартушка. — А к<;т тобі фартушок вгбріт? — Ой не агоріт ній, бо 
па возьму попелу на сподок. — Но але він не вірпя і за дьіучаткощ 
дал пбзор аж до його хйжн. Зьвідат сьч го: Де ньінько ш'шол ? — Ш- 

шол з ґіуднен драги нравіті три. — А він гваріт: А вітош то може 
биті з й^двей драги три? — Оно му пбвіст : Та пїшол іервьом терттІ 
тбту дрішку, жеба вьіхто тамаді не ішол Ио але будут й^дпак с тей 
драги три, бо будут тогу драшку опходіті, та снраульат три драшкп 
про терпьа. — А мамцьа де? — У коморі. — А што бна робіт У ко¬ 

морі ? — Та оплакуй^ льіньску радість. — Та што же то може биті 
аа льіиьска радість ? — Мамцьа сьа льубіла з пьаньком і што поро* 

білі, та хоче мамцьа породітІ дьітііну, та там плаче — С того вій сьа 
забав увал барз, же у семім року дьіуча мудріше мак він. і шнткі свбйі 
запіси, што мал, шмарнл до пеца тай згорілі. 

Зіш. в літнії, 1899, вія Міклоша Аптон'ікі*. 

ГГ арадвл'і: Оба отсї нумери, 32—83, се лише епізоди: з обшир них оповідань 
про Соломона, що істнукш. до тепер у ріяших околиця* Угорської Русії, Пор. т- 

о пса ні мною такі» оповідний в Етв* Збір. III, ст. 22—49, Ч* Ш—15. — Русини 
Прншівської єпархії і їх говори. Ст. 00—61. 

34* ІІереспстка. 

Мал ііиден ґроф й^дну коїітесу. Так сьа му переспала, Ірофка так 
повідат: Велика пшьба, што ту робіт!? Тогді дала ускочу гній возїті, 
што то льуде будут повідаті? Льуде ітовідайут так: Мий, ґрофка оша- 
льіла, дават у кочу твій возіті. Ґавдове ш}ден другому новідійут: Та 
ти не вйдьіл, што Ірофка рббпт, же у кочу дават гній воайтї? — Тот 
му повідат: І учера возила! — А ґрофка тото слухала, Льуде 6 тім 
забулі. Ґрофка йак тото слухала, тик повідала: 1 6 тім вабудут, же сьа 
приспала. Повідала, 6 тім, жем давала гній возіті, та забілі і 6 тім за¬ 
буду т, же ми сьа переспала коптееа, 

Зап. п лиш ги, 1899, від Яноша Лешка. 
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35. Бабина дїена. 

Й дії а баба мала дьіуку та сьа йі переспала. А дрїшол там й^ден 
жебрак, тій сьа вьвідуйе дьіучітп: Де тьі іітьір ? — Та пішла радість 
оплакуваті. — А нін сьа зьвідуйу: Та паку радість оплакуваті? Бо віл 
то не міг знаті тіто. — Та таку радість оллакуваті, колі сьа иі дьіука 
переспала, ті сьа рпдувіла; а йак їїі мітьір па подьі чепіла, та пла¬ 

кала і мітьір і дьіука. 

Зіш, в ліпшії, 1Й99, від Яіюша Летка, 

36. Де що про хрестини. 

Як сьа дьітьа ларбдіт, дбраз припесут там налипни; тогдй пола- 

етуйут бабу пупкову і так дйдут дьітьа вітцьу і матері попдлуваті, 
жебн го раді відьілі Йак пооесут па родове, та несе кажда кума гбр- 

неп р шайок і торпед каші я маслом і й^.ден тільір сира і ту льітрн 
пилинки, Йак сьа рббльат креслили, кажднп кум плітіт штпрацет ілрай- 

царіїй і так сьа ногосьтьат до у ні; д ті ушжтки. 

Заи. в лишш, 1899, від Я манні Лешка. 

% 

Ктиоґряфівдіїік Збірник т. її. ІІ 



37. Чортова тписав ся і до неба дістав ся. 

Бшг %ден хлопец худббияй, прегрбзпьі ша рад у чіл, але ппіьазі 
це мал, Рйв собі замйшлш: Кмбп мі дьабол дал ігіиьані, жеби її ніґда 
с к^шевьі не виш лі і дуган с пінки, пальуЕіка с фльашки, ажебдм жил 
седеідесьать рбкіу, та бим дал свбиу душу за то дьаблбві І Зараз дг»а* 

бол там єна стад. Гваріт: Штос гваріл тераз ? Бо на дьабол, што жа- 
даш? Но та зроблю контрах на еедеждесьать рбкіу: уніатко ти дам, 

што жалиш, накйфс гваріл, — Зробілі контрах ї потпїсая сйа, Шле до 
школи, півьазі ма купу, дарііЦ* пшьагш, кішепьі нбунн уше, Учіт ша 
добрі, Бога сросіг. Раз замполіт: Де сут худобин дьїтн, хлбиці, жеби 
уніатки ша сході лі к яему зо сьвіта аж, А вій дал сені варі ііу виставііті 
за тбтп іїільазн, ІІрефесбріу трімал тіш дьпьощ, досьць на тим мал трі 
сто хлшщьіу у інкбльі, па кбштьі ушіїтких трімал, одьівьа нім давил, 
ушйтко, што треба, А він частая за директора. Хбдьа а наказійо тіш 
дьітьом, жеби Бога просйлі, же він іііа отець ушйткнм* І7ж шеадесьать 
деунать рокіу мал, не мал леї рок жиг і. Але і тот рок хорті бня, 
А тот дьабол, што ша яу нотліеал, тот у ж до церкви хбділ с тпма 
штудентамі у постаті іи;го. Пріле и^ден с церкви хябпец ку лему, а 
гваріт: Пан діректор, йак ми красьпьі у церкві служилі Богу, а ви нам 
ніч пе иріноведа іі, — Він гваріт: Ой» мив піну, то у ж не на, бо то 
дьабол там на кісне мбй^; але віі го уигнткн л6 слухайте, лем йак самі 
пайльїише знате, ііак іїа вас )'чид, так Бога хваїьтеї — На другий 
день тот р основ і я тим студеатш, же то діректор не тот, бо віл хориїї, 
але у постати директора тот дьабол, што ау діректор контрах но себе 
дал* Підут назад ку хорошу і нрбсьат ша го, ці би даиак не мбглі Бога 
упроситі, жеби тьідо біло дьаблбво, а душа боська? — Він обвід, же 
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то иож; а Бог вам сан даст знак. Терас іт тазі па тоту дрпі*у, де йа 
з дьаблох контрах робіт. — Тііде #$деи, вбзме собі льіі^р віпа і бі- 

бяьійу і швачену крейду, там ланіт ша модліті ирегроаїш. І опісал ша 
креіідом, жебн ку непу дьабол не мог пріть Там але прішол отець Цго} 

кбтриіі уж дауно умер, нрішла маті йфго, хтьат росирпраті з шш. він 
ку нікому, ку жадному ані слово. Прішлі ґрофи, барони, панове, поїш, 
цїґаїш, Вакі били на сьвітьі, і жид Іцік 8 Аіерїкд, жебі йім дал кльу- 
чик от пекла. Але він не дал. ПретріЬал тьашко цілу ніч, а.іе ша іт- 

трапил І ходльіл ша цілу піч тамок, талмуд. ї прішол тот ді ректор сам: 
Но, гваріт, сину мои, та уж ііес доколчил ? — Слана Богу уж — Дай 
же ми кльучпкі. — А то у ж бііло рано. — Дай о му кльрнк. Не виал, 
же то дьабол, а то бил дьабол. Дал му оьучак І дьабол одбрнал му 
палець. ІІріде назад дому ку тому старому дїректорові, шго трі сто сту- 

дентіу за дьабельекі пінь азі виучил. Но, сину, гваріт ді ректор, сину, 
слава Богу, што палець то ніч, пре то можеш житі, а те раз мене знм- 

кпійте ту до хижії, а кі;д найдете хо’ лем іЦдсн ігалепь з мене, та же- 
бнсте тругяу так далі зроби гі, йак к£д бил ца їком члбвек би і, бо 
дьаблі ушптко мбііі; тьіло возмут, але душа мова і ушйгках вас — бу¬ 

демо ша називаті еьв&хйна. Йак б^де погріб, будете ми еьшваті, жебнс 
тоту бібльійу пріиьус, с кбтройіс у вони чйтал, та будете вндьіті, же ці 
дьаблі абйу душу вбзаут, ці ангелі до неба. [Ірийдут там два чорни 
тарпани і два голуби і котрі будут ши биті, та куд голуби ішграйут 
мбйу душу і вас, та голуби вйпрут тоту бібльійу, а к<;д гарваїш, так 
|тбгди хи уніатки у иекльї. — Прішлі два гарвіни і два голуби і ла- 
ділі ша бііті, але голуби вигралі, а то бнді ангелі, і на днешиьій день 
навуйут, код пе поумвралі, а ш;го погрбблі, а душа пішла до неба ку 
престолу Гбенода Бога Ісуеа Хріста, Сина божого, на вічний отночйвок, 
де Акрам, Іеак і Ййкоу і Ііфго синове Ярово ви, там ша с пьіма весе- 

дьіт. А то акуратна прііуда. пе цігааство. 

Зац. в липня, 1899, від Петра Віри. 

Паралелі: Русщш їїрашівської анархії. От. 62—63. 

38- Логацьшй ти. 

Бил йудеії ббгач, нрегрозний шпак. Йак пішол до корчми, ківал 
собі ігірбипель нальунки: цвілий день під, а уше нбушін бил, ІІріде ку 
нішу там сам Хріетос і суйатнй Петро — тбгди і йа там бил — і гай- 
ріт: Ці ви вндьїлі такого шпака, йак на? Проз день ііірбіпель нальунки 
піну І ибуний уше ш*. А гваріт: Нате і єн еиа напійте мало! — Сам 
Хрістос не ніл, дал му назад; він уше нйсу, але уш не пбунни. Казал 



84 

пйать і двацеть, й^ден за друпш, і тбто внпіл і пишній не бая. 1 гва- 

ріт: Ці дагдв ішче йі>ст такий богач тіа світьї, йак йа? — Гваріт: 

Й$ст. — На мам лем йодного енна, та ви його сина жебйсте ожеиілї. — 

І дІшлі зараз спраш&ті, там прекрасна дьіука била — па £§й вйдьіл* — # 

Прідут про ситі н^і, але біт не барз мала дьаку за-не іті, бо бил бара 
безбожний, а бна била иорііадна особа* Але ша побрані обом*;. Узьал 
й§й там до свого богацтва. Йак гірішлі, хітл з неба бгень, ушйтко епа- 

льіл. Лапіл там вас собі стяуйаті стодоли і хижи ; ледни поставіл, не рун 
праснул з пеба, ушгітко потрепал І попальіл, Дедво утбклі там назад, 

бткаль тбта дьіука била. А йфго отець там вгорі л, Прпшлі там ку ицкн, 
ку іцчі вітцьу і йс;й отець умер. Кади отець умер і зась перун там 
ираспул, ;ушіітко по паї ь і л, аж і Щшу очи. ОяІ потім но жебраиьу дішяі, 
Ідут прес Йфден льіс, уши лрнсьалі 060Й9, што не мбгні порадитї собі. 
Іде й^ден пап — то бил і'роф — сподабала ша бна му за жену. І вій 
гваріт %ії: Ту маш сто дукагіу, дай тому сльілбму дзьадбвї, а ід нбдь 
зо мном, бо мусиш іті. Вйньал левбльвер і хтьіл йей вастріліті, к<;д не 
пбйде з пим. Мужа сьльіпбго лішіла, а с ньіі пішла. Тот дьад уґ льісьі 
плаче, од голоду уміїрат, за три дві не кііл віч, А прішол гарвап і мі¬ 
ст хльіба узьал му тбти пій вазі с хусточко* на дуба, Уж не мал ніч. 

Ліпід ша тулькаті аш ку вбдьі* Бил там парочок нфден і у мил ша, 
трошки прбзріл. Другий раз у мил ша, уж дал му Бог бчи назад: Утбгдп 
аж Бога хвалнл, же му Бог дад очц. Бій не знал ніч, жадну роботу; бо 
бил роекбшний* І пішол там до того міста, де бил тот їроф, Але ґроф 
захбріл, кади він шол і умер, а аай^тност ^плітку бддад на жену* Пі¬ 

шол до пей по жебраиьу, до тей ґрбфкн, бна го поз пала, же то йі;й 
муж, а он Й9І1 ньі. За кл І кала го до хижа, дала ґрбфекі шати її а-не і 
бпцьідовала: Тераз, мужу, ти мий, а йа твбйа 1 0 того ґрбфства бна ио- 

ловіну даровала, жєбц насталі мнішкі па сьвігьі і нпісі, лев жаби Бога 
просілі за грішиіяа льудьмі. А биі к$д не лоуііралі і днесь жвйуї за 
дцйаментовом гбром, за скльаиим верхом, за червбнпм мбрйом за білон 
скалом, за вйшьньім пбльом. Там пан учітель ґрудьі малі. 

Зви в липни, 1Я00, від Петра Віри, 

. Параднії: Етнограф. Збірний, III. Ст. 90-103, - АгсЬіу Ґ* зі. Рііії. XIX, 
ст, 254 і XXI, ст. 20-і. Ч. 34. — Е. Р. Ролановії, Б&дор. еборннк'ь. І, Вин. III, 
Ст. 330—334. Виц. IV, Ст, 45—46, — К. Кгаизв, За^еп ц. М&гсЬеп і Біібзіатеп, 
II. Ч* 73. *— II. В. Шейя’Ь, Матер. для наученій бьіта и яаьшу рус, населеній с'Ьв. 

яаи. крап, 11, О. 159—161. — Рудченко, Народ, юншор. екавкв, І. Ст. 161—163. 

39. Три роди жінок* 

Бпд йудеп ґазда, мал Цжпу дьі5гку. Прішлі Йї;дпі спрашаті, іЦден 
парббок: обіцьал му за жену. Пріде другий, обіцьал і тому. Пріде тре- 
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тьій, обіцьал і третьому за жеиу. Прйпдут усьі трііЦ молоди ио жену, 
гваріт дьіука: Што будете робйті — евбму ьітці.у — ііак же мііа трйои 
лате ? — Не старай ша иич, йа тому рйад виведу, усьі трйои варівкім 
дай жеиу. Мал шідпу шуйу і свпиьу; і дьіуку запер до хльіву і шуйу 
і евйньу, Тбти пііут, гбстьат ша, а дьіука у хльіві заперта. Рас ту піде 
загріті до хльіву, там три дьіуки ііудна у другу, ані познаті ае може, 

котра В^го. Гваріт і плаче, же ае ибзаат, котра йі£го улйсна дьіука. 
Іде вандрбунік Гійдеп і ша иу носкаржіт, іато иорббіл, пак яа познаті, 
котра й<;го улаена дьіука. Вів зо спасу зрббіл, а Бої аокарал на нрауду. 
Нав.чекше *ош познаті, котра твбііа улаена акурат дьіука, встанеш 
рано і зьатьбве тибйі; котра найперше буде ша брані фрііштпк гото¬ 

вити Йіудна світ, йак свйвьа; др^га иахат йак сука, третьа устане, 

хііжу замете, умила ша, воибдльіт віз, вбзме фрйштик е норлатком зго- 
тбвіт і даст евбму ґавальірбві норйадшд Вісті. Тбта сніт друга, а пре- 
грозьиьі бздіт йак евйиьа, бо зо евйиьі била. Третьа пахат голодна, 
бара би біла, лем кйбв йі;й вахто дал, бо зо шудьі била, Хтбудн ста¬ 
ренький отець ваплакал, же вів Бога образіл і зо свого дзецка сьяіх 
зрббіл. На пашйатку тбту поки сьвіт сьвітом буде, кбжднй може зпаті, 
добра ґаздпиьа, што похбдіт з доброго сіийа, с том мож жііті; а тога 
што похбліт зо евйзьі, тиран, иесьфрйадне, нечисте, зіільііібне, смоль- 

гаве, брнтке йак евйпьа. Третьа фйкат, крпчіт, бреше йак шульа. Йазик 
дбугий, волоси доуги, розум короткий, а так хлбца кождбго с нлапном 
женом Бог нокаре. Добрий хлоп иіґда добру жену ие достане; а ііліііі- 
шін хлоп дббру жену достаие. А то од Ббга ушіітко похбдіт, Так мош 
познаті, же плапиа жена хлопові кат, а добра вінець і проквітат йак 
найкраща ружа у й^го живбтьі аж до смерті амінь. 

дав. в ліпшії, 1890, під Петра Віри. 

Паралелі: Етиоїр, Збірник. III. Ст, 111—112, Ч. 40, Про три віри руські. 

40. Богач І бідний. 

Бпл йфдед старий члбвек, великий богач, а дьіті пе малі дйґда. 
Нашлі йодного хлонца і трімалі того хлбпца за нйать і двацет рбкіу 
за свого, І ожеиілі го. Йак го ожевілі, у першим року иілі дьіті перші 
блізиьата, у другим рбку блізпьата, ка шіст рбкіу дванадцятеро дьіті. 
Вій сиа старий погаьівал, же му цілком богацтпо зьідьат. Одбгпал йіх 
с тама дьітии. Оні небожата півілі лем до йфдаой ціґанськой коліби. 
І він хбділ заріпковаті, што дьітьом фалаток хльіба пріиьус. І гваріт 
раз женьі: Йа, жеио, мушу ейа обісіті, йа пе годен тбги дьіті вихо- 
ваті. Рас піиіол, купіл сббі мотуз «а десьать і'реіїцарі і нішол до того 
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богача яінніці, Била Щіт черенів ьа, там аасілїл собі мотуз іга шіпіу. 
І бюі й?дни камінь і с того каменьа екрічіт; Ти худобини, не ОДб/рай 
собі жив от ? але гльадан, там нот тим наметом найдеш котел пені азі, 
А то бил ангел, Мотуз лншил на черешиьІ, а сам шшол ку жеиьі. 
Жоно і дал пан Бог яіпьазн І— Оіїі пішлі оббйі; і а посілі тоти пінь шш до 
козіби. На другий донь купіл дьГгьом шати і Йісті хльіба, што треба 
било. На третьій день продавалі й?дну май^тность і він купіл за сто 
тісьачіу, А тот вйшол богач до еіиїн ку ніньааьом, уш піньазіу нема, 
Прййшол дому богач, гааріт жоні: Жено, неупо тот худобини нам за¬ 

брал ігіньаш. Але йа ііГх досі ану наладї—Мал трі сто бвец, назад йуга* 

сові, жебн йодного трбрічаього барана привід дому. Він барака облуніл, 

а сам єна вйальук і овід ша до барань?й скори. А жепа скору на ньім 
зашили, Пішол вечер до того худобпбго і зробіл ша дьаблом. Гваріт: 
Ти худббїшп, .дай мі мбіїі піяьази, штос мі украл, бо йа с пекла дьа- 
бод ! І рогом рїзнул о вікно і вйбіл шибу, Тот у ж не міг до рана сиаті, 
лем сйа фрасбвал, Пішол від зараз рано ло пгпа: П&пе, учера вечур 
бил у мене дьабол по иіньазії — Пан му казал, піп, жебн дал иа деуйать 
службіу на деуйать дедіа сто здати. Він то рбздал. Легіт дому вечур, 

детіт за ним іі?дшї вбйак у червовим одіяьу, йак цііап, тварі: Чл овече, 
ждйй ійа, бо йа дьабол, з дьаблом сйа йду білі, Прішол там до того 
худобиого, а тот прішол бйгач у бар&нцш скорі зас: Давай мі піньази І 
А тот дьабол скоч і л, здгіїїнд за роги, у л арія о веігльу, лем на порох 
сйа роснішг. Душу узьал, пішол до пекла і на днешньій день там пре- 

бііват у некльі, А тот худобини зас того богацтво о добрая, Бог му дал 
і *на дцешньій день пануй?. 

Зли. в димнії' 1899, від Петра Віри. 

Паралелі: Етнографічний Збірник, VI. Ст, 110-111 Ч. 282: Піп в воло¬ 

вій шкурі — Розвідки М. Драго ланова, т, Л : Два українські пфабльо“ та іи зке- 

релл. Ст. 66—04. 

V 

41. Не вір жінці! 

У Муякачбві умер й?деп воц?нскпй капітан, а барс йорВідиий 
чловек. Таку красну жену мал, аж зо за шорна, штб йей пари ані 
у Мункачбві не било, А так ша радий вндьілі оббіі?, што лем з д?дном 
лишком вігі. Капітан умер, й?и муж, Оца собі аасль^біла, же віґда уж 
й?й мужа ніхто не б^де відьіл, же ша не вйдаст, Ідут новації, а бна 
плаче за мужом, же й?й умер, А її?ден вбйак гваріт нудному фірербві: 
Ай, гваріт, кйбн таку - бо то. била барс шумна, на й?й вндьіл ! — 

Он, дай поки 1 бо тбта за мужом за свбйім барс плаче, — То, гваріт, 

іінч, а піду ку ньуй иа фрай, — Раз у пбчн по деуйатій годйиьі ббдьук 
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ша до красного одьіньа, иак до паради, піде там під щп вікно і лапіт 
плакаті* Плаче, паріче, а ийііьі гваріт свой^и фраплиііріц: 1' ле’ там, 
а гібсмоть, хто там так плаче! — Вийде бяа фрапцпмірка, повйрат, ві- 

діт йі;ден вбйак иліче, але сіілзи нема. — Гваріт; їдь го заволай пука* 

Та чом плачеш? — Ге, наньї, такої жасьтьу й^м лоиастіл голову свбйу, 
што кота би мі еьілі, лем би гнртаиь оетала. — Ну, та гваріт, т то 
це бій ша, льаж собі па дівай, а ти, служшщьо, жебис де спала цьілу 
ніч, лем жебис го варто вала, жаби і у кота голову не о днілі, бо шкода 
би такого било шууибго воііака* — Пйііьі пішла до сбби, лпампа ша 
еь впила, кухарька потали дріїе при дім, а вбйак ша сьмій^. Кухарька 
заспала, а вбйак поіали льаияу вагаснл, а к^иеньом голову закрпл, 

а н,,,у ішставял до гори, Кухарька йак зо сиавьа скрічіт па ратп, же 
войакові коти голову уж одйілі, лем гнртайь достала, ІІаііьі крічїт: 
Трімай добрі за гяртань, жебп мі пірпакп пе закнрвавйло! — Наньі 
зась віті т, вбііак у к^пеньу голову ма завіту, голова таї і гиртань. Так 
цаньі ша роєві і Вал а, же вбйак тке з пал ви весті і руку му дала, же у ж 
бпа буде Й9Г0 жеиа, 1 на гвеишьій динь жййут, ш;д не ііоуійралі, 

Зіш, и днини, 1809, від Петра Віри, 

42. Лап і дїд. 

Бил ґм-деп сьльіиий дзьад, а він за свій ґрайцарь пьіїда фалаток 
хльїба не зьіл, лем за ч^жиі, а пІЕьазі откладал, деуйатьдесьать деуйать 
дукатіу : Ай гсігби ішче пала окламаті* жебпм іал сто! І пріде па ифдну 
траїтйрдьу і прбсІт йалмужну* Й^дед пап посьагпе до к^шеиьі, місто 
йодного ґраГщарьйа даст ау дукат* Уж на сто, ЛетІт е тим дукатом нод 
йбдеи камінь за міст А тот пап йзк ша здогадал, та за дзьадом по- 
наш, жеби дзьадбві дукат одобрая* Двьад одпйде на страиу, а пан 
узьал му сто дукатіу спід камеиьа. Піде-'радбсявй пан зась па трак- 

тпрпьу, уж ма ііісті і віті. Ніде дяьад ку дукатом, дукаті^ цбіа. Піде 
на трактириьу тот дзьад алмужиу нросіїті, тот пан го відіт, што му ду¬ 
каті забрал і каже у готедьу: Давидові дайте ііісті, піп, што иайдо- 

рбкше матої — Прінесут му шііасо і ішлііуку; поляку впхліпал, а мйаео 
до ґамбп улбжит, задавіл ша* Ту крйчіт дзьад: Ай вві, мбні душіти! — 

Гваріт: Хто то му ми ас о дал на обід? Пріветте мі ту папа того, што 
мі назад обід даті І — Прівелі пана, пала зданая за ґйрок: Пшщьу, 

ти аібйі дукати украл. - А піп : Іїак ти можеш знаті, дзьаде, же ііа 
твбйі дукати у крил? — ЇІа знам добрі* — А чом апаш добрів Бо 
иа од коди жійу, та Йа за свій ґраіщарь нгіґда фалаток хльіба або 
мйаса не міг зьІсті! Дзьад папа Узьал до бецірку па суд* І васкіржія 
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папа, же ну дукати украл, Шйшол суд, пай ша іусьїл призиаті, же 
акурат він дукати узьал. Од пана дукати одобралі, а хтоудн настала 
худббна каса і иіньазі там далі, суд. А диьадбві сентенціну суд вдпо- 

аідї, же дяьадбвї пїньазі не треба, лем фал ато к хльіба і дакі шати, жеби 
Бога хвальіл і жебн так жид. А панові службу далі, першим іііеарйої 
збетал на бедірку і гнесь там жжщ а декад мусіт і гнесь по жебраньу 
ходнті. 

Заи. и лшши, 1899, від Петра Віри. 

43. Як війт з'їв чепецьр 

Бел іЦдєн ріхтар, пїшол па їїармак і баіл ша. Пріде дому, каже 
женьі: Жено, дай печеру! А жеаа каже му: Там наш на пецу $ горду 
надали. — А там шз впал він, же у котрії гбрцу пацалк, а Його жб- 

ньі у над чепець до води до горда і там нбкиул. Прішол ріїтар, трафік 
на тот горне ць, місто пацаліу ланіт, піст, гризе чепець жешп: Жено, 
то пацали, гваріт, неука ренн ! Не міг вьісті. Але досить на тим, у ж лем 
фалаток востад чеицьа, чепець зьія, а папіли на вену у гбрцу йоетаді. 
Жена познрат на пего: Дурипй, пацала у горду, а чеицьа пьіт. — 
Йбйкат, крйчіт, відіт ша, бо рптар чепець йфК йьїл, а иацалц зоетавІл, 

Кбждпй пійак робіт шйак, кбждпй мудрий йак розум ирбнт;, та 
дурний. 

Зап. в липни, 1899, від Петра Віри. 

44. Рекрутська лапапка. 

ТребІШОЕСКПМ КОСТЄЛЬ^р коло него темний ль^е: 

Нові дат мой мілин, же он пріде ішче гнесь. 
Йф, пріде, он пріде на тим білим коньічку, 

Лем соб? нрінравіт на льівий бок шабльічку. 
Шабльічку прі правії, на своп дом ша бгльадат. 
Й$В стара шіті вараа на двір вибігла: 

Й§, сііпу, мій сйпуІ пбвїдж мі нбвіву, 

Хто тьа па ту воііиу дат? 
Дад мйа, мамусь, дал шш Требішоускнй младий пан. 
Твердо описаті, твердо по$ начаті, ішче ку мньї; варту дал. 

Варта прі миь9 стала од вечера до рада, 

А йак Бог диьа дал, та мйа велі до піна. 

Отвірай пан урата, ведсме ті реґрута! 
Твердо иоунизаний, твердо оиісаннй, Требішоускин поддашш. 

Зап. в лишш, 1899, від Петра Віри. 



УЖ Материяли із села стол. 

45. Згадка із 1848 р. 

Штирадать осьмбго року, ш;т прішлі Москаль! до краііу угерекбго 
до Льуббуиьі, лежйлї у яьбґру д^же; льуде ку піл ходілі дуже оомо- 

тривать Мстім прішлі аж до Йакубйап ковані, кбтря аж і ту иочовалі. 
У авалі нашого пана превелебного а і його зьатьа аж до герешту, а на 
фарі не зоет&до ніхто. Таї за доучим час біт, але попи прішлі пазад, 

Неснравядливбшч; небйшчик Лобода Штефо а і Марйанчик Андро, 
і Купча Демо — тбто націїанілі пред юск^скни коменданті на йаку- 

бйаиского пана превелебного- Та прішлі коааці, та узьаді та йак раз- 

бойппкіу провадт невинні льудін. А пан Бнг так дал, што ї зо еьвіта 
шшлї, што певіио екаржйлі. 

Знп, в лншш, 1899, від Яііка їулашого. 

46. Як живеть ся Русинам па Спішу. 

Та ту льуде жйіїут у нашим крапу барс худббио. Робіті гйрше 
мусьат йак воли, або кбньі, а ішче тндько нема штб аарббіті3 жебн жал 
свого йідла дбсть, то мусіт куповаті* Псбга нат псбту нагапьат, на ас- 

ред не ибчн в пічні шійті* Посіли^ ґбол впуса, нрбдіт ша му бсем снб~ 

ниу. Посьій^ ґбол парну, зрбдіт ша му два мандлікіь Носадіт тйіх ґруль, 
а другий достане, Земльа не добра, пуста, гаойїті ньіт грубо ш чим, 
бо статку мало ма, ґдіш би жал вецей, мусіт продаті, а йісті купіть 
Йак жа худббнні члбвек на сьт'тьі житі? Норщіїа дужа, отплатки, ро¬ 
біт] треба на ґміискпй іштріб на дрйґах, льіс садіті, та вецей треба за 
дармо робіті мак собі, та не може члбвек на сьвітьі житі, годнії, босий, 

Ктиоїрафічліій 361радтк т. IX* ^ ^ 
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хоть а трап пні, та кпби Пан Сиг чловека узьад, та би му льіпше там 
било, Прїде зіма, вГша усьадп іщспокййна, добрі од зіяй, же чдбвек не 
запарене. На заробок іде, мало што варббіт зо статком: статку треба, 
йому треба, так му не надіїе ані пйадееьать ґрейцарій на день. То кліп 
с кліп оі вибіват, а пальці заклад ат. Та над горам і вітер на нас луно, 
та так худобшш Русиак на сьвїтьі ледве жййе. До Аіеріки іде, там 
іде добрі ааробіті і ту СВОІ19 твдйуетво прбдаст, а там гшйде, же за- 
рббіт. Прій де до хорбсті, або ша му даііака прігода стане на здрауйу, 
зламе ногу або руку, та ані там не газда, ані ту, бо ту нема ніч 
уж, Решта, остатіш тбтн, котрії ішчек яистайут у сельі, тбтн ша збі- 
райут тьіж до Амеріки іті. Та, Боже, хтоже ту буде на тей худббней 
аемльі ґаздоваті ? При оді т дам фшйткіш уж там одийті. Од Нового 
року уж вшиє йак на трі сто льудій одйшло. А тераа непрестано уше 
ідут. Та Боже, йак то буде на дале жаті? Та не зо стайне лем тбтн, 
кбтрн стари, а котрії майут хибу дайаку у здрауйу, Та Боже, будь нам 
тіл ості, а пбмож нам тот сьвіт екпнчагі! 

Зап. в лппгій, 1899, від Яша їудншого. 

Паралелі: Русини їїряшївеьвої єпархії і їх говори. Ст. 63 — 04 (Записки 
Наук, Товариства їм. Шевченка. III* 35—36). 

47. У войську♦ 

Прет штярацать рокам!, штои зазнал, щл мйа о добрілі за войака ? 
З рубшіїека айа одобралі а шчаглі мйа ку ибйску, Прішол ій;м до та¬ 

кого реґомеиту, што леї чистий Нкінець бйд. Не слйбпдпо било ша ґа- 
даті но словеаскп, лем но вьімецкш Прішол НьІшедь, ^лаиіл бідних ре- 

крутої за голови, а уіфдно з німа клепал. А уше: Не будеш гнаріл но 
ньікецкіт, а уше но словевеки? Бефель кед бил, ніґда не ровуяіл, што 
у бефельу етбйіт, а кед ша зьвідал Ньімца, што там роспрауйайут: Та- 
діт ти так писк мат йак і ііа і уха та так слухай йак і йа, Свбйім 
часом йак ша ньінецкбго иодучпл, та льіише било Слоу пакові йак Пьім- 
цбиі. Ратше офіціре відьілі Слоуіїака йак Ньііца. А і шйржи з ніх по¬ 

правілі ша дуже. 

За я, в л напік, 1890, від Явна їулшшжн 

48. Як ґазда пробував бути чарівником. 

Прішол ш)дев Еолочкоунаи до нашой хйжн но нудного крауца 
і з втіїім пьапьом ша зґадоваяі о евбіі^и пебтьі. Та йак таї, Йурку, 
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йак ша наш ? — Тадіт, хвала Богу, добрі, Але тп йак ша мат ? — 

ТаДІт йа, брате, так: Мам дуже дьїтій, а тьїш по мам лем ш>диу ко¬ 

рову, та не мам омастп грубо про себе І про дьітІ, Та мі гваріла жєна 
так : Мужу, слухай ле\ та наши льуди хбдьат до Старого Міста па ко¬ 

рови та їдь же і ти. Мате гшіьазьї, та їдь й^дну нрїведь, та будемо 
маті дьві, — Та йакже, щж паши лЬуде ігйшлі рано, а йа ївше дома? 
— Та саоть, упеч м і дайаке адзїмГіа тай йа ті йду, — І шішол аж до 
Щртіщ лем же свбйіх льудій иіґде не договія. Нріїиол по скоро, шт- 
шол, у ії^лией хгіжп ша еьвітіло і вбшол папок І просіл ша на инч : 

Ґаздинь, іцібисте мій не преночовалі? - Она му новіла так: Йа не 
мам пдьан ту, але ітьте до гостіньца. — Ллє йа ша ббЗая до юстіньца 
{ті, жебн мі дахто піиьазьі не украл, та йєк пбвіл тей йшііиьі так: 
Хіжу собі берь, а аемльа ш; кральнуска 1 Спаї її ом або дьі, прішло 
коло десьатей годйип у вони, гваріла маті так діЛуцьі: Касьо, а устань 
же, бо ша на Ґранастбвї йалнука отельіла* Та уж не скоро, бо Й§її уж 
о бар він ковалі! Нотні гваріт й^й зась по пулибчи о й^дней годин ьї: 

Касьо, а Устань же, бо буде йаршарк у Старім Місьтьї, та треба масло 
колотіті 1 Устала, улішіла кол еліті, а помасі їла ббдньу а йодного черепа 
в В і; дном машчу, а зашли колотіті; гяетька ббдиьа лем фу чала, уж било 
масла дость. Тот хлол опал а добрі пул і віділл: Ей кубнм той масті 
мал, та би мі ве треба другої! корови куноваті! 1 устал рано і гварія 
їавднньі : Ґаздниь, ітьте по жйдель пальунки за то, літом у вас почб- 
палі - Ішче добрі дьіука не вшила с хііжи, уж гварія: Йак ш;й не 
скоро ньїт. Ітьте ле' ви, сшотьте на дрнґу, ци уж не йде! — За тот 
час хлоп узьал той масті до ішіерна і повдрівіл і ітшод дому, не пн- 

шол уж на Варварк, Прійде дому, гваріт му жеиа; Та штос так у час 
прішоя? — Еіі, та код ньіт йармарку, — Та деж наші льудн вєцеіі, 
же не іірІшлі? — Та йа йіх ані не відьіл. Гваріт: Жено! Здій лем до 
боденкп молоко, буду масло колотіті, — % їдь бортаку, та лем учера 
копотіла, деж бим молока уж набр&ла ? Не мам лем солоткбґо І той 
іаеьльіикн. — Йї;, та вдій доуйфдиа ушіїтко, а йа буду сам колбтіл* — 

Жеиа дишла до сусьіда, а шш узьал кеглотітї. Поаасдел ббдньу тозі 
машчу, котру з Вартій у крил от стріґи. Пріііде пан, отвбріт двері во 
сьіиіі і гваріт му так: На кпішку, пбтіііш ша. — Та лем ніш з Богом 
сам, бо ііа не знам пісаті І — Хлоп от страху уюьіл, Пршла жена, 
хлопа відіт ділком так йак неживого і іірбсіт ша го так: Віто ті таке? 

Тадіт не видьілас папа? Тадіт ту пан бнл у сьіиьох, та ша мі кавал до 
кшшкв нот ПІ сіті, А йа му гтвіл: Ніш и Котом, бо ііа пе знам пісаті. 
Та ішшод но ти зі ареч, —- Впп увьая крейду швачену і воду швачеиу, 

а з^мил р^кв, а ббдньу узьия до оіфіп а вншіаріж на водзг. Та ша Йфи 
ані оси, ані свіньі не хтьілі у ланіті, лем сіердьіла, йак здохлий пес* 
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А пбтим прішла вода, та йу метала і там по вбдьі : Та ие хцу діч, 

лея што мі Пан Биг даст, жадне етріґбиетво, 

Зїш, в днини, 1899, від Янка їудяшого. 

, 49, Заворожена корова. 

Мал ш;м ш;дну корову; купіл Цж на штірацайть іиайпнх влатну, 

котра мала молбка деуішь галф, Помшмим часом ланіта цей стріґа, 
котра яі не хтьіл а молоко нушчаті. ГІріїїгол м(*ден хлоп, а тьіж бил 
стріґонь, Та ііа ша му доскаржцл, же мі молоко не хце корова пушчатІ, 
І шш узьал кннску щіткову, а абгріл у бгньу горйачу па червоно, 

а зложил ват січку нат суху, а ішче не згоріла січка. А прецідід мо¬ 

локо през ньу, то за шість дону такни %м пбтим мал хасен, што пйать 
галф масла за шість тв$ й$м дбстал по иьій, бо мала нараз де^дать 
галф молока. Потіш ш*к хтьіл тбту корову продаті, та мі стріга гва- 

рЬта: На што продаєш? — Та кі}д мі ке ще молоко пушчаті. — їдь, 

бортаку, тас Цй ішзімовал, а тернз бис Цш ирбдал ? Ну ле* на ті Ці 
прійду подойіті. — Прішла до станьі тбта стріґа і йа ку нь^й, 
а прінь^с ш;м жбхтарь а і й^деи гбрнец, Та сьаяа стріла пот корову 
і гвйріла так: Ей, маш ти ту добру корову ! Лапіла дойіті, та надойїда 
жбхтарь ітоушш з преляла до горда, што ша не здойідо, А дрз'гдй зась 
надойіла пбуниії. То нараз било. Штам Цш Цш узьал па йараарк, бо 
ша за осе ми ай дать тйжиін молоко кльаґадо. На наршарку купец прішол, 

обзіріл корову : Прбшто ти чловече, цродай^ш ? — Е, к^д мї бара ні- 
пьазі треба, бо мім дьіті драбин* — Йа ша с пьїм зьіднад, але вип 
хтьіл пиать здатну гіриборґоваті. Йа му не хтьіл і ішол й<;м дому е том 
корово». Купец прішол за мвом па дрнґу, тварі мі: Ждім, хлопе, од бер 
нільазьі, а корову іїа беру. І'оствбрія йі;й писк, обзіріл йеіі зуби, а оца 
мала при зубах отик, а вив то ие збачил і узьал йс;іі дому і за пйатр 
тижнііі цілком й^й зубв ввлотьілі. Так му иалком на ніч вгішла, муеьі.і 
Гц'й забіті. 

"Зап. в липни, 1899, від Яшга їуляшого. 

- 



50, Як еьв, Петро був два рази битий. 

Ішол Ісус Хрістос зо сьвіїатим II6 і роп. І прішлі до йодного сел а, 
до п^Аііеїї корчмі. І там хтьіл Ісус Хрістос | ті;н корчмі дочовАті, 
А оьвіітпі Петро не хтьіл, же там ке будут маті спочинок добрий, бо 
■гай сут пііїацп, І Хрістос па*то арістал ї ішдї с корчми гет. Ішлї прес 
село і вбшлі до йедабго дому. А там де била лем ш;дпа жепа з дьітма. 

А муж бпл у корчмі. О пі сьа просілі па ноч. А ода іїїм гваріл а, 
же йф муж у корчмі, та* гварі, іг[ йііде шіаїшй, та вас буде біті. Не- 

даст нам по кий. Але Ісус Хрістос гваріл: Ми сьа того де боніме. 

І осіалі там па-воч. Потам у пбчи ішол муж т^д жени сьиівайучи 
с корчми. І ігрійде до хвжи І крічит: Жево, еьвіт! Давай вечерйаті, 
Жеиа аасьвітьіла і вид вбачіл тих лвох лежаті на лауці. І потопу вид 
крічал: А їв то то ту за ґаздове ? — А бпа му гваріт ; То сут подорбжаьі 
льуде. Просілі сьа па-ноч.—А вид іф гваріл: Далас нім іїечерііатіV —- 
Она Цшу новіла: 3наш, же йа прес тебе не арббйу ньіч,— і вин йіх 
поагаиьал ї роскавяя жені даті вечерйу. А жеиа йїм дала іісті. І сьвйа- 
твй Петро яічал сіліті того ґа^ду дієті. А ґазда отибвіл ш*му: Йідж, 

бо тц внши, ґазда во евбйіш домі, коди £де, та ці. і так узьал і побіл 
Петра. Пбтим польігалі снаті на лауку. А Петро врет тім яежал на 
крану, а Хрістос от сьтьіпп. І Петро гваріл Хрісту; Пане, появ, гварі, 
ти лем лсгиьій, бо йак сьа адогада тот ґазда, та бп мйа аас біл, та де 
витріїам. А ґазда дотояу узьал і завблал: Подь і ти с тамтбго крану, 

най і тобі дам, жйбн ваш не бшта кріуда. І Петро бил два раз бітпй, 
а Хрістос аньі раз, а то за то, што де хтьіл Петро у корчмі вочоватї. 

Зап. е дипіш, 1899, від ПІ їхала Маласта. 

Паралелі: Русвіш ГТряшівської єпархії і їх говори. Ст. бо. — Етноґраф. 

Збїрппк, III. Ст. Об—68. Ч. 28 і 29, 1,— Агсіїіт І зіау. РЬІЬ, XXI. Ст, 296. Ч. 28.— 

Щгоііорїкпу ВЬогвік, III Ст. 109. Ч. 28. — Шейшь, Матерїальї. II. Ст. 370—371: 
Богь, поп'ь и Микола. — РЄГ0ЄГ, ОеиІзсЬс РґЬцшшане. Ст. 117. 
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51. Дві дороги. 

Белі двоїш братва в о сьвітьі далеким. І биі інілі за дриґом і там 
бняі паетйре. Хотьілі дому нргіті тбти двбймі братьа. І просілі сьа тих 
пастйрох, што там статна пас лі, же кади би абглі преіїті до ов6йі>й 
крайінп, А пасі аре йім так новілі : Сут ту дьві дриґи. Йі^дна барв 
дехка, а друга барс тьашка, тер ні шш зароси єна, пеутерта, а тотз, гварі, 
барв весела. Але ми би вам так райїлі, штобясте ішлі за том тьашшом 
дрйґом. ІІрауда, гварі, же Щ тбта тишка дрйґа, але безпечиьіша. Тбти 
двбїїме братва — бпд йбдеи мудрий, а другий ґлупіпіі. Мул рий ги ар І 
ку ґдупйоїу: Пбдьме за том тьашшом дриі'ом. А ґлуїнпй гваріл так: 

Та тІшто би нам бїіло треба їті за тьашком дрйґом ? ІІбдьме за том 
лехконг дрйГом, Ужіваїме роскбши, пбкльа жнй^ше. І так слух пул мудрий 
ідунйбго. І ішлі за том лбхкої дрйґоа. Ідут, усьадп красні пшенщі, 
весело. 1’ду вмій їде па иеред, скане, радуие сьа, а мудрий зо заду 
смутний, 11 рЕЙду т до йодної корчми, там йіх на чм арка весело стрівала* 

давала ііім вісті, піті, иіто лем самі ітїлї: Бала му віка, ^шнтко тбто, 
што человіческбйг; тьїло потребуй^. Р о сказала качмарка свбйім домаш- 

ньія, штббн тих подорожник добрі опхолїді. На другий день виберут 
сьа оттамаль. Краси ьі йіх отлроваділа тбта качмарка, ніньазі од ньіх не 
узнала, їшче биа йім на дргїґу дала. Ґлупвій гваріл мудрому : Відіш, 

брата, йак нам добрі! Весело ідемо, йіеті, піті міме і піпьазі лам да* 

йут І Ідут тбти братьа Глунйій на перед, а мудрий за ньім смутний, 

Прійдут вечір зас до йуддоії корчми. Там качмарка красно облвчена, 
прібрата, зас му віка, Танцовалі, уінйтко там било про ньіх, што чябвек 
потребу 119, Росказала свбйім доиашньім, жебц тих нодорбжньіх добрі 
оиходілі і там йім вислугу валі добрі. Йілі* піл і, веселілі сьа стрбз иоч. 
І хваліла йїх тбта качмарка, же йак добрі зробїлі, же до оції йршлі. 
Рано повберілі сьа тбти двбйиі братьа; платі ті й$й не треба било за 
ньіч, ані за Відло, ані за пїгьа, ані за ноч ; Ішче йім качмарка дала 
яіиьазі на дрйґу, Тбти зас ідут за дрйГом. 1 нрішлі до йодного кстіАзьа, 

што бнл найстарший нат тйзіз корчмамі. Барз йіх радбспо прійал, прі- 

вітал йіх красно, хвальіл йіх, же йак добрі зробілі, же до него нрішлі. 
Та лев росказал йіх гостіті. Опі там сьа погостілі і грбжіші йіх хва- 

льіл, же йакі то дббрн ль^де, же до него нрішлі і гваріл йім: Хто до 
мене прійде, тот добрі похбдіт* бо у мене й§ст богадтва, на каждоіу 
вислужу і дав йіеті, і иїііьіш каждбму, хто до мене нрійде, І так пре- 
ночовалі у того кньазьа. На другий день забралі сьа і ішлі дАлц. Прь 
шлі до йодного льїса і там обверілі сьа назад. Оідьат за сббом, же там 
летьат гайдуді на кбньах, а то за ньіма, БінрАвіл йіх тот кньазь, же 
й^му зосталі дблаші і же йего оикралі, Ові сьа просілі тим гайдукам, 
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же оні піч але не пробілі, але то иіч не помагало, лем йіх бралі. Тот її 
ночалі сиа криті под лісьтьа, а тоти йіх гнйдуаі витьаглі і узьалі зо 
сббом ку тому киьавьові і пріпроваділі пік прет кньазьа. Постаєш йіх 
прет сут. І та» ній суділі; тот кпьазь ііім суділ, же ішлі по корчмах, 
а піч ве илатілі і же іЬ;го опкралі. Тоти сьа аачаїі внгварйаті, же оні 
піч злого пе зробілі, але то піч не помагало, лея йіх суділі. Мудрий 
крічал па ґлупйого: Ііідіш ти дурний, про тебе ІІа буду пеідаслівнц. 

А ґлупйіц крічал на мудрого: Чого ти ішрл, кс^т ти мудрий ? Било мене 
не елухаті, але меие на добру дрйґу пріпровадіті. Але судіЙа пбвіл 
так: Ані й^деи, ані дригни не вказуйте йі)деи на другого. Обасте піпо- 

ватп і будете повішав п. І так йіх обох обісілі, Тоти два братва тельо 
яаачат: Чловек йфдея. душа і тьіло, Пастйре, то полове, што льуді на- 
вертайут од злого ку доброму, а хто пе слуха, тот погйбне. Іїачмаркп 
тоти дьві тельо зшічат : Дьабли. Тот кпьазь то ш; голова найстарший 
ват Ушаткйма дьабламі. І так сйа скоп чіл і тбтп двбйяі братьа; пе по¬ 

слу халі добрих настирну. 

Зап. в ліпиш, ШУ, від Міхнло Папісти. 

52. Як циган вдурм папа. 

Вил Й9ден вєлький пап, мал у церкві осббпу лауку, што сан сьі- 
дал у 111.98, ньікбго не пустіл дб-нь^й. А ціґан так повідал, же вин 
буде с тям паном сьідіті у лауці. А льуде му так новідалі: їдь, дур¬ 

ний ціґаие, та вин буде е цігапом сьідіті? К^д впв не-еце з ньікия! 
А ціґан сьа спрічал, же буде, і прішол рас ціґан до церкви. ІІріде ку 
ті;й ла5‘й» Де тот иан сьіділ і гварІт й^му: Пане, кільо би така гйрча 
злата етовала, пак пйасть? — А пай йуму гваріл: Подь геу І — 1 пу¬ 
стіл го до лаукн. Сьадь собі ку-мі! По службі ішлі паром с церкві, ці- 

Ґші с паном. Пан узьал ціґаиа до свойого дому і діл му ністі, піті. 
Пак сьа ціґан ваніл і пан сьа го авідал: Де ми тбто злато? А віш 
гваріл: Тераз тілам, але ііакбии мал, же кнльобп стойіла? — І так ціґан 
вирихтовал пана. 

3<ш. в пиши. 1ВУУ. від Міхила М пласта. 

Паралелі: Етнографічний Збірник, IV'. Ст. 187—188. 

53. Як злодії крали мЦ. 

Вил 69 ден ґазда так на горах, І тот ґазда мал пчблп. Ходіяі 
йому краеті злодьій^ пньакн с ичоламі і з медом. І тот ґазда дал зро- 
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біті ведький пньак такий, жеби сам до него сьа екрнл. І йак бил гото¬ 
вий тот пньак і таї до того нпьака наклад гпбіїу, І сам нотні вбшод 
до того нпьака. Пршлі влодьій^, та влшкалі с ішьакамі, котрий най- 

тьашшцц. ІІовашкаді тот шшеекшнй, то бил барс тьашкиЙ. І узьалі тот 
пньак, што бил «ьіі той і ґазда. Иак го узьалі, та ідут з ньім, А тот 
ґазда крїчїт у иньаку : Го-опІ Тбтн вложйлі пньака і утьікалї. Одйшлі 
дальїі, прізерайут сьа, не вїдцо ньікого. І гварйат: Шдь»§, к^д ньіт 
ньікбгої Узьалі того нпьака, вас го кеш. Неслі даль^ко і закрічіт тот 
ґазда у пиьаку: Го-ои І Тбти зас зложнлі ішьака і утеклі до льіса. 

Лрізерайут сьа з льіса на того шіьака, таї ньіт и нікого. І гварйат Й9- 

ден ку другому: К$д ньіт ішкого, та пбдьме по того пньака. Пйшлі 
но того пньака, $яьалі го, иесут, лршді уж до льїса. Йак уж бдлі 
у льісьі, тот ґазда скріпа л: Лапоії-ланаіН Тбти сьа поустрахалі, шма- 

рйлі с ппьакои ї поутьікйлі. Тот ґазда віішол утбди с пньака, пйшол 
дому. А тбти алодьіін; лрїіплі назад ку тому ішьакбві, одорвалі з горн 
верх, й£цен по лбкоть руку уштуріл там; йак руку вйньал, та обльізо- 

вал і гваріл : Йакйисі чудний сіл мі від! тот мнуд. А другий му гва- 
ріл : Бо ще сьа страпїл, та за то сьа ті вїдї чудний ! 

Зіш. и ліпші, 1899, від Ніхажа Маласта, 

54, Тягнули медеедя до меду, 

Бил й£дев дьідо з бабок і жилі оиІ у льісьі на йуднеп польані 
і тЛі цьіхто ку її ь і зі не захбділ, лем самі уше би лі. Раз впаде дьідо 
па-двір і відіт на дворі медьведьа. То бил гость того дьіда. І аавблал 
го до хижі того медьведьа. А у дьіда било вельо меду, бо жал дьідо 
пчбяп і мал з вельком міском на стольі І хтьІл іюгостіті того медьведьа. 
Медьвідь нАхтьіл іті. Уяьал дьідо медьведьа за уха і прітьагнул лу 
стольі. Медьвідь йак скоштбвал, та тельо піл, што мало з’охабіл. І дьідо 
узьал медьведьа за бґон і тьагал назад ку дверйам от того етбла, та 
му одбрвал і уха і бґон. Уха му одбрвал, йак го тьагал ку столу, 
а бґон ну одбрвал, йак го тьагал от стола, І вйтьаг го аж на-двир 
і там добре попукал гбстьа, та за то нема мбдьвїдь аньї уха, аньі оґбка, 
бо крбйіл на іедьї. Так сьа угбстіл медьвідь у дьіда. 

* За її. в липня, 1809, від М їхали Маааств. 

55. Небилиця. 

Ьил ифден царь. Вин мал зБдцу кршідезу, та дал до иовінок, ці 
ша найде такий нрінд, або другий члбвек, жеби му повія таке ціґаиь- 

* 
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ство, жеби вид му пбвїл, же не прауда, та му да свойу прпнцеву за 
жену. Та зробіл пельку гостину, та ша зшило вельо иршціу, та ані 
й^ден ша де шішол, жеби му пбвіл таке ціґаньетво, жеби шш му повія, 
же непрауда. Бил и^деп отець худйбішй* Вид пас лем свшіьі. Та вии 
мая трьох сипну* Двойу били іудрн, а ішімодотчин бнл Тлупііди. Та 
гваріл старший сип еаому вітцьовіі: Ньаньу і йа вийду ку йому царйовІ, 
ци би йому не дбвіл дане ціґіііьство, ци йа би де дбстад йі^го прип- 
цезу* Отець му гваріл: Не-ходь, мой снау, не-роб зо ша сьміх, бо гп 
ви таки сут пайове і прінцове, а му не мбжут повісті таке ціґйибєтво, 
жеби вий гваріл, же непрауда* І пйшол іши, стад собі до кута і слухал, 
іїйк там ціґадьіді, пак котрий миг. І потнм вии ша забрал і пйшол на¬ 

зад дому. 1 гваріл так: Ньаиьу І не юж повісті таке цїґаньство, жеби 
вин ноуйіл, же непрауда, І дбтиа і средуший син тшн гваріл свому 
бтцу : Таіі йа, ньаиьу, спрпб^іїу ітї, ни йа би не поуїїі.і дане ціґапство, 

цйби йа не достая й^го правцеву* Отець му гваріл: Ііе-ходь, мод сгіну, 

бо к$д старший не ціґавьІл добрі, тай ти не будеш.— Але вин лем раз 
пйшол і тьіш так стад до кута і слухай і ніч не гваріл* 1 забрал ша 
дааад дому. І гваріл: Ньаиьу, дарьмо і патам бо*—Та потіш і даймо- 

лбтшиїї сни ша забрал І пйшол, ци бн вид не дбстад й^го прпнцеву* Та 
отець ша з него сьиїйал, же би лі двійо мудріші, а не досталі й^й, 
а вии Еайґлупшнй іде* Та ша е того еьміііал, же вин ін*й акурат достане* 

Йдк прішол там, та собі стал до кута і стбнал і слухал, пак другії ці- 

ґаиь^лі* І йак уж кйждпй свош; поуйіл, та прішол ку нему царь і гва¬ 

ріл му: Ти, мий сипку, што ту хцеш? І віш го ирепрбсіл, же і внн 
хце повісті дане ціґаиьство* — Добрі, мпіі сипку* Понідж! — Мал мий 
отець ш;дну корову, та зме й^й зімовалі, а зме не малі ш чім, бо сме 
бара худобпи, — Но, то може, мий сипку, прііуда і то. — І тота ко¬ 
рова саробїла нам таку куму гнбйу, йак иайвеша гора* Та потим зме 
не малі што робіті с тим гнойон* — І то може, мий сипку, прауда* — 

І мий отець бара худобини бил* І пйшол вид і купіл й^дпу иельку 
рйльу* — І то може, мий синку, прауда* — І потим мий ньадьо даж 
сир а віті іЦдеи великий вив. — 1 то, май сипку, може правда. — І тот 
гний складі па тот низ ушйток і задрй&глі тбту корову і вавезлі на 
тбту рйльу. — 1 то, мпй синку, може ирауда. І йаґ ми штйрме хлопі 
йак дубі, тааіе тот гний роаметалі йаґ мак. — І нбтпм ми ша не пріємо- 

■грілі на нашу рйльу, тавше розметані на чуджшь — І то може, мий 
сипку, ирауда. — І нотши што мп малі робіті, к$д яи на пашфй рйльі 
гний? Та зме ша потни думалї: Што зробімо с там гнойом? Але йак 
мп штйрме хлопі йак дубі сталі каждпй пі-ріг і $зьйлїсне тбту рйльу 
і иреверпулісме Гк;н на нашу рйльу, — І то може, жші сішку, прауда. — 

І потпм зме з’орілі* — І то може, пшй синку, правда, — І досьійалісме 
Х)тік>і![>ііфЬііііііі Збірипк т* її, Бї 
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жито. І што ша, Боже, стало? Не зродило ша жито, але жолудь. — 
І то, кий сипку, прауда. — І пбтив шчо зробплі ньаііьо? Пйшлі І ку- 

л іяі дуже бара енінь і ходйлі с тйна свГпьма ...— І то правда, вий 
сипку 1 — па тбту -жолудь і маслі свіньі пий ньааьо і а Віх вьапьов 
ураз. — Тераз діґапіш, пий сипку. То иепрауда! — І дал иу прік- 

цезу. 1 жилі і жилі, покльа ша піп пе скіпчау сьиіт. 

Зап. в липня, 1899, від баня Начепи. 

Паралелі: Небилиці ияють дуже о б шерпу літературу. Вона вказана в от- 
сих аидапвх : Етвотр. Збірник, IV, ст. 157—161; VI, ст. 326—399, ч. 664—666; 
VII, ст. 93—94, ч. І). — Суицов-ь, Разнскаиіи вь областе анекдотической литера* 
тури. Ст. 181—187. — Гринченко, Зтногр Матеріалм, II, 334—342 — ШтосІорІвпУ 
ЗЬогпІк, IV—V, ст. 136, ч. 37. 

56*. Майстерниіі влОдШ. 

Кил то й^дев ґазда, але барс худобини. То вин умер і жона 
^верла, та бстау й£деи хдбнец та хбділ по сельі ио хижах, та уш 
ль^де на иего крічалі, же уш може служйті. Так впи ша забрал, та 
ішол гет. Та зашол до великих льісиу. ІІрІшол ку ньому й^іден старий 
збйппік. Та, пий сипу, може бйс ти ирішол до непе служйті ? — Та 
шш тав ирішол, а пік тав бйло двацеть штірі. Та впп служіл за седев 
рокиу. Та ву казалі іті иа й^дво дерево. А па тип дереві шал птах 
гньіидо: та жеби вин украл й^дно йайко, але так, жеби птах сьіділ на 
йаіікох. Та впи ішче ль$в зачал іті, та уш птах утьук — Та, вин сйиу, 

ішче вусіш служйті других седев рбкну. — Йак вислужіл седев рбкпу, 

зась ву казалі іті но лото йайко; але впп уж вйшол нит саве гш.індо 
та птах утьук. Та, ти пий сйиу, вусіш ішче седев рокиу служйті.-5- Йак 
вислужіл седев рокиу, зас ву каналі іті по того папко. Та уж вйшол 
і йайко узьал, же птах сьіділ иа гкьіздьі. Та уш тераз вожені іті по 
сьвітьі, бо уш знані добрі красті.— І оиі му ааплатілі. Забрал ша і так 
пйшол. Ирішол до йодного міста, та там пйшол служйті до йодного 
шустра, стал аа учньа. А у ти» вісьтьі бйвал цісар, а пал вельо пІ- 

вьазії А тот його ґазда, та го вблал, жеби ішлі красті. Та оиі ішшлі, 
шібралі што ледво обідка прівеслі міш.ашй. На другу ппч яас пйшлі, 
зас те іьо пабралі, што ледво прінеолі. А па трйтьу иич ґазда хтьіу іті, 
а слуга не-хтьіу. А тот цісар уш мобачіл, же уж півьазьі краденії, та 
сьа чудовалі, йак бп того злодьійа уланілі. Але бил ш*деп старий зло- 

дьі}й » герешцьі, што уж мал до смерті сьідіті. Та пйшлі ку тбву вло- 

дьійбвІ иа пораду, йакбв того злодьійа улаш'ті, што там ході па півьазьі. 
А вив, тот злодіюй, повія, жеби йі'.дву велику дьіру вакопалі прі тіх 
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піньазьох* А так до той дьірн жеби сколи нальалі, а йак найде на пі- 
иьазьі, та у леті до той сколе, та не вийде, та го улад дат, Та би і пп- 

шлі на третьу ипч. Слута но пйшол браті, але ґазда пйшол браті, та 
уіетьіл до той смоли, Тот не годен го Сил витьагнуті та му гварі л: 

Одрубаїї мі голову, а голову возь ; йак яйа ту найдут, та мйа до донна- 

іїут, Вид му одрубал голову і тбту голову узьал і пйшол дому ку ґаз- 
дпньі. На рано трупа нашлі у сіольі, Познаті ие годні, бо голови де 
мал* Так бої дишлі ку току зяодьшові радіті, йак бп того злодьіна вла- 

віті, А вії кім дал пораду, жебн того труна узьал і на* два кола, а во- 

йапї жебн го по мЗфсьцьІ новілі, а де учуіїут плач, жеби стамаль бралі; 
тот злодьіії стамаль бял. Його жепа ник го увідьіла па колах, дбраз 
заплакала* Дорив дріділі там ш;и браті, а тот слуга мал лиж та собі до 
пальца зарізал* Войаці прішлі, та гварі; Може ваш муж ? — А слуга : 

Йа різа я екбрн там собі до нальца варіаал; а то мойа жона, відьіла 
кроу, та за то плаче. — Так оді при шлі далц1 по міЦсьцьі, а тбту 
хижу собі аавішчилі* Слуга, йак оді о лиш лі, усьадн таки знаки лорббїл 
што бпі назад ша вериулі, віґде такого знаку не мбглі дайтї, бо уеьадп 

3 так било зазначено, йак бві зазначиш, Прішлі дому, шгодьійа де нашлі. 
Так бві ніші лі ку тому злодьійбві па пораду, йакби ішче мбглі того 

| злодьїда у ланіті. А вдв іііі дал таку пораду: жебн зо злата далі ульаті 
йодного барана, а того барана жебн офіціре узьал і а но мйфсьці новілі: 
хто купі того барана, та тот к^пі, што там на віньазьі хбділ, ажебії за того 
барана бара вельо просілі* Так оні ша зйшлі с тим с.іугом і вди дбраз 
згбділ он ньіх того бараііа. І гварі дім: Йа ту не мам дрібних піньазьі, 
та пбдьве до корчми* — Онї дишлі до велькоіі корчми. Зачне йім ра 
х о ваті піньазьі, де малі му видаті, Й^дев гварі: Йа вийду тісьачку 
здініті, што бп ми Йім впдалі* — А тот слуга гварі: Неп онї еьідьат, 
а йа шідду зміпіті! — Пйшол тісьачку зміоіті, та у крил і тїсьачку і ба¬ 

рана* Тбтн офіціре прішлі ку цісарбві І новілі, ішче нам украл тісьачку 
> і барана* Так шішлі ку збийнікові на пораду* А тот збіійвік так дїх 

дораділ, жеби далі шубедіду доставіті, а того труна на шубеаіцу обі- 

сіті* А вни цб ньго нріде, вин гб там буде хтьіл сховаті, де д голову 
схбвал. А жеби двЙвацеть воїїакйу на варту далі, А тот слуга купіл кб- 

дьа і два кола, Пйшол, дику діл на дванацеть донну одьіньа і набрал 
собі дал вудки і тбто одьіньа узьал, та ішол до вид тбту шубо діду* Та 
не ішол за дрйґом, але вбшол до млакн, та таж бара у Вокал у тфй 
плаци. Войацн гварілі: ІІбдьме чдовека внратоваті. — Другн гваріді: 

Ей, будемо там х одіті, дзьадну ратоваті І — А третьї гварбат: Подьіе, 
й та го зратуй^ве І — Н її шлі та го с той млакн вдтьаглі. ї вин дім барс 

красьньі иодьакбвал: Кдбів яал піньазьі, та бдм вам заплатіл, але к^д 
не мам ; миж кушчок пальунки, та ша го’ лем напійте! — Оні ша на- 



цілі, а впн льух спіті а пальуику мал на колах. Віш спал, а бні ходілі 
та ша ушгіткн ітопїлї* Йак заспалі, вин уаьал ушптких поз’обльівал, 
а ушйтких за появу пооблЦкал, а сам трупа с шибенїиї узьал і так го 
еховал, де й голову ехбвад, І одьїньа вошраьске ушнтко забрал і прІ- 
шол дому. Рано йфдеп войак найперше ша зобуділ, та не сшбтріл на 
себе, але смбтріл на другого : Та што ти ггорббія ? Упер ас бнл вбшік, 

а гнеска уж йес впп ?— А тот стадіє: Тай ти пня І Тот ішзрі па себе 
та віді, же вин. Та осталі ^шгїтки дванац попове. По, штр терав будеме 
робіт! ? Та пас цісар да повішаті, Але іЦдеп гварі: Ппйдеме ку ціса¬ 
реві, та му не повімо, што ми мревінелц та го будемо нросіті о иреба- 

ченьа, та па» може отпусті І Так бні шїшлі ку цісарбві, та го про¬ 

сілі, жебц йім отпустіл; а вин пім гварі: Повите, штосте пробілі, та 
вам отпушчу. — А бні піч не гварілі, лем го ішче раз просілі, жбби 
Зі» отпустіл, “ Впн йІі гварі: ІІІтбсте зробілі, та вам отдушчу І — 
А бні піч ие гварілі, лем го ішче рас просілі, хебв йІ» отпустіл.— Вин 
йім гварі; Штбсте пробілі? Ушйтко, вам отнушчам. — Опі пбтвм му 
новілі, же йїм трупа зо тибетці узьал і одьіньа шаг забрал і пік за 
повну пообдьфкал ! - Кпби бпл йа перше аиал, та уиштки дванац бпете 
бнлі на т*;й шибевіці вісілі, але уш терас, жем вам новії, же вам от- 
путчам! — Так ппшлі вас ку влодьійбві на пораду. Злбдьій йіх так 
пора тіл, жебп далі вельку г о стіну врабїтї, а па тбту г о стіну каждцй 
може іті, а н£дпу хижу жебн далі дукатам» впложйтг, а хто, гвірі, буде 
б рал, інший ньі, пак тот злбдьій, бо внп еьмідпй. Так далі вельку го- 
стіну з робіт!, а тот зле двій боґапьчі собі поеібльїл, а дукати уше ша 
му на боґапьчі і авалі. Сн огрілі — дукати хйбйат, піхто ша пе злілья; 

та кажднії мусьіл там спаті. Ішлі у ибчи ревідоваті І нашлі на боґапьчї 
й(їдєн дукат; злодьійа не ^зьалі, лем му з боїаньчі вапЗаток одорвалі 
жебй го па рано позналі. По етапу т рано, а злбдьій стал у нбчи, каж- 

дому й(‘Ден заішаток одбрвал. Ішлі ревідоваті, ітрішлі ку першому: Тот 
злбдьій, бо запбатка нема. Але смбтрйЯт даль*;, жаден запйатка -нема. 

Уж злодьійа не влаоілі. Іійшлі на пораду. Зас ку тому старому злодьі- 

нові. А тот алодьій казал даті другу гостину зробіть ажеби на тбту 
гостину і цісарбва пріацбза прішла. Та гварі: Хто бу'де в ньом тань- 
цбвал, та вин найперший буде з ньом таньцбвал, ажеби бна го зазна¬ 

чила. — Так даті другу гостину зробіть Иак ша иосходілі, впи пай- 

перший з ньом таньцбвал. Опа го зазначила, а шш мал таку фарбу, 

йаї і бна мала. Та пан ушнгких позпачіл. Опа пйшла ку цісарові, та 
му гварі : Наіійаеьпьїнщц татусь ! Уж зяодьіпа злаиаме, бо йа го зазна¬ 

чила. Дбрав ипшлІ ревідоваті, хтбрий зазначений. ІІрішлі ку першому, 

уж гварі тот злбдьій. Але евбтрйат дале, каждпй й^днако зазначений. 
Злодьійа не злапілі* ІІішлі зас ку старому злодьійові па пораду. А тот 
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старий злодьій так йіх пораділ, жебі ішче далі аробіті третьу гостину, 

же злодьійа иусьат |ланіті, ажеби кііждїш на т^й гостинні спаті нусід; 

не слибйдно с той гостини вечір нікому ггі, ажеби і його прінцена там 
пршла спаті, ажебн виконані й*}му вельку іїаму, а там ш;8 пбсьтьїль 
зложиш Хто прінде ку ньі;й єпеті, та там до той йііми улеті, а па день 
жебн шумпьі закрйлі, аж на нпч жебн открили Йак уш полм;галї спаті, 
та здольні відьіу, де прінцезаа пішла спаті. Йак льуде заспалі, та 
влбдьій летьіу скорі ку лрійц&вьі та до наїж улетьі^ Што йа мам те- 
раз робіті? Уж мйа ту влапапут. Але вин крічал: Ой дьуде, он льуде, 
бо горі, бо горі! — Ушйтки поставілї, до нами поупадалі, злодьійа не 
удаиілі, бо не звалі, хто перший до нами улетьіл, Та с той нами йіх 
повитьагаяі. Прішол цісар, та тварі: Неп ша ніч пе ббйі, ктбриїї такий 
файпнй албдьій; на іу дам свойу прїіщеау за жену і пул свойого кре- 

льтїства,- Але вин ша бойзл пріяпатіа зае краль крічі на другий раз: 

Котрий такий мудрий злодьій, жебп ша не ббйад піч; 8а, тварі, штом 
обіцал, тай дам му І — І тот злодьій угоди вйшол з меджі льудий і так 
отііовіл шсарові: Наийасьиьіший пісарйу, иа такий злодьій. — І внп 
му дал свойу нрїнцезу за жену і пул кральиства. 

Зап, в днини, 1899, від Штефіша ІШ&шшно* 

Паралелі: Етнографічний Збірник, Ш, ст, 195 ЇМ. Ч. ЛІ—32. -— П, В. 

Шейпь, Матеріали длн наученій бьіта и явьгка рус. населеній с*ш зац. кран. II. Ст. 

120—127, 203—210, 297—299. — Куліш. Записки о ЇОжиоЙ Руеи. 11. Ст. 59—60,— 

Маієгуаіу алІґор* агсЬеоІ, і еіасщгаіісгпе, Т. II. % Ст, 75—76. Ч. 45. Ст. 99—101. 

Ч. 72. — Р. 8* Кгаїшз, 8а#еп итісі Мйгеїіеп її. Зййаіатеп* І. Ч. 55: Уош ВигвсЬе, 

сіег я і сії аиГ Хідеипегаїгеісіїе уегєіапсі. — В. О. Карадяшч, Српене пар. пригіов}еткв. 

Ч, 46: Ко уіпце, ньому двн]е. — 6. Г*. Романові», В'Ьюрусскїй обороніть. Т. ї. Вин* 

Ш. Ст, 410—413. — Етноф. Збірник, У ПІ, ст, 25 — 30, ч. В—10. 



X. Материяли із села Кружльова, Шаришської стол. 

57, Граф Попело&ський. 

Бул й$ден ґазда, а над трох сйпох Та рас ша аобрал, інші па йурмлк. 
Та двбме бужьі до сьвіта валбшньі, та проеїльі віца, жеби йім куціш 
ушельачіпу, а тот третьій льдя па пецу уше льдзках. Та тот просіл од 
віца, жеби му ш>дпого красного кота купіл. Оцец новупіл тим двом 
ушнтко, што росказальі, а кота не міг н і г де пакті, І потім інші у ж зоз 
міста гет воп, та барс го мерзіло, же тим двом иокупіл, а тому по ку¬ 
ції кота, І ішол потім за драгої, а ґазда иьус кота у міху, до води го 
хцея пшаріті, бо барз кваршііі бул, І потім от того хлопа просіл, жеби 
му ‘продал того кота, Тот ґазда му отноніл, же му так за д&рмо дает. 
І тот ґазда не хціл узьаті за дармо, льем ваплатіті хціл. На тельо го 
просіл, што му повія і заплатІл му двацет ґрайцарі аа нього, Потім 
ішол тот ґазда з веліком радбстьом до дому, же вшошьіл свойім сйдої 
жадоет, што проеїльі од нього, Йак пріиьус тото дому, тбти двбме барс 
ша радовальі, а тот барж ей ешчі гато на непу лцчкал. Та потім дзл^го 
па пец і на пецу уше буя нрі ньіі- Потім тот кіт барз а’унбвал па 
пецу лцжаті прі ньому, І вблал го, жеби ішльі до сьвіта обідвбіїф* 
Узьбльі ша, та ішльі барз далеко. Прішльі па п^дно таке зложене 
місце, там уж не б^ло піч, ль^м йфден пец. І казал му кіт, жеби до 
того пеца вбшол, аль^ у ж голодний досц бул тот хлбпец, І потім $зьад 
ша тот кіт дай&ку вижнупост гдьадаті пре нього, ! Ішол прев йодну 
веліку гору і зачаї ша вішертаті на йудней лукі, ІІрїшол ку цьому ви¬ 

пад і просіл ша: Чом тн ша так впверташ?— Ей, тварі, кпбн тв знад, 

па ііак^В на гостіпьі бул ! — І завад барс просіл, жеби і його уаьал 
на тот у гості ну: Та буду ті па добре й помочі, І узьальі ша потім обі- 

двбн^ та ішльі дальнії, Зачальі ша потім обідвбй^ вивертаті там. І прі- 
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шла ку іеьім льішка і уше йіх просіла, же чом піа так вивертайут обі- 
двбну. І кітка потім гваріт: Кйбн ти па такуй гостіпьі була, йак ми, 

та би йуе ша не так вивертала! — Та вбзьте і мене зо собом, та буду 
І іїа вам па дббрей поночі ! І зас далей Ішльі, Потім па йоднім лісці 
а ас ша так вивертальі ушнткн трбйу. ІІрішол ку пьім кедведь і просіл 
ша йіх, же чом ша так вивертзйут. Льішка му гваріт: Кйбц ти ва такуй 
тостіаьі бул, йак ми; та би йуе ша не так вивертал 1 — І узьальі ша 
і потім ішльі вас даден. А кітна уше ішла о перед вьІх. І потім ирішла 
до йодного кральа, барс ша краль зачудбвал, же што то таке. Кїтка 
зачину в иьій бесьідоваті, же му посла.! пан Пецухбвскпн дзьвірата. 
І барв іу так чудно прішло, же што то за такий члбвек. І вшірошо- 

вал ша йуи, тікші то члбвек, 1 кітка потік новіла, же то бара богатий, 
а молодий члбвек. А тот краль мал нудну дьіуку, Та потім тбта кітка 

4 просіла, жеби краль дал дьіуку ва того Пецухоуекбго. І вій потік по¬ 

віддя, же він перше хще його ні літі, а так його май уток, та так даст 
дьіуку за нього. 1 кітка му отповіла, же він де гбдеп таї прїті до того 
крайу, бо там, де Пецухбуский бниат, та там цалкоп інакше ше нбсьат, 
їа просіла кітки, жеби краль дпл шмати. Краль дал. Дзьвірата потім 
там в’охабп іа а сама ішла до дому. ї облекла го шумпьу і узнала ша 
та ішла к тому кральбві там. Прішльі до того кральа, кральбві иіа па- 

чел тот молодий члбвек, аяьу то хціл знаті, же йакий він богатий, та 
аш так даст снопу дьіуку ва нього. Кітка уше тваріла, же барв богатий 
йу. І узьальі потім, дал краль запрйагвуті до нудного кбча І ноеьідальі 
на коч і ішльі, а кітка оперед вьіх ішла. І ішльі барв лальуко за дра¬ 

го м, Ирішла кітка на нудно пбльу і барс там вельо іїаловіня було. 
І роеказала тим пастйром, же піде стаді наййаеішшиії краль, а буде 
ша просіл, же чіп а то Взлоніна; повіште, же пана Пецухоуекбго, доста¬ 

нете пельку дішкреційу, Тоти пастйре так вробільї. Йак ішол панна- 
сьпьішнн краль, зьвідал ша йіх, же чійа то йаловіна? — Новіш па- 

старе, же пана Пецухоуекбго. Достальі добру дішкреційу. Зас ішла да- 

лей кітка. Потім па нуднім місці бара вельо було корової. Зас роска- 
зала тим пастйром, же ніде на ішасьньіишіь краль, а буде ша вьвідбвал, 

чіііі то корови тоти. Повіште, же папа Пецухоуекбго, достанете добру 
дішкреційу. Йак ішол краль і добрі йіх об даровая. І ваш ішла кітка 
дал ей. Варе потім вельо було увец. І роскавала тим настирам, йак піде 
Еапаспьійший краль, жеби новіш, же то пана Пецухоуекбго, достанете 
добру дішкреційу. Потім краль ішол і зьвідал ша йіх, чійі то ууці. 
Оньі повільі, же пана Пецухоуекбго. І добрі обдаровал йіх, 1 кітка зас 
далей ішла. Краль собі думал, же то досц богатий тот ІІедухбуекий. 

Кітка льуі угає па перед ішла, альу у ж не дальуко каштільа бульь 
І кітка на пере? прішла. А бньі с кбчом льуі за ньім ішльі. Ирішла 
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до двора, росвазала ушйткім слуго м, жеби тих иавох, што прідут, 
удьачпьі прійальі. А будут ша иросіті, же чій то каштіль. ПовІште, же 
папа Пецухоуского, Добрі вас об дару йі;. Потім кітка прішла до й^длой 
хйжп, там ке була ль^м йфдиа стара папьі І гваріт й<?й, жеби ша скрвла 
даґде, же ідут Москаль^. І оиа страшиьі нрестрашена, не зшіяа, што 
от страху робіт! і иросіт ша кітки, же де ша мат скриті. Кітка й$й на 
то отповіла, же иіґдс, ль^м жеби ша дала до йодного вколота зауйазаті. 
Тота папьі так пробіл а. Дала ша зауйазаті. 1 ужала, пітпаяьіла тот 
околот кітка. Прішол паййасьиьішпй краль до двора, просіл ша елугох, 
же чій то каштіль. Опьі повільі, же папа Пецухоуского. Добрі потім 
обдарбвал йіх. Нрішльі пука до каштільа, пьікого тав пе нашльі, лься 
кітка сама роскаабвала там. І краль потім собі подума.л, же то би добрі 
могло б^ті, жеби його дьіука за Пецухоуского могла літі. Потім зро- 
більі и^дно весьільа і так Пецухоуский зостал у тим лайгтку у ліпшим. 

Гіак уш по ушиткбму було, та кітка ііів розказовала, же к$я опа вбяре, 
та жеби Ги;іі шумку злату трупу купільі і шумкий погріб, вельо гбстьох 
жеби було, бо інакше нак тбто мі ие зробіте, та плане буде. І биьі 
так й<;н бізовальі, же зрббйат Лей того. Раз іі^ден кітка ша задала, же 
у ж ш? умерта. Узьал Пецухоуский і дал кітку влшмаріті па гиій. І опа 
потому поабірала ша і прішла назад. І барс красиьі дьаковала иім за 
тбту обіпупку, што нфі обіцовальі. Потому ішче жила пару роки і стра- 

шіла йіх уше, же кі;д йі/й так зроби а, пак лрет тим, та йіх попальіт на 
попіл. І потім пак уш померла, та што мал уш Ііецухоускпй робіті ? 

І шумиьі йу дай поховаті; веліку гостіяу аробільі. Так зостал потім 
ль4>н пан Пецухоуский і зо свойом жеиом. І жпйут до гнеска дпьа, к<;д 
пе померльі. 

Зап, в ляпни, 1899, від М. Лукач, доньки учителя* 

Паралелі: Русини Иряшівської еиархіі і їх говори* От, 66* — Етнограф, 

Збірний, VII, Ст. 98—101* Ч. 53, 

-ООг, 



XI. Матерши із села Мальцова, Шаришської стол. 

58. Як королевич оженив ся. 

Вуя ЦіфЩ краль, а мал жену кралілуиу, та ода була ицщббра [.у 
народу, остра, а ун бул барв добрі краль* Та мальі йодного сина, ве- 

цей іїЬ9 мальі дзедох* А тбтен син буя малолітні, ешчі мяаді. І краль 
те похбреї раз, та відзел, же муші уарец. Иак відзел, же му у ж иье 
будзе дцчіше, мал міньІстра, та завблал го до сббе, а го шітал красдь?, 

жеб’ буя такі добрі, жеби й^го сйяа узьал, ажебі в ньіи Ішол но еьвйде 
на ваядрууку на кфіьа рбкІ, бо за то го нЦхде дома з’охабіц арі 
знаткі, бо биа бврз иь (/добра ґу яь^дзом, та жебі оп ше так нь§ научел, 
альо жббі ше лм;ншего способу паучел* А му новедзел краль, жебі так 
ґаадбвад е пршцем, жебі на ньго ше вдал зо ушіцкім. Та йотом ше 
забрадьі а пошлі.і на тбту вандрууку. Ходиідьі по шведе за вецей рові 
і пь% прїшяьі дому, пьіж тен прівд им/ вирує, до ибтим уш требало му 
ше женьід. Йак ходзільі по тей ваидруукі но гурах, дЦсах, в амілах, 
та прїшяьі до ш/днего шумнего неста* ВДузйкі грільі ушідві, а льудзе 
б^льі барс смутне* Та ше чудовальІ, до то таке, же льудзе смутне. 
А ун, тбтен пріїїц, волал міністра бачїкем, бо ун буя му за ода* Та 
там стальі у купе йфдві панове на месде, а міньїетер питая ше, же до 
то таке, же таке шумне место, а ньіт веселого чдовека* А му отповедзед 
йіудев: Відіш там дом ностред места до найшуіпьбйші ? У тім доме ії</ст 
й£ден гад, та тот нас ушнткіх жре! — Та бяьі ше барс чудоваяьі па 
то, же до то за гад. І догвараяьі ше: Нбдзме опатрІц, до то таке* 

А там б$ла того кральа пріядеза, і хдела ше видавай, Ходіяьі ку вь£Й 
другі нрінцбве і панове, до йу пітальі за жену, та б на дала пейдозн чі 
шесдом главі сдад, бо йак йу прїшол штац та гвареда: ІЇ^к 1§й од- 

14 Ктло^афічлаІі Збірник т* ЇХ. 
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-гадпьу гатку, пуйдве за пьго, а йак ньу, та главу дблоу. Та праве йак 
. бпьі ішльі до того дому, музика провадзіла і войаци йуднего младего, па 
до пітал йу за жепу, а пьу одгаднул гатку. Та ну главу зрубальі, 
ІІрІшльі овьі до тего дому, патра до гурі, а тбта прінцеза з вішпьуго 
штоку па бблак ше пріпатрала. Тбтен владі пріпц запатрел з очамі, 
а ше до ньуії зальубіл а поведзел ніпьістрбві: Бачіку, мни; ше тбта 
прінцеза спачіла, йа бі йу сдел пїтац аа жену. А. тен бара го одгва- 

рал: Най Бог варуй*;, па ці то пьу дозвбльім, жебі ці ту главу пьу 
зпьальі йак тему, цо тераз провадвїльі в а шаерц. — А опьі у ж зцальі 
обідвбме, же йуй треба гатку одгаднуц. Тбтев мівьістер бара го пітал, 

• жебп иьі; їшол йу вітац за жену, а ун поведзел: Йа на то нь<; дбам 
вьіч, йа пуйдзем. — Узьальі гає і пбшльі до тего б^рку. ІІусцільі йіх, 
вішльі аж горе на верх. Йак вйшльі (у ньуй, та бла гає нітала, же цо 
хцейу. Младі пріиц поведзел: ІІапьі прінцезо, кральбупа, на йіх прішол 
нітац за жену. — Оиа му отповедзела: Йа нбйдзем за тебе, бо ун ше 
йуй спачел — бо бул шумней поставі, льум же так бул худббно обльу- 

чспі йак дайакі вандрбупьік — куд мі одгадньуш гатку; куд пьу од- 

гадвьуш, та ці глава долу. — Он йуй поведзел: Та дармо; поручено 
пану Богу, ііа до божего шчесца будзем гадац. — Одгадпьій ні, цо йа 
мішльім і йакего бі йа мужа хцела. — Оп йуй отпобедзел: ІІііньі пріп- 

цеза, кральбупа. Опьі мішльа то, жебн такего мужа достальі, жебн иьіїда 
ве свбйум живбце, закльа буду жпц, ше з ньім пьу погиьівальі, аньі 
он з иьіма, ль»;м жебі уже краишьу жнльі. — Ока ау отповедзела: 

Добре ші одгаднул. Та тп буднеш тераз мой муж. Йа вії то пріетаньум, 

а і с тим ііум контстда, жебн ми гає йудпо на друге пьіґда пьу погньі- 

вальі. Альу тераз повода мі, з йакего ші роду? — Он йі;й отповедзел: 

Йа льум буди ей худббней ґдбви спп, йа льув кбчіш. — Опа отнове- 

дзела: За то иьіч, йа на то ньу дбам; хоц і кбчіш, йа прето твбйа 
жена будзем. І на тбту твбйу отпбведа пьу прішагньум, же ше ньіґда 
на тебе гяьувац пе будзем. — Зостальі там обидва па длуші час і зро¬ 

бим вешельу. І так себе нрішагльі, же йиьі бна на ньуго не будзе гає 
гньунац, апьі он па пьу, хоч бн дацо плане було. По вешульу та он 
йу пітал: Мбна льуба жепо, дай аі дацо пеньужі, бо на пьу аан, а йа 
владі члбвек, йа би ішол даґдзе меджі папох до кавельгаузу ше заба- 

віц. — Она му поведзела: Шак ваме пеньузьі, везь себе кульо хцеш, 

та ідз, йа це ньу страм. — Он себе набрал пеньузьі, кульо ше му па- 

чело, ішол до кавельгаузу ґу навом, А тая с панамі папіл ше, потом 
лапільі карти грац. Уп так грал, цо прбграл ушиткі пеньузьі, иьу зо- 

стало му ньіч, аньі їрайцар. ІІрідзе до дому коло дзеуйатей годзіні ве- 
чар, та ше го пітала, же дзе бул. — Оп йуй поведзел: На кавель- 

гаузьу. —* А цб ші там рббіл ? - ? карта ми гральі с панамі; а льум, 
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нона льуба жоно, йа преграл ушіігкі пенфьі, цо ші «і дала; чи ніе 
пьу гпфаш на мнь$? - Она ну поведзела: Добі» ше гнівала про 
тельо непьі;аьІ, шак лане вецей! Другі раз по обедзе зась й^п гварі : 

Жено, дай мі девьфзьі, йа луп даєм ешчі тоті карти град, падаль би йа 
впграл назад дано! — Она му дала ешчі тельо раз вецей пеньузьі: 

Бер, фьо хцсш. — Он пошол, зась преграл ^шііткі пеньки, фьо 
мал. Іірідве вечар дому, а зась ше ноівальіл, же преграл ушйтко, а пн- 

тал ше й<;н, чі ше ва, ньго не гньі;ва. — Ода поведвела, же пьі;. — 
На треці дзепь зась ше пйтал, же пундзе ешчі карти град. Та биа му 
зась дозволила, же може ісц. Йак пошол треці раз грац, та ^цо мал 
денц'зьі, ушнцкі преграл, аж дал до заставу лошкІ, тапьїре, уніатко. 

Йак прішол дому, зась ііей поведзел — альї;. уж бул смутпі, та шо старая, 

же до будзеяе, жеао, тераз робід ? Мпьі; пь^добре, йа барз вельо пре¬ 
грал, твой майфток, а на худобин, пьемав ньіч, тераз мі треба, жебям 
ЛЬ?М себе шяерц зробіл. — Та 6 па му поведзел а : Нь$ роп собі шмерц, 

шак буднеме жпц пре то! — Он й^п поведзел: Вудземе жнц, аль^ к^д 
йа ше барз ганьбім, жем так поробіл; поц та зе мпоу там, скадзі йа, 

бо на ту уш ше ганьбім, а там будзеяе жид, скадзі йа прпшол. — Опа 
на то пріетала: Та подвме. Йак ті будеш жпц, так і йа. — Иофнйльі 
себе йі;деп коч, а пбшльі с тамтого в еста тая, скадзі оп бул. Ішльі там 
може трі дньі, штірі дньі — а і теп бачік з ньім ішол, цо бул прі 
ньім, міньістер. Дльі; оп с тпм міпьістрем внальі такі йашк, до опа пь$ 

розуміла. Та ше догваральі за драгу, же йак буду робін. Она ше го 
питала, же до ше догвараііу, а он й о З поведзел, же йего бачік так іш; 

розумі лоту реч, до она і обрадел на іньше, же тбто і того ше догва¬ 

ральі. Йак прїшльі до того иеста, скадзі уп бул, прішльі вечар, ста- 
нульі на копну ульіді, с крабу такой і там бпвала йедна худобна ідбва. 

стальі тав, а теп бачік пошол хітро ку тей і'дові скореи па предек а иу 
паучіл, йак она ше ма трівац, жеби ше прізнала, же то йг-й син, тотен 
«лади. Бешльі тав до тей хішкі, до тей-Тдбвп, она їх прівітіла шуинь^: 

Вітай аой сіну 1 — Л оп йі;й поведзел: Матко, то войа жена. — ЇГа 
Еод йош ше ожепьіл, та і йой вітам. — Заплацільі кочішові, до іх прі- 
вез і пошол назад, скадзі прішол. Тен бачік пошол до свойого дому, 

а он ше піїта ватні: Матко, та нь? ваиу дайаку вечеру? Ми з драгі 
прішльі, та ше хце пав фц. — Матка поведзела: Шак до мав, та 
і вам дав. — Дала ім там вечеру, повечеральі і ноль^гальі спад себе. 
На рано ше вита тотен влади : Матко, та нш,' б^ду над дацо на фрйш- 

т;к д __ Бера йа нь$ мам; прев дзепь заробім, на вечер зйі;м. Та уж 
ль<;м дайакі фрйштік вам зробім, аль$ на обед ньі; будзе. — Оп повода; 

Ну, та шак ба пойдвем даґде до роботи, заробім, та будвене вад. — 

Вншол па место, прпшол назад дому: Матко, ия пойдзем до роботи. 



108 

Там за листом крееайу древа ці мер м аиьі, йа їдзем дьім до роботи, 
А там жебнсце мі видь^сдьі обід а і з ибйу жену, жеби знала па другі 
дзень, дзб мі ма обід вйнь^сц, бо па там б^двем хбдвіц до роботи, — 
Он пбшол ґу ти ці мерланом І кресал дреао, На обід му виньфшльї 
матка з жепу, обідва. Вечар прішол дожу, пріпьіс пенЦзьі, цо заробіл, 

дад пім: Ту маце, матко, жеби ми мальі на утре цо п^ец, куиіце. — 

Адь$ пита ше жени : Чі ти дацо робіда? — Ньі;. — Та й$8 гварі : 

Шак то треба робіц, к^д па робім, та і ти, К$д ідзе матка робіц, та 
ідз з матку* — Она му поведзела, же ньс годна робіц. — Ідз райбац, 

або копац, або дацо штрікуй, жеби ші льі;м дацо заробіла, бо пь^ вн- 

жлВ^ме. — Йакже йа будзем робін, к^д 8а вь$ научена? А ше го лі¬ 

тала: А чі ти та, мужу, нь$ гньс;ваш, же йа нці робім? — Йа ше пц* 

гнь^пам, аль^ прецій треба дацо робіц. Та втт цо, жено? Йа мам па- 

иьозьі, цо сом у ж за робі л, та зробім ці дайакі гандель, будзеш з дачім 
гандльбвац. Йа п^лдзем до роботи, а ти гандльуй йак і др^ге жени 
месьціцке. — Та с чім же будзем гандльбвац? — Йа ці зробім, цо 
будзеш мац піндель, — Ішол до й^днего гарчара там, накупія й<;й 
гарні, міекї, ґрати ушельійаке, гльіньаие, а дал щй внвесц на «есто, 

жеби продавала, Она перескладала тотп ґрати, же будзе предавац; 

ішол йакішка там з йодним кбяьом па возьіку, куяь ше му зльакиул 
і пожьітая іЬ;й по тих ґратах та нотренал ушіцко. Оиа аашла плакац, 

же цо тераз будзе стего? Аиьі нь§ варобіла пьїч, аньі пеііцшьі ньуіа, 

аиьі ґрати! — Прішльі вечар дому, он нршол з роботи, а і она а ме* 

ста. А ше ш;й пнтал: Ну, йакже ці там, жено, ішло, чї ші дацо ааро- 
біла? — А, мужу, вельіке пцшічееце ше мі стало; йодному ше внрвал 
конь з рук, а ушпцко мі потрепал тоті Трати, ІІояьідійацьі го хцельі 
уланіц, же му везму того кбньа, та муші мі то ваплаціц, аль^ уцекнул, 
Йакже тераз, мужу, чі ти ше на шіь$ нь$ гнь^ваш за то ? — Он йфй 
поведвел; А, жено, цбжби на ше гнцшал ? Шак к^т ти ше на івь$ нц* 

гнц^вала, цо йа твой жай^тек преграл иа карти, тай йа ше ній* ти}- 
вам. — А он иарбкмм ішйфднал тего, цо йс;й ґрати потрепал. Ль^і же 
бва ньф знала 6 т^м. Но, чекай, жено, йа пупдзем на ^тре до векшей 
роботи, б^дзем мац векшу плацу; &жь% вь^ там мі обід понь^шеш, дзе 
по тамті дньі, йа уш новім маткі, а матка ці иріведзеї — Поведвел 
ааткі: Жебнсце йу прїнровадзельі па місто ґу хеп кануре, а най мі там 
обід пріцЦше сама, а ви матко, йак нрІдзеце ґу каиуре з ньу, жебнсце 
ішльі назад дому. — Матка норіхтовала обід і иріаедла ну ґу каиуре, 

а то там бул Цго бурґ цьісарскі, Жепа нь^ знала о т<;м; оп й$й ль^а 
поведвел, же там будзе рббіц. Там сталь! на варту войацп, а у ж маяьі 
наказано, же йак прідзе така коло двапастей годзіпі, цо исшцхне обід, 

жеби ну віировадзельі на верх до бурку, Йак нрішла дванаета годзіна, 
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пьфпл&і обід обідка із матку. Прішльі ґу капуре, та и$3 катка пове- 
дзела: Ід ту, мойа дз$ко, там го паіїдзеш, ун ту робі. — Задуркальі 
до капора, войаци отворїдьі і уаьальі йу дораа, а йу горе вімровадзе- 

льі на верх до бурку, же там рббйу ціїеряаньі. Она іішль^ла, же то 
правда. Йак йу пріпровадзельі ку тей вельїкед ііжд салн, а таї щй 
дзвері отворїдьі а венхіш в гарчкаїі, жебн тая ішла с таї ободом. 
Йак вешла пука, там було лоуію панох, міиьістрох, бо уш уи іх дал 
позводонац, же будзе себе робід веш^ль^. А ув шедзел па трбиь^ Йак 
краль. Та ун йу прівітал: Вітай, мойа льуба жбно, вітай! — Йак йу 
прівітал, бла ше заганьбіла і вльакла ше так, до ії^й тотн гарні вилці- 

цельї на дільа і потре пал ьі ше, а иольіука ше розельала. Пайове, до 
там бульї, дбраз йу улашльі, дввігальі горе а крічальі: Віват, віват, 

ту щ паша кральбуиа! — Ун потом між росповедвел ушнцко тою, гі- 
стернйу, йак вандрбвал, йак ше ожепьіл і 1^1 новвдал : Відзіш, нбііа 
льуба жено, ти ші с кральоуекего ролу і на, алц іі чудно було, же ші 
одважйла нуіїец за мнь^, бо йа дІ новедзел, же на льфі кбчІш. За то 
ш;м де так СфКфрбвал, жебп ші знала, йак то худобие льудзе жйну, пак 
треба а ньіма ґаздбвац, — Зробим веш<;лц там па ново, за длугі час 
гоидільі ше і жпйут до днЦшка, ц*д пь^ покарльі. 

Зіш. в лиши, 1899. від Мішала Водна. 

Паралелі: Гушш Пряшївської єпархії і їх говори, Ст. 68 —70. — Етно¬ 
графі чан й Збірних, Ш, От. 186—189. — АгсЬїу Г. зі. Ріпі,, XX Е Ст, 296. ч. 262. — 
ШгоГЇорїзпу БЬотІЬ, III. От, 112. ч. 26. 

59, Недобрий брат. 

Дзе було там було, бул й^деи старі оцед і стара матка, А тбті 
дна старі льудзе малі двох сімох. Та тот старі бдед і тбта стара матка 
так ше радиш, же тіх двох сінох дану до школі, Йак йіі прішлІ швед 
рбкі, та йіх лялі до школі за ибпох ше^учіц. Та іЦден барс ше добре 
учел, же свопу іімиазійу скбньчіл, же мог буд духоуні, а тбтен другі 
барс плай о ше учел, же иь^ звал иьїч, та го пушчілі назад дому ґу 
одбві і ґу матні. Та пера тбті двбйе родіче ше догваралі, же щт ше 
так плане учел, та йак бньі ше двбйо трапйа, та і он пай ше так трапі, 
к^т ше нц* иаучел иьіч. Ньей ґаздуй9 з ньіма дома, — А тбтен, до ше 
даучел за духовного, дбетал штаційу, а пбшол дальню от тіх евбніх 
родічох. Та длугі час лрещол, до оп евбйіх родічох дц ішол опатрец. 

Нараз ше му у ноці еньіде, жебі он ішол евбпо родіче опітрец. Та оп 
ше позбіра, у жал себе кочіша, свойо ковь$, педцжі па драгу і а ббеку 
помбиу одешол. Та црішол он до тего вала л у, дне ше народвіл. Ідзе 
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там, дає ш;го бцец бівал, аль^ уш там иь^ було вьіч, лем чісті каме- 

иьоц, та нь<; звад, дає й<;го бцец і й<;го ватка ше подвельі. Та пітал 
ше там льудзі, чі бвьі нь§ звану, две ше лоти ль^дзі подзельі, до там 
бівал ь і, Ти вера там ні;ден старі ідол бул, та он цім поверея, же там 
на тей другей страньі біва. А ішче ше го пітал, же чі ешче жійу тбти 
льз'дзе, до там бівальі, — Та му поведвел, же жійу, іщ. су у ж барс 
старе. Та он потом вбшол таї ґу ньіі і шумим; ше з зіьїма прівітал. 

Аль^ бвьі го у ж нь<> позвали, бо то у ж було ведьо рбкі, та за тбтен 
час, вьіж он бул гет од ода, од маткі, та йім дал Пан Бог Цжт дві- 
учатко ; то тего духовного інеетра бі була. їа тбто дзіучатко ньс; мало 
пьцм да в двешец рбкі. Та ііак би то відзел, же то ше так льудзе муша 
там трап ід, та н^му модно було жаль. Та потом цо зрббіл ? Пітал он 
тотего ода і тбту матку, жебі бньї тбто дзіуче дальі до иь^го, же бн 
го вежвьф йак за свбйо, же шумне двіфче, шкода бі було, жебі ше так 
траніло, йак ше там льудві трапйу. Та он го да до школі учід, штрі- 
кбвад, шумньї; шід, пісац, чітац, же може му б}’дзе льбпші дакі;дік жіц на 
сьвйце. їа бньі вера, тбтен бдец і тбта матка, барз йім було жаль, же 
дцм тбто ж;дио дзІфче іаїїу, та себе мшльфдьі, же цо майу рббід : чі 
го майу дац. чі нь<;. Та вера потом так ше парадзіш, же го дану. Та 
тбтеи духбупі побул там пару дпьі і так ше ноабірал, шумпьі; ше оде- 

брав от тії родічої і так с тім дзіфчатком одешол. Прішол он дбтпм 
там, скадаі бул, та його наоьі, тотего дуіоупего, тіш ше тому дзіфчатку 
дешельІ, бо бньі нь$ мали ньійаке дзеці, Та вера бно там ше учіло 
пісац, чітац і штрікбвац і бешбду, ньїіецкф, угерск^. І шумна кізасбнька 
в пь<;го ві росла так, же тбтен духбулі, цб го у жал, йак за свбйо, та, 
так й^деті раз, йак штріковало прі обліку, он прішол їу пь<‘му, і ше 
барв до иь*;го зальубіл, же вера там го уланіл, а го боні кал, шчіпал 
і там го сцел на плани веці пршь^сц. Та вера біт барс ше му вітало, 
жебі то нь$ рббіл. Аль^ бао иь§ могло дац себе раді та му уцекло 
такоа ирез бблак, І уцекло до маштальньі там, дзе бул кбчіш^ а там 
плакало прі ни;му. Кбчїш ше го пітал, цб му, аль$ му пи; хдело гутб- 

ріц, бо ше гадьбїло, А тбтен духбупі йак то яб&чІл, же бно пбшло, до 
маштальньі, пошол там а там на ньфго баре крічел, же цо бно робі, же 
бн го ужал йак за свбйо, а бно хбдзі до маштальньі ґу кочішбві. На 
пьго крічал, же ше з дь*;го врббі к,., а, к^д будзе ходвіц ґу кочішбві 
до маштальньі, жебі ішло до хіжі. Али; бно ви; хцеяо ісц, бо ше го уж 
біло. Аль<; потом пак он відзел, же бно иь$ хце ісц, та лапіл на ньго 
мбцпо крічед, цо бно мішльі, же бн го ужал ііак за свбйо, а бно терас 
так робі: Пбчкай ті, йа будаем твойому оіхбві ї твбй$й маткі гіісац 
ушіцко, до ті ту рббіш, же ті хбдзіш ґу кочішбві до маштальньі, а там 
плат; веці робіт. Та вера он пошол до гіжї, а зачаї пісац дбраз ґу 
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оцбві ї їу малясі, же цо одо робі, же одо хбдзі до «аштальпьі ґу ночі* 
шові і там вецед да цв^го паціґаиьіл, до звал. А дьіч дье було прауда. 

То тбтед йі;го бцец і ш;го матка достальі тбто пісно, до од да оьго 
пісал, та ше барс застарая ьі, же го у жал там, та нь§ то, жебі ще дацо 
научімо, алм; ше а ньфго така плаиа особа зробіла, Та нотна ше тоті 
двбйо старі, бцец і стара матка ше барс старальі, цо майу робіц, Та 
вера так ше норадзільї, же то велька ганьба, же з шх родзіпї така 
план а особа, а цо вбдей у духоудего, таке воді ше робіт. Та вера бньі 
так мальі йедпего сіна ешчі, тбтей кізасбнкі брат. Та оиьі йбму так па- 

казальі, жебі од шол там їу тотему духоупбму, дзе дуго шестра, ажебі 
себе у жал пушку ї патроні і кочїша і на драгу, жебі одешол тав ї$ 
тей шестрі, ажебі йу вблал нон, йак дрідзе тіш, до бі ну вблал да шпа- 

цірку до ш;дцего льфеа, а там йак з дьім прідзе до лм;са, жебі у жал, 

а застрельіл йу, бо то велька ганьба а йїх фаяелійі таке веці рббіц. 

Та он ше с тім забрал і одешол. Адь£ ешчі му швед зел ьі, йак йу за¬ 

стрель!, та жебі з нь^ії бчі вібрал, а ііім пріньіс указад, чї будзе прауда, 

же йу застрельіл. і он так с тії одешол, У жал себе на драгу цедц'ЖІ, 
до му требало і їібшол там, — Йак прішол, їдзе уж до двора, а тбта 
іста кшебдка стала па Гадку; альо бн йу ньі> повная, аньі ода ш;гот 
бо йак ішла гет, та од ешчі барз мальучкі бул; алм; вера оиьі ше до- 

зпадьі. Шуїни; го обладіла, а го обошкала, а барс прі ньбму плакала. 

Пак тбтед духбуні то збачіл, та дбраз да ньу крїчел, жебі ішла гет од 
ньуго до гіжі. А ш;го ужал до гіжі осббяь$, а му еачал роспраудац, 
паку на шестру, же до биа робі, же хбдзі до іашт&льдьі сама Гу кочі- 

шбві. 1 йак звал, так на ньу ціґапьіл. Та тбтед йф брат, му то барс 
було чудно, же до то таке за робота, же то £$1 іїь$ дідатра їіпьі з оч. 

Та вера й(іму то тіж було кушчік жаль, та ль^м себе нітад от того ду- 

хоунего, жебі йей дозволься кушчік на пул годзіні £ ньім, жебі бул рад 
дадо з ньу ше додогварад* Та од вера дозволься, же може ісц. І од 
шумпьф ужал ду нот пазуху, ужал себе ґдера і патроні і шедльі на вуз 
і ішльі вон з валалу. Ішльі дотом за ш*дну драгу до дедного ль^са* 

Йак прішльї гу ль(су, кочішові назад, жебі станул, ажебі відрах кбньі, 
ажебі там нас, бо була велька трава, а самі ше забраяьї, ішльі за йоднім 
ходньіком до лм;са. Прішльі дальфко до того льі;са, а зачпь? од ш^й 
роспрауйад, же цо ода робіла. Та ода барс плакала прет тім свбйім 
братом, же ода скальд вьіу віновата дьіч, же ш;й Пан Бог з нь$ба 
відзі, же ода пьіч ньф віоа. Та потом й^й повбдзел, же го пбелал бцец 
і матка, же к$т така в лана особа ше з дьі;й з робіла, та жебі ужал 
пушку а йу застрельіл. Та потом біт за то ешчі горілі плакала, а пб- 
прі иь^й та і тбтен йой брат тіш плакал также с тего себе пошеда- 

іьі до уд^дна, а так плакаяьі, цо нь<> могло й^ддо друге укбШд, Йак 
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_ ше віплакальі, та погої о на станула ґу нц*іу а шумньф же прштальі, 
а ше побошкйдьі, а казала; Тераа веш вушку а ме застрель! — Альї} 
йі*жу то бара було жаль, та дь^ кал дзеку йу вастрельїц. Аль^ он іЬ>й 
гутбрі: Та к$б ваш од єн го’ ль*;м очі ньд начал с тебе діб рад на у ка¬ 

ва цій у, же со» де заетрельіл ! Та вера бна льем навала, жббі ль^и йу 
до скбрей заетрельіл, бо барв б$і велькі жаль. Та од вера потом йу 
ноетавіл да пару їрбкі а сад у жал і на иьу стрільа; пушчіл, та иь^ 

спальГло, нь9 відал бгесь. Та од у жал, долбжел пушку на яь^ти і іиіол 
іу пь^її, она ґу ньфіу, а за* ше улаиільі обідвбііо, ішк брат зо шестру, 

а так нлакальі, же пь$ знальі к^ді доед, Йак ше віилакальі уш до другі 
раз, та ода му гутбрі; Мой льубі б раніш ку І Йа нь§ етанам так далц-ко, 

ль$м так на штірі-нейц ґрбкі а валож другі патрон, та скорше іе трафіш 1 — 
Та вера зась ше ифіньф розвівьчовіяьі і ояешла од нь^го да штірі-пейд 
Грбкі і нрілбжел й^и просто на шердо і пушчіл, та вістрельіл, вль§ йу ш>? 

трафіл. Рудід душку па зь^і і ода сегінка от страху спадла* ІІбшол ґу 
нь^й натріц, две йу трафіл, ньїма пьіґдзе ввіч. Шеднул ґу нЬ§В і вась 
так плакали, же ньі; мбгльі ше укбйіц. Та он іЦй дотни повода: Мбйа 
ль^ба шестро! Йа відзім бара добре, же ті ші сцальф иьіч иь^ віно- 

вата! — Та бна му гутбрі: Моіі льубі бра ці піку, ушідко ІЦдво, Най 
Бог відзі, же да иьіч дц> діла, та ль<*і до скорен нрїлож мі пушку аж 
до еамей главі, же до скореГі згіньем ! — Та нора дотом тбтеп й^й брат 
стану л і у жал пушку до рукох, бна станула теж, нрілбжел 6? 8 вушку 
до главі, иу'шчі, та нм; віцальіло зась. Та потом он пушку руцел на 
зь^м, стапул ґу ць$й, шумиьр обланіл, а ну пообшкал, а йф£ гутбрел: 

Мбйа льуба шестро! Йа уж відзім сам, же ті иьіч нм> віка, Аль^ тераз 
до зробіие, щя паш бцед і ваша матка кааільі, жебїм с тебе бчі прі- 

дь^с на укас, же чі йа тебе акуратнь$ заетрельіл, чі пь$? — Та вера 
бньі діє шумнь$ зобр&льі обпод пазух і а іду далей до тего льг;са. Прілу 
бньі ґу й бдн ей капльіді; дбшльі таї до тей каильіді, а клЦкльі обі- 

двбйо, а таї ше крані ньц юдльїльі- Та потом йак ше иомодльільц ста* 
дул горе а іду назад за тбту драгу. Та до он збачіл ? ЛЦцел ибпред 
них и^ііеи зайац і он зббрал пушку с пльфца, душчіл за тім зайацом, 
дбраз го забіл. А так потом гутбрі тей свой^іі шестрі, же відлубйа 
с тего зайаца бчі, а прінь^сьу одбві і маткї, же то з йїх даіфкк Та 
бпа верв, ії^го шестра, му поведала: Код іп;й матка і І$й бцец такі 
родіче, до бньі кажу йу аастрельіц, та бна ль<}« сде, жебї ну застре- 
льіл, — А й^й поведа, жебі барв рад, альс Пап Бог иь£ дозволь!, бо 
уш трі разі на тебе стріл ьаі, а тіьо можем це трафіц, — Та бна нбтом 
і у нове д а: Мой льубі брату, к^т така робота, та уж йа свойого ода 
і свбйу матку пьїґда нь$ увідзії, 4льд на будзем лб тім лЦше путбвац, 

ньіж нь^ агінь^м ! — Та вера бньі ше шуїнь^ з велькіж плачом розе™ 
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шльі. О я забрал ше а пбшол ґу свойому кочішбві, а ввіч пьі; гутбред 
кочішбві, ль»;м : ПрагаК, ідземе дому 1 Ирїш.ш до дону, ужал, вібрал очі 
с кдшевьі, положіл на стул, а укааад оцбві і маткі, же то з Щю ше- 

стрі, а з йіх дзІфкі. Та до бвьі зробільі? Дідьі такі рам зробід, атбті 
очі до того раму на памйатку: Код цц* ману дзіфку, та хоч двом з ньуй 
очі, А тбта дзіфка по тім ль^ше хбдзі, а плаче, путуш;, такі корінні 
себе збіра, а ні* Та пера бна ходаїла длугі час так, же ша фцшш; об- 
дарла, же зостала гола. Та льс;м хбдзі а Ц гола по тім дьфше, а ль^м 
уше до дален до тего дЦса, же нараз збічі у тбтім льфпе й^дед дом, 
а ф тім доме бівал йі)ден старі сьіві члбвек і зо свбіу жену, Дзбді яь^ 

малі ішїїаке. Она прішла там ділеи ґу тему дому, а так рожіра ґбло 
тего дому, хто там й<;ст. А тбтея старі члбвек, о в то відзел от свбіІ^її 
гїжі, же барс красна йодна жеиьска, а гола Щ} улаеі аш по кошена, 
а там дошка рожіра. Он ше ііі;й укаже а йу вола там ґу себе. Адьо 
бна пь^ хцела ісц, бо уш така була, йак вдаівена, бо то у ні прешло 
пару рбкі, аль<} тел&о же он йу прівблал, до бна нрГшда до його дому 
і там побула да с вару лньі, Дал й^й шаті зо свойі;й жені, а йу пітал, 

жебі остала там у пь^го. Бара йу радзі відзельі тбті двойо льудве. 
Аль^ тбтен старі члбвек, он бул такі й^ґ^р, до двом у дЦше бівал 
і оганьал тбтея ль$с, А тбтен жщо то бул й^днего ерцеґа. Та тбтен 
ерцеґ мал доетад яельо ланах па гоедіву, та нісал до тего йбґра, добі 
му на кажді епосу б швіиву дошікбвал, бо пак нь^, та хоц к<;лї,о рбкі 
служі, та с хіжі вовка. IIдостань^ службу. — Та ов йак то достал 
тою пісаш, барс ше застарал, а і с тего барс пдакал і йото стара 
жеяа. Аль$ тбта дзіфка, до там прішла гола до ш»^го, та му поведа, 

жебі ше иьіч пні старая, ль^м жебі ІЦЙ дал такі йфйрекі шаті зр обід, 

йак і бя ма, а одні ну йду обідвбйо до лЦса, а так буду нольбвац, 

же бдда мім пап Бог за таке шчесде, до вабіііу дзіву швіньу. Та ше 
вІбральі на тбту польуфку. Хбдза од рйна аж до вечора, нь^ відно 
було ньіч. Заберу ше, іду з вольнім плачом обідвбйо до дому. Старі 
члбвек баре плакая, же па старе доьі муші ісц зо службі гет. Гду до 
дому, уж нь$ дальфко бульі до дому, нараз велька дзіва швіньа ль«;ці 
і ода вежнь^ пушку с пль^да, вушні, до раз забіла ну. Старі члбвек 
так ше радбвал, же од радбеді нь-ф зпал, до робі, ІІрішльі до дому, 
дбрас нісал картку на пана ердеґа, добі пбслал фуру по дзіву швідьу. 
Та вера ерцеґ ше тіш барс цешея тему, же тему чловеку, свойому 
йеґру дая красні дару дек, а Цшу поведвед, же ма до шмерці у нього 
службу. Та то прешло рок і два, до тбта дзіфка, ше тіш з'уиуло, та уш 
едела ісц дальні от тего й$ґра. Та ше віта йому: Мой дьубі дзедуеь, 

йа бі рада дакушчік далцш вандрбвац! — Тбтен старі члбвек бара йу 
крашпь^ пітал, жебі пь$ годзіла ньіґдзе, же у ж баьі барс су старе, же 

15 
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т><} будзе хто воді подай, кр буду горе, жебі була така добра, жебі 
яьі;м зостада там, — Аль*; йс^й ше там іщ пачіло, так ль$к літала од 
нЦго тоті шматі, цо он ма по ль$ше, пак І^ґер, жебі неп дал і пушку 
І патроні, біта будзе польбвац — Пак ои відзел, же уж яьійак ицхце 
там 80стата йс;іі дал і пушку і муидур* І забрала ше е тім по тім 
лігше, хбдзі од печера до рала иб тім лм;ше тик, асе аж двешка льі)гяа 
яод І'рвего строми, же военала до другого дпьа. На другі дзень — 

тбтен ерцбґ мад йодного сіна, иріпца, а тбтен прїнц вш прї себе два* 

цец штірі Гїбґрох, та ше зббрал тїж до тего льиеа па польуфку, Пости¬ 

нали кажді на евбйо діштанцп, а он збетал ва ньГжа та помальучки 
ідеє сам по тім яьбше, Та пера он патрафіл акурат на того йі;ґра, цб 
там стіл. Стань^ ґу ньому, а так ше пріпатра, же цб то за члбвек такі 
красні младї, а й*;го бца мундур. ма, же оц зна ушйцкіх йуґрох, а того 
й^днего ньг. Та в&квьф го, зобудиі, а літа ше го, цо так робі у тбтія 
льбше, Тбтен йі/Тер ставці, кушчік ше альік, а му гутбрі, же заблудвіл, 
же ньб ана, екадвї йн, іньї еЦ вна, дає драга. Та он па ньго натрі, 
барс ше му иамачіл, же такі владі йфїер добрі, хлоп младі, же би го 
в6жнь<; ґу себе, будзе прї ньому за першого З^ґра. Та он го літа, же 
он ньн цуйдзе, зостакь^ у то тім лцше, п уїдає, скидні нрішол. Аль$ он 
гутбрі, нрінц, же код їїьу п^идзе, та го дбраз вастреяьі, Та тбтен Йбґер 
рад пщ рад иушел з ньім ісц. Нрішол в ньім до дожу, до бурку, дал 
му першу хїжу а му повода; Ту будееш мац квартільї — А тбті вецен 
йі;ґрі иі;Ден ку другому зачальі роснраунац, цб то таке, же бньі уж по 
ті;льо рбкі служи, а бньі таку ласку нц ману аньі к в артіль 9 1 — Та 
вйра тбтен нрінц роскаже Зудпу польуфку там а гам. Шуинц ше вїберу 
ушіцкі шесц а двацєц, а тбтен наймлатші ш;ґер фурт з ньім ішол обок* 
А тбті вецеіі йбґрі Іфден до другого шунадьі, цб то таке за робота. Та 
польова;!ьі по тім льбше, Нрішол обід, пье забільі ньіч, льє а тбтен ш;ґер 
йедпАго зо нації. Та тбтен нрінц ешчі уше го ратші відзол, Дал му зо 
свойого ободу ше ііай§сц і папіц і побральі ше иоіадьучкі дому, їіріду 
дому, кажді на ской квартіль пбшол* Тбтен владі шч'ср дал себе панб- 

шіц до бечкі воді а ше шумнь^ вікушіл: такі буд красні, червені пак 
ружа і забрал ше, ішол на шішцірку. А тбтен нрінц лцм за ньім ішол, 
а иітая ше го, скидні он, чі ми бца а і матку і чі іу жійу. Аль^ би 
шу пьг хцел ньіч поведаец* Та потом забрал ше, ішол дому* Пбшол Й9- 
ґер дботу на свуіх квартіль, а тотен нрінц кукял на дввері, ті дзіру, 

же цб он там робі, Тбтен ш;ґер ше нозобльікал, ішол спад до посцельі* 

Аль<? тбтен нрінц уш то збачіл, же то ше му вїдзі, же то нье будзе 
хлоп* Ти нора на другі дзень роскаже на польуфку вась, Іду по лЦше, 

ходза, нрішол дішч, добре їїіх номачал, бньі ше забрал ьі, ибшльі дому 
назад* і а нрінц дорив за тім й^і'ром, Йбґер дзвері вавар, дбрас ше 
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замкнул. А тотен прінц ііатрі на двірну — ш;ґер ше цоя’обльіка а ідеє 
до кунбльі, цо шал вроббву у діжі. Та уш тотен прінц акурат відзел, 
же то жепьска. Дбраз дуркал жебі му отвбрев.’ Али; теп яу ш,д отвбріл, 
вьш ше аж иьту обльік. Най ше обльік, ідеє отвбріц, прінц уж одешол 
гет. Па другі дзень нбшол до файнвго шнайдра, жебі зрббел пре йддну 
бралту н а Гідр інші шаті, же кд.льо му іірідае, та он то ааплаці. Йак тбті 
шаті уж бульі готове пріньбше віх сам до дому, полбжі на свбйу пос- 
цель а да вблац тего В<;ґра, жббІ прішол до раз ку нь»;иу. Йдґдр ше 
позбіра, ідеє там і'у ньому, шішол до гіжі, арїпіі дзвері вимкнул, а ше 
му каже дбраз з’обльдц. Али; он барс ше вагапьбел і ше застрашіл, 
та нь<; щел ше з’ббльдсц. Альд тотен прінц вал нат носцельу шабльу, 
ніхнашл шабльу, а ну новеда: Дбрас це норубея, кдт ше ньо з’обльд- 

чеіи ! — Тотен рад ньд рад — мушея ше шувіш; «’ббльдц; а дал яу 
■готі з бралтн, цо дал зрббіц, шаті, жебі ше об льон до тіх. Тотен иьі; 
хцел, альд мушел. Йак ше обльік, барс красна кізасбньа а иьі;го була. 
Потом он ужал йу нот паиухі, а ішол Гу свойдяу оцові, а му новеда: 
Татусь, то будае мбйа жеиа! ■ Оцец ше тіж арадбвал, же то барс 
шуани особа, та вера уж весьдльд мало буц. а он ше Йди піт», прінц, 

днйакіх родічох. — Она яу новеда, же бна іш; вна, же бпа уж бара 
дауно а дому гет. — Та ше Ідй пітал, кадзІ ходаіла. — Та му новеда, 
же цо ше йди водзіло у тотего духоунего і по тім льбше і у тего ста¬ 

рого йі;Гра. — Та он дбраа шедпул ґу щрайнтІшу, а пі сад пісва на то¬ 

тего духоунего і на йди бца і на матку і на брата, жебі фтеді а фтеді 
ше тим иоставільі на вешельд, алі.д к' кеяу, та ньд пісал. Та тотен ду¬ 

хбуні ше забере дбраз а ідзе там їу Йди оцові, і ґу маткі, а піта ше 
йіх, чі ньд знану, кеиу то будае вешельд ? Та бньі яу новеда, же тну 
знайу. Та тотен духбуні він тварі: На уж знай, то яьдя за то вас во¬ 
лану, жесцв мбйо родіче, бо на ше с тім прінцом познак 1 — А оп го 
пьіґда І ньд відзел. — Та іду там на тбто. вешельд. Йак пріїпльі там, 

пріду до бурку, та тотен прінц відзе капрец ньіх а йіх шумпьд віта. 

Та бньі потом вініл і. і на верх а дбраз йіх дал там до гіжі шедаіц. 

А каже бна тому прінцбві, жебі кавал йдй оцові і неп маткі там ґу ньуй 
до гіжі. Йак нрішльі там до гіжі, стань»; бна зо стблка і шумпьд йіх 
вібочка. Тбті йдй родіче та льдя на ньу иатра, же цо то Ги; за йфдни. 

Она дія гутбрі, же бпа ніх дзіфка. — А бпьі поведайу, же бньі мальі 
дзіуку нрет пару рокамі, альд йім уяарла. — Ну, та добре. Вешельд 
стало, панове йддза, піна, тбтен духбуні тіш шедчі; ній»;, с погарам і себе 
черка, дббрей двекі бул, та себе шпівал. Тотен прінц стнпьі; от тіх па- 

пох, а літа пребачепьд дацо поведзіц: Же цо такі члбвек аасдужі, кдд 
другого сце зо швета змарньіц? — Та тбті наново му гутбра: Ту маяе 
духоунего, он йд учені добре, та ньан он осудзі, йак духбуні члбвек, 
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до такі ааслужі, кут сп,е другого в о швета зкарньіц. — Та тбтен ду- 

хбупі станку от стола, дббрей давкі бул: Та аа кбпьжі го иотаргац! 

Шиерд за шмерц! — Ну та ирікц гутбрі: Пардон, панове. — Лбшол 
но свбйу папку, пріведзе Гіу там, а повода Вуй, жебі нудну пріповітку 
онраудзїну поведала, до йуй було, дзе до ше йуй вод зі л о от шідвнбго 
рбка аж до гньушка. — 0на зачпьу роспрауйад, йак Вуй було у ду* 

хоунего, а духбуні дбраз ше запальіл, же дб то таке. Духоунего дальі 
осббпьу заурец. А бпа тбту пріповітку роспрауйала дальуВ, йак ну брат 
стрільал, а ньу мох трафід, же потом аайада етрафіл, а очі відлубал, 

оибві і маткі пріаьус па ;укая, же то з иьуіі іотей. Потом йак по тім 
льуше ходзіла, йак у тего йуґра була і йак сом, повода, ту душла. — 
Та йуй бдед і йуй матка во страху од радбсді барс плакат ьі, дб іііві 
було жаль. І дораз тего духоунего за кбпьмі рбстаргальі, а йуй бца 
і йуй матку в’охабіла ирі себе і брата, Вешельу онстало, тему йуґрбві 
старему, до у ньуго була, дала му барз добрі подарунек. — Два дзіркі 
у ибше, сконьчіло ше. Та куд ньу помарльі, ешчі до дпьушка жійу. 

Зап. в лічиш, 1899, від Скіфа Вальки. 



II. 

БАЧ-БОДРОҐСЬКИЙ КОМІТАТ. 

ПІСНІ 





1 Духовні пісні і колядки. 

1. Про Адама. 

1. Гді Бог Адаяа 
Створіл рукава 
На образ главі и^го: 

Дал 8(»иу Ясену, 
На імньа Йуву, 
З ребра боку льівого, 

2. Обіцьал В*;иу 
Роскоші у райу 
Зо жеиойу за жівота, 

Тілько а йодного 
Дрова райекого 
Нь<? кавал сііа і м доті каті. 

3. А врах злосливій, 
А не жічлпвін, 
Йі;ву П0Діоуйаш;т: 

В її гріш ти йапко, 

Мойа коханко! 

Тав сйа з льія зраждай^т. 

4. Она урвала 
І скопіювала 
Овбцу ранской: 
Простерла р^кі, 
Кусіла ушйткі, 
А лапові дала. 

5. Адаи прійфкльайфТ^ 

Гіаблува укушаіЦт, 
Наготу снозиавайет: 
Йува споаиаііа, 
Нагбйу стала, 
Себе сйа заустідьіяа. 

Зап. и липні!, 1897, від Я «ота Колоша на. 

2. Пастухи па Різдво Христа. 

Наслі буці ластіре, Устаньте горе, не спіте, 
Нрі Бетлегек наїре (?): Пава Хріста найдете] 



Найдете го. наслідком, 
Повіте го леленком. 

Марі За ше ста рада, 

Же пеленкі не мала: 

Не стйрай сйа, Марій о! 

Стардеме мі з ружі їшєт, 

ііовіи^ме шірі швет ! 

Зап. в лшши, 1899, від Явгшш Колошник. 

3. Пастухи па Різдво Хрпста. 

Терав на сом пбчал добре спаті, 
Тераз мі ночальі на гесц Даті. 
Масно зашвїдельі горі, ль^сі, 
НІ півану ангелкі по пебесі. 
А ві, хлівці, стальне, ец жалуй де, 
Кажді свбио бочкоркі дрігот^йце; 

Стала ше нам весела довша, 

Же пава Марі на мороділа 
У йашльох на сламі віфлейгмскей, 

Худббной маштальньі, а на жевії, 

Зап. в вересні!, І897, від Марії Бесераеш в Конурі. 

4. Ангелі сповіщу є пастухів про Різдво. 

С тамтей стрілі гайка 
Желцшьі ше траука : 

А таї горе паетіркове 
ЇЦдза каші в гарна. 
Нрішол і“у ньім алгел 
А так ній гуторел, 

Же ше Хрістос нарбдвел, 

Ай кажді відає л. 
А ті долать, Рогу, 

Затруп же ті Богу: 

Алілуйа, алілуйа, 
Слава піпу Богу. 

Зон. в вересші, 1897, від Марії Бесорігенї в Конурі. 

5. При яслах Христових. 

Йен поденка 
См і рев ого сінна 
Нам дороділа: 
Од вінушчі (?) 
До йаеяьічкох 
Йуго й^ст шложіла. 

Немойпе дьітьатко, 
Мале ііахольатко. 

ЛЦв ше це гасла, 
Так му ш пі вала. 
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Вол і осел 
На ньго діхаді, 
Так му рікалі; 

Котрі свой^й 
Вельікой мілбсті 

Цар наш, крадь наш, 

Ложі меджі ііамі! 
Так го вїтальї. 
Лежіт нелолі.атко, 

Равльі'ше пташатко. 
Й(;ГО хвалільі, 
А уш не більі, 

^ Поедал сіна 
З небеса вісбкс, 
Абі нас спаеод, 
Котрі од нарожденьа, 

Жадної лотьшеиьа, 

Не пал наш міді 
Хрістое неділь 

Зан. в вересни, 1897, від Марії Шіштн в Кодурі, 

б, Радість із причини Різдва. 

Радуйте сьа усі льудіїф, з неба ярішол радосні нас: 

Хрістос єна нам народеп у блажені чає; 
їсі льудіиі; чуйте, чуйте, КСІ ВІфлей^й арієтіпуйте. 

Увідьїте слауно рождєство но худббной храміньі, 
Сам Бах цернел, цернел, но Молах на слів і. 
£еі льудійі; чуйте, чуйте, ко Віфлбй?! пріступуйте. 

Небеса заснітьа сйа, у пошдоці п&сносц. 
Ангел з неба пріступел їу ііастїром радоено; 

І пастіре бежа, бежа, славу божу да увідна: 
Усі ль^дійе чуйте, чуйте, ко Віфлеш>и пріступуйте. 

Радуй^ ще Марі па о рождествї свойого сіна, 

Оо Осіфом, со бідльаті, чіста дьіва, Бога маті: 
З?сі льудіш; чуйте, чуйте, ко Шфлейем пріступуйте. 

Од востбка трій$ царі Ісус Хрісту несут дарі: 
Ліван, спірно, злато, дарі дану, Гсус Хрісту заспівану: 

Усі’ дьудїш} єн і лайте, співайте, нового царйа славіте. 

Зап. в верески, 1897, від Марії Бесермеяї в Коцурі* 

7. Христос чоловіколі. 

Од востбка восіна ввезда наспана, 

Ибстаж Богом челбвік от Ізраельа. 

Валам то пророкбвал, 

Иасну звізду показ6вал, 
Днес восіпала. 
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Бо котброй прорбці йасно пісальі, 
О постань! ї льіта (?) тайна открїта. 
Лоза блага, пл одо віта 
І росштла заквітнута 
Дьіва рашдайа. 

І спол кітель заков а ступея па земльу : 
Іс пречістой дьівіді і ваступшцї 
Нарбдел сйа усей тварі, 
Небесного парна славі 
[В] убогі сталі, 

Зап. в вересни 1897, від Марії Бессрмеаї в Конурі, 

8. Побиті Іродом діти. 

День божого нарожденьа: 
Весело льуде, 
Благо вам буде! 
Ангел пастір[ям] так звістовал : 
Же сйа пародія, 
Так увесельіл краль 
І бца аафрасовал. 
Дьїткі нобітї дал: 

Білі, сіклї, мордовалі, 
Строгі катове, 
У лісні збоццбве, 
Крічат дьїткі, 
Плачут маткі 
Кірваве, сердечне. 
От персі Віх одріваді, 
І раетіналі, 
РіаІ не малі 

З каткам і сйа пожегиалі, 
Жертву де малі, 
Знак кріві, 
Слезі вілівайут плячлівї маткі, 
О свбіНх дьїткі : 
Лежат збіткі баранкбве, 
Йак у нбльу спішні, 
Рахіль ллачет так рекпууше; 
ПотьІхі не мїіл[а], 
Праве умірал[а], 
Патрайучі на свойого сіна, 
Тьашко умльівала* 
О Ироде окрутпіку, 
Белька то віка, 
Же свойого сіна, 
Што за ирічіпа, 
На забіток дала. 

Зац, в лішіш, 1807, від Япоша Колошшш. 

9. Апостоли по смерти Христа, 

Вїшла гвівда па край швета, 
Зашвіцела до пол шве та; 
Ішльі ві пьу апостолі: 
Чом сце смутні, невеселі? 
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Же сне Хріста ігь(> відзельі, 
Йак у штварток ирі вечері, 
Хльфба ламал і май давал, 

З божу міру нас напавал: 

Й$це, піде, ужінайде, 

Пана Хріста спомінапце ! 

Й^дльі, шльі, ужшаяьі. 
Пана Хріста споміпальі, 

Зап. в вересни, ІВ97, від Марії Бесерменї в Кацурі. 

10. Хрнстос і Богородиця. А. 

К$т ше Ісус Хріетое на пЦбо віберал, 
Свону льубу мадер на жемі а'оіабйал. 

„Нь^ з’охабльаїї, кой сінбчку, па жемі, 
Лцм ті мо бер зо сббу на нЦбои, 
я Н ьу можеш ті, матко жона, зо мну на нь^бо понец, 

Бо ті мушіш, матко ібйа, на жемі увірац.4 

„К^д йа буднем, той сінбчку, на жемі умірад, 

Нь9 допушчай і‘у мпьі? злому пріступбяац.“ 

вНь9 бой ті ше, матко мбїїа, урага шкаредного, 
Пбшльеі ці ангела з пь^ба вісокбго* 

Шшльфі ці аигелох, двапац апоетблох, 
Сам арі даєм трінасті, сам Хріетое небесні 
Та ті лбйдвеш, матко мбйа, пбйдаеш меджі нам і, 
Йак Мені мешачок меджі гвіздочкамі. 
Та ті шедпцші, матко іойа, на праву правщу, 

. А йа шйдньфі, матко мойа, на судну столІцу.4 

Зап, в іняшг, 1897, від Юлі Молвар у Коросту рі* 

11. Христос і Богородиця. Б. 

К(іт ше Ісус Хріетое на пи;бо одбераі, 

Свбйу льубу мадер на жемі охабйал: 

Нь$ охабйап ме, сіду мок, на тей чірней жемі, 
Дьі;м ті не бер во сабу на пь^бо! 

Ні>9 можеш ті, матко мойа на, нь^бо во мну іці, 
Бо ті мушіш, матко мойа, на жемі умрецк 
К$д йа будзем, сідбчку май, на жемі умерац, 



Нье допушчаії ґу миье алеіу доетуповац! 

Нц бой ті ше, матко жшн, Урага шкареднбго, 

Ііошль^я йа а пьеба ангелох, дваиац апостолах, 
А трітісті пбйдае сам Хрістое небесні; 

Пбіїдвеш, матко моіі а мита, поїдаєш м владі нам і, 
Йак йасні мешачок кеджі гвіздочками 
ІІоіідзеїії матко мойа па пра&іцу, 

А на шедньем па с^диу стольіцу 
І там буднем судній, грішнім і праведнім. 

О хтору ті, матко, будвеш душ(чку нросіті, 
Нь<* годна та душа затрацеиа біті ! 

О Хрісте і паши;, пан сна дам то доста&Ьі;, 
Най сьа нам достань*;, то царство небесне! 

О матко І су сова, модльій сіна свойого, 

Жебісме ше достальі до царства небесного. 

Зал. в серпші, 1В97, від Гавї Новіш у Конурі. 

12. Грішна дута а Богородицею перед Христом. 

Уска дріішка до небеса, 
Ідзе лб иьі;й грішна душа; 

Ідзе, ідзе барс плачу ці, 
Свбйо рукі ламайуцї. 
Стретла ну там матка божа : 
Дав ті ідзеш грішна душа ? 

А йа ідзеи на осуждеиій^, 
Пекло мі йе створене. 
Грішна душо І ГІбан за мну і 
Поїдаєм мбдльіц сіна свого, 
Да оглушні гріх і твойої 
Задуркалі, поклцкалі, 
Ба Петра ше занолалі — 
„Петре, Петре! Возяї ють^чі, 
Вбзмі кльучі, хто там дурні*1 ! 
„А там дурні матка божа, 

За вьу стбШ грішна душам. 
„Мбйу матку пука пусце, 
Грішнеп душі преч укаецеи| 
„Сіну, сіну, сіну знілі І 
Отнуш грішней душі віці*1. 
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„Мамо шойа, ш><; отпуш чім, 

ІЗо до церкві ПЦі ходаеда, 
Иьі ше Богу иь(‘ модльі;:га“. 

„ Сіну, сіку, сіну мілі ! 

Отпуш гріщней душі віві“. 
„Мамо мойа, пм> отпушчіи І 
Мойо пості п ьі; носцела, 
У пь^даельу ше уше чесала, 
К<;ді велька служба стала". 

„Сіну, сіну, сшу мілі, 
Отпуш грішнвй душі віні“. 
„Уж ш;іі піна отдушчена 
І ґу царству ирістулена", 

Зііп, в .шини, 1897, від Юлі ЛІ оленір у Керестурі, 

11 а рил елі: Голоюі цький, Народ, пісні, 1. Ст. 231—235 і 230. *(• 07 і 69. 

18. Пісня до Богородиці. 

О Марібо, Матко божа, Иречіста, 
Просі на нас свого сіпа Ісус Хріста: 
Біла лелій а, дьіва Марійа, | 

Хтору ародзелн нрешйата А її па. 1 -1 

Ті кральіца і ангелом, Иречіста, 

Просі за нас свого сіна Ісус Хріста. 

Ті кральіца архангелом, Иречіста, 
Просі за вас свого сіпа Ісус Хріста, 

Ті кральіца і ушім шматім, Иречіста, 

Просі за пас свого сіна Ісус Хріста. 

Ті кральіца і гдовіцоя. Иречіста, 

Просі за вас свого сіна Ісус Хріста. 

Ті кральіца і шірбтои, Иречіста, 
Просі за нас свого сіна Ісус Хріста. 

Ті кральіца і нам грішнім, Иречіста, 

Просі за нас свого сіпа Ісус Хріста. 

Зав. в серпні!, 1897, від Марії Янваяь у Керестурі. 

*) Сей приспів иовторк'вт). ея по кождііі етроірцї. 
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14. Пісня до Богородиці на тронї. 

Хрістіиаііе но усем світьі пбйте весело, 
Вознесла сііа ділка свата кйньі на небо; 

Возиеела сца зо славойу, сьі'ла па свой трон, 
Од ного же невірних свбіїіх уше іжепет воіі. 
Ох, Маріно Матко божа, сушчайа у небі, 
ІІо воаданой благодатп од бца тебі, 
Удьіли пан місто у небі прі трбнньі твбйі,ш, 

Гді царствуіцчш зо сіном евбнім. 
Радуйте сйа таґже вірні, місто ожидай^т вас, 

Коііа жадна сила земна не вбзиет од вас. 

Ль^бае ґдові і шіроті, возльубіт Бог пас, 

Поставі нас на лравіцу, йак ирійде той час. 

Зап. л сершш, 181(7, від Марії Япкань у Ксрестурі. 

Параде*!: Руські оселї в Бач ці. Ст. 49. а. 

15. Пісня до Петра і Павла. 

Оргаии іграйто, Петра велічайте, 
Апостолу І [аулу радбсво заграйте. 
Іроде безбожний, а цьісару рішений, 
Казал мордоватн, йак Шлат иоптійскпй. 
Апостола Петра казал мордоватн, 

Апостолу Иаулу казал главу яньати. 

Іроде безбожний, тірбне прокльітий, 
Будеш тв па вікп у пекльі горіти. 

Апостоле Петре, процвітайі;ш ти па віки, 
Во горном сійбпьі з ангнльскпап лики. 

Сподоби же і пас вічного парствійа. 

Зал. в ссрппв, 1897, від Марії Янкапь у Иерестурі. 

16. Покритка в пеклі., 

Ішло двіуче на воду, 
На ту воду студійну. 

К$т ті нь^ маш свой вень^ц? 

Ішол тамаль младепец: 
Дзіуче, дзіуче, дай вень^д! 

Йакі же ті младевец, 

Йака же ті дзіучіна, 
Трбйо дзеці зродзела, 
Трбйо дзеці зродзбла, 
Долу воду пушчела. 
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Облапел пу о полі: 

Трі рас пекло обішлі, 
Трі рас пекло обішлі,, 
Ньіґдзе урита ньг иашлі: 

Урата, урата, уратіце, 
Ростверайде КатіцеІ 
А до таке иь^шеде, 

Же ростверад кажеце? 
Ньі'іием тьіло і душу, 
Ріхтарову Катушу. 
ІІі;ден дзвері роствера, 

Другі карсцель памееца, 
Треці смолу роспека: 

Дайме мі ш;й смолу під, 
Най прівіка пеклу жіц, 
Ніш де лойг;ії мадері, 
Най зна тріиац йак цері; 

Най иь<; каре а йазікол, 

Най йіх гатрбфа с пруцікол ■ 
Ми і. о карала з йаніком, 
Ніч; штрофала с пруціко». 
Ніш де м6ш;й мадері, 
Йак на ше ту добре мам: 

Шафрап, йумбір пре давай, 
Чіірніх дьаблох купдох мам. 

«йш. в серпіїи, 1897, від Гані І’»мам у Керестурі. 

Паралелі: 81. Мімік, Ріемпе 20 8ріма. Ст. 6—7. Ч. 6. — Голови цілий, На¬ 
родні пісні. І. От. 210—211. Ч. 36-37. - Тамже, III, 1. Ст. 225-226. Ч. 95. — 
Т. II. Ст. 727—728. Ч. 13, — Р. 1. ЙаіаРік, Рівпб яч’біякс ІіДи яіоиг. » Шіїугії. II. 
Ст. 105—107. Ч. 69. — Йсроіа Раиіі, Ріеяпі Іисіи роїчкіе^о \у Сїаііс-уі. Ст. 76—78. 
Ч. і. — Ш.ІІсісЬІ, Ріезпі Ішіи. І Ст. 40. — II. Ст. 301-304. 

17. Те саме. 
(Відрішок). 

Урата, урата, уратіца, 
Отверайде уратіца! 
А до таке тушене, 
Же отверац каже де? 

1 і і. гіней дело і душу, 
Ріхтарову Катушу; 

Дайце ві іїгіі смолі під, 
Най прівіка пеклм; жіц. 

Нол погара попіла. 

Нол пламепьом постала; 
Далі погар попіла, 

Шіцко пдііяеш, постала. 
Піше вона льІтері, 
Аж до свойгй мадері: 

Мамо, мамо, маш віх два, 
Ініїїав йіх кар, йак ші мш>а. 
Миьа ші карала з йазіком, 

А йіх- карай с прудікоя. 

Зіш. а серпик, 1897, від Марії Стрібер у Конурі. 

><30*- 
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II. Баляди і романси. 

18. Мертвець-кохатк. 

К^т ше тілі од діл ей брал, 
На рок, на два ну з’оїабйпл : 

Ії^д нь<; іірідвеаі аа рак, за два, 
Ньц чекай ме, діла, ііьіґда. 

За рок, за два го чекала, 

А у тредіиг чарошіла. 
С пуетеїї студиьі воду брала, 

Суху грушку нольІ вала. 

Йак вона йу польівала, 
Аж на біло росквітаяа. 
Грушко, грушко, розвівай ше, 
Мілі, шердо, орібліжз ше! 
Дзе ше ужало, там ше ужало, 
На обл&чок аадуркало : 

* Чі спіш, міда, чі ті чуГдпн, 
Чі іе вернь$ опчекуйеш ? 

НЦ іішіи, пь$ шпів, альс; чуні;м? 

Вернь$ на де опчекуіі^м. 
Відровада ме, мла абиа, за гуипьіщ, 

За червені вішеньіці, 
А біта го спровадзіла* 
Навал ше пеіі дому ура дід : 
ї'рад ше, мїла, урад ше дому, 
Бо на вера нь«; твой мілі, 
Льбм на дьавол справедливі* . 

Зап. в липли, 1897, від Юлі Молпар у Кереетурі 
Ііаралвлі: Галова ці. кий, Народкї нісвї, І. Ст. 83—84 Ч. Ш — 

708-710. Ч. 11 

И Ст. 
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19. У ворожки. 

Надзала пі швекра кудзель, 

До НЬО спродаєм седем пьі;дзель: 

Тоді до манері пойязеш, 

Док ту кудзелочку спредзеш. 
Пбшла швекра до косцела, 

А иьфвеста до сушеда: 
Суиіедо мойа иреміла, 

Дайме ві маьі* пораді 1 

Йа бі ці дала пораді, 
Альї- ці ше ббйім зраді. 
Нь$ бої! це ше в і тем зраді, 

Ль<,'м ві нііье дайце пораді. 
Роскубай ті кудзелочку, 
Най даєш ті тая жабу мошву; 

Жабу пбшку і клатбчку, 
Та ті спредзеш кудзелочку, 
11 рішла швекра зос косцела, 

А пь^веста кудзель спредла: 

Ньевеето мойа премїла, 
Хто ці таку пораду дал? 

Сама йа ше здогадала, 
Кудзелочку роскубала. 

Зав. в ссріши, 1897. від Юлі Левсиськоз в Конурі. 

20. Донька-пташш. 

Шсдпьея па лелімі 
І на розмарші. 
Прідзе мойа маці 
ІІетружочку жаці, 
Будзе ае сапьаці *): 

Йай гіша, п'ша, 
ІІтачку йарабі, 
Погребеш лелііїу 1 

Хто йу ігосадзел, 

Тот йу погребе, 
Сто рас крашша будзе. 

Зав. в ліпиш, 1897, від Юлі Молиар у Керестурі. 

Паралелі; Голшкіцьвий, Народні піеиї. І. Ст, 195—196. Ч. 18. Тамяе, 
ПІ. 1. Ст. 141—143 Ч. 10—11. — Т. II. Ст. 708. Ч. 5. — Рг. Вагіов, Иочуй ваг. 
різпб тоогауаЬб. От. 34. Ч. 96. — Р. І. ЙаГаіїк, Ріапб аніяке Ііби 8Іо». ШМ 
н. Ст. 103—108. Ч. 68. — Рг. Вагіов, ШігснІпІ рївпб тогаувкй. Ст. 53-54. Ч. 66, 
а—Ь. — 2е#оІа Раиіі, Ріеяпі Іисіи говкіе^о лу Оаііеуі. И. Ст. 145—146. Ч. 9. — 
і. (Човег, Ріейпі Ішїи роївкіеро » ббгпут Зяіазки. Ст. 239. Ч. 488. — 3. Радчеико, 
Паски Гоиельскаго уьзда. Ст. 205—206. Ч. 175. — ,). Коїійг, Лігоііше ?.рів\\'апку, 1. 

От. 3. Ч. 1. 

Дала матка перу 
ДалЦко от себе, 
Заказала Ві;п, 

Пріказала мі;й, 
Бі пь$ ішла до вь(;й, 
За седем двьі, 
За седем тіжаьі, 
За седем мешачкі 
І за седем рочкі. 
Справі» йа ше, сдравія, 

ІІтачком «арабом, 
Ііойдзеп до иаябчкі, 

*) Навісь: апшьаці = вганяти. 

Ктііо^ітфічіїий Зйіривк: т. 15* 
17 



21. Ковалева дочка. 

Орала баба ваграду, 

Іірішол ґу пь^й пан на пораду : 
Ой бабо, бабо, зрад бабо, 

Іірішол сом вам на пораду, 

Йак бім мал склапан; Ковальову папку* 
Баба му гуторї: 

Обл^ч ті шматі панеискі 
І папучі кармажейекї, 
Та ті ще нрехоц по групку 
Аж до самого вечарку. 

А йак ші це прїдае темна ноц, 

Штай ше до ковадьа па ноц. 
Коваль, коваль, ковллцшку, 

Пренбцуй ме й^дну нбику, 

Бо йа еправодльіва напьі, 
Ідзем па ваш ар до Прагі; 

Уж па своя товар послала, 

Сама ту на иоц воетала* 
ЇІаґ у ж булі по вечері, 
Роскавал коваль свбй^ії цері: 

Іц ті, церо, ложу скласц, 

Нойдав с тббу паньа спад. 

Цера оцбві так отповеда: 
А по мой мілі, льубї ! 

Йак мнь$ ше тбта шіньа нь^ льубі І 
Коваль цері отповеда : 

Чом бі ці ше паньа нь£ льубела, 

Ю;т ші аньі пьіґда льі; відаела ? 
Уж Віші два иоль^галі, 
Сціха слово прегварйалі; 
А йак бт?ло по иолнбці, 
Крїчала цера о свбй^й мбці* 
Друга яаігьа отповеда: 

Чіт ті? церо, нь$ кріч ті, 
Ша нас пьїхто еь§ сліші! 

А ник рано постава і і, 
Дзекбвал пап Ковальові, 
Ковальові 8 його цері: 

Здрава бстаеь, ііла мбйа, 
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Уш ті будзеш йа уше ґдбва. 

А йак було бліде ко рочка, 

Кольіше пера сінбчка, 
Ходзела з ньім по жедьуней луце, 

1 мала сіпбчка прес оца иа руце, 
А так му шпіваяа: 

Галваї, бельао, сіну ноіі ї 
Нь? буд такі, пак бцец твой ! 

Нц бул твой бдед [ти панейскі, 
Ль^и бул зводїтель кармажейскі, 

Зап. в серні ш, 1897, від Гані Римач у Керестурі, 

Пара леді: ГоловацьішЙ, Народні пісні. Т, 1, 252—253. Ч. 133, — К. Ег- 
Ьеп, Різні пйгогіпі. II. Ст, Ш—Ж Ч, 158, — Гг. ВаНов, ИоуЄ пйг. різьБ гаогатвке. 
Ст, 124—129* Ч. 322-323 

22, Вояк у панг. 

Ішол жблвьір з Будаіпз, 
Ньфсол меду і віва: 

ПаньІ на иьп> |зірала, 

Од шд;го дзбан вітала. 
А За тебе иьс^ дам дзбан, 
Бо йа на це злі зуб мам ! 

Пан ше иаиьі сштуй^, 
Цо за пінка па стояку? 

Пан офідір карті град, 

Ша нон пінку запьагал. 
Пан ше тіаньі спітуй^, 
Цо до спілка збурена? 

Манка мішу довела, 

Зан. в вересни, 1897, від Гані Раннії 

П ар а л з д і; §1, Мшік, Ріеаае го 
Рус, Соловей. Ст 133—134. 

Та иосцелку зб^рела. 
Пан ше даньі агітуй^ 

До за жблвьір за лввермі ? 

То Ги; жббрзк убогі, 
Калька Ії9 на ногі, 
К^д бі ше пан змілбвал, 

Та бі го барз дарбвал. 
Пан ше над пьім аміловал, 

Віпьал дукат, та му дал. 
Жолньір с ііжі вібльіздул, 
На коньГчка вічвіснул: 
Й^дну нбцку с наньом спал, 
Ішчек мі над дукат дал ї *) 

у Керестурі. 

Зріма, Ст, 103. Чч 261, — М, Врабедь, 

23* ВикрадеіШ. А. 

Йа там даль£ нот патбчку Ш й^дні нійу, другі граку, 
Шву х дао ці наль^нбчку ; Треці дзіуча нагварйайу. 

*) По кождім стику приспівують сн: Гей, гей, гойа, гой. 
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Йак вбяьі го нагварельі, 
До гінтбва положень і. 
Мац й^І спала, пьіч нь$ знала, 
Сушеда йфи поведала: 
Ей ві} сушедо, горе етапьце, 
Даіуку себе здоганьайце! 
Ей, а ві, браца, горе станице, 
Кбпьа себе ошедлайце, 
Ніестру себе здогоньайце. 
Ей а там даль^й арі Мільбве, 

ІІІедзї Гапьча у гінтбве. 

Ей, йак вбяьі го адогопь^льі, 
Два трі слова прегварельі: 

Вітай, шоуґор, вітай тілі, 
Ньї пбйдзеш ті бталь жіві І 
Ей заиальі «у до стреяепа, 

На цо тебе цудза жена? 

Ей нацальі му до ііойаса, 
На цо тебе шестра паша ? 

Зап. в верес пи, 1897, від Мели пі Фіндрік у Конурі. 

Паралелі: ГоловацькиЙ, Народні піеві, І. Ст. 85—87 4*41 І Ш. — 
Тамже. Ст. 75-78. Ч. 32. — Т. ПІ. і. Ст. 21—22. Ч. 9. — %е%о!л Раиіі, Рїезпі 
ІшЗи гизкіодо лу баїісуі II. Ст. 11—13. Ч. 9. 

24, Викрадена, V Б. 

Мац й^й слала, пьіч ць$ знала, 

Сушеда й^й поведала : 

Ві, сушедо, горе етапьце, 
Дзїуку себе вдо гаяній це, 
А ві, хлавці, горе етапьце, 

Шеетру себе здогавьайце. 
Йак волі іїу адогонцш, 

Трі слош'чка ирегварелі : 
Вітай пібуґор, вітай міді, 

Иьі; пбйдзеш ті бтац жіві. 
Зацілі му до поліса, 
На цо тебе шестра паша? 

Кадзї з вбого креу кавкала, 

Ушадаі ружа роеквітала. 

Ішлі даіукі до коецела, 
Кажда ружу ухвацбла; 

Льі^м та йбдпа пьр ухвйтла, 

Цб ше пре пьу креу? розльала. 

Зап. в .інпші, 1897, від Юлі Молгшр у Їїорестурі, 

Паралелі: М. Врабель, Рус, Соловей. Ст. 141 — 142. — ШсЬіуг г ОІезка, 
Ріей-пі роїзкіе ї пізкіе ііиіи £аїісу]зкіе£0 Ст. 509—510. Ч. 29. — Йедоіа Рапіі, Ріе* 
Йпі Ішіи рОІзкіе£0 IV Саіісуі. Ст. Ш—10& Ч. 11. 

25, Покарана коришарка ■ (ртіїНІ и). 

Од Дріяова, до Дрінова, 

Дає ні стойі кари; я а нбва, 

Нь^ обїта, нь$ опшіта, 

Лбі^я я баршояьі>й огтагнута. 
Двомі брана сібдвовалі, 
Качааречку льубовалі: 

*) Бракує початку. 
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Качмаречко ш Штідрінова ! 

Чі то дзіука уласяа твбііа? 

Ей нЦ-мбйа ^ласпа дзіука, 
Льем щ у мнье заставана 
За- сто златі, за- червені 
І за персцеш», за етріберні. 
Качмаречко ш Штідріиова! 

Чі біш дала, чі біш дала 
На» з вьу й^дву нбцку прбспац? 

А йак же бі сом нц\ дала ? 

Та на дзіуче заволала: 

Ьш}н, Іль^п, красне дзіуче, 
Пбсцель, пбсщель білу пбсдель; 

А і таку ті йу пбсдель, 
Жебі мбглі трбііо льбгпуд І 
Дзіуче посцель досдельало, 
А бара гбрко заплакало : 

Збуваце ше венка мого, 

Венка мого зеленого. 
По нак воні польі;галі, 
Сдіїа сібуко нрегвариалі: 

ільсн, Іль<*п, красне дзіуче, 

Швед ті нам, бгкайш родом ? 

Сом бірбва ш Штідрінова, 

На пажіді гусі пасла, 

Фурмань^ ме улапелі, 
До качмарькі заставелі 
За сто златі за червені 
І за дбредень, за етріберні. 
Дбраз рано, як стаяулі, 
Па качмарьку завОлалі: 

Качмаречко ш Штідрінова! 

КлЦкаії, клЦкай дбраз долу, 

Най ці зиьімам глауку твбйу! 
ЖебІ ші і дзешатому заказала, 

Як шірбті прісвоуйала. 

Зап. в Ксрсетурї в червня, 1897, від Шш-Лацка. 

Паралелі: ЙіеГап Мі£іЬ, Ріеене яе Бріяа (Ркзне Гшіи БІоуепзкбЬо. Зон* І.) 
Ст. 137—138* Ч. 380* — К. ЕгЬев, Різне пйгоАіі II. Ст. 39-46. Ч. Щ-Ш. — 
Рг, Вагіоз, Мгобпї різне тогаузке* От. 39—42. Ч. 50, а—е. 

26. Лютий брат і бідна сестра. 

Мала вад, мала над, седіеро шірбті, 
Цешко йіх ховала, хлі^ба їїк іш; мала. 

Послала вона ніх до свойого брата: 

Ід це, дзеці, пітац н^ден кбред жіта, 

Ша мі му урадіме, ль^бо заплаціме, 
К$д ньі; запладіїе, а мі одробіме! 

Дзеці ше забралі, до бачіка ішлі. 
Ішче су даль^ко, бачі па пьіх крічі * 

Шкульата, шкульата, нач до жїїЦ ідзеце? 

Ша на відзім добре, же ме вія^сц сцеде ! 

Дзеці ше вобралї, ґу мадері ішлі: 

Мамо наша, мамо, йак нам бачі гварел! 

Шкульата, шкульата, нач до іньд ідзеце ? 

Ша За відзім добре, же ме віш;сц едеце. 

Вона ше огльадла, гбрко заплакала, 
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Найменше, набкрашшв дзецко заревіла, 
Сама вініл а па- пойт, та ше обентяа. 
Ішол тамац, ініол, тот нь^льуті брат йуи, 
Дзеці так у [>еиічалі, аж го оглушені: 
Шкульата, нікульата, цо так бара урешчеце? 
Хто коло вас ідзе. та го оглушіце. 
Йаґ ш.(; зніме урешчец, йак иі.$ знане шіакац, 

\ф К$д ваша мед піл а дзецко за репала, 
Сама пішла иа-іюнт та ше обсшела! 
А воп ішол на-пойт, же ііу долу алейне, 
Вона го сетеда, інші ше му окльучела. 
Хбдзел з ньу по торе, так на льудзі крічал : 
Богаче, богаче, зо мньї; ні іие каице, 
Худббнім шірбтом хль^ба ві давіііце, 
Бо і 8а іп>9 давил, та не Бох нокарая! 

Зон. в липни, 1897, від Юлі Молнар у Ксрестурі. 

Паралелі: Про брата, що жалів дати сестрі хліба, днви у В. Гринасвка, 
Зтвографпчсскіе матеріали. III, Ст. 401- 402. Ч. 722. Так вкалапі також ипьші на¬ 

рад елі. 

27. Жінка каже мужа вбити. 

А там горе на груша;, 
Шік; Йаиічко у віпь?; 
Лбпіла по иьго Гаеьічка, 
Його зрадльіва жевбчка: 
Еіі Пані, ІІаиі, пондз дому, 
Нм; зріваи очка ньікбму І 
Док го до дому волала, 
Двапац жальірох зріхтала: 
Ставанце горе, жальїре, 
Мойо двавацае фрай>;ре! 
Білого Йанічка лапай це, 
На дроби» коеці рубайце; 
На дрібні коеці рубайце, 
До білей труні складайце; 
До білей труні складай це, 
До затратні го ховайце; 
До затратні го ховайце, 

Желм'чгу руту насацце. 
Роміпі,І, руто, вісоко, 
Бо мой пан льіужі гльібоко. 
Ганьча ніїне льітері, 
До Йавічковей мадері: 
Ньфвесто моііа зрадльіва, 
Дає ші мі сіна подзела ? 
Кбшол твой сіп на лові. 
Аж до жельйней дуброві. 
Йаіже вон гімн о л на лові, 
Кі;д му кооьічок маштальпі? 
Ма воп коньічка другого, 
Седем рас країні от того. 
Ні. ^ не сто мой а зрадльіва, 
111 чого кревічка капкала ? 
Вельо йа панлані резаяа, 
Вальку на госціиу правіла. 
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Йаґже ті госцІпу лравела, Мам йа мужа другого, 
Кі;т твойого мужа іш;,т дома ? Селем рас країні от того. 

■З;ні в вересни, 1807, від Мирі! Бесермепї в Конурі. 

Паралелі; Головацьквй, Народні піспї. II, Ст. 72У—730, Ч, 16, — Шасіат? 
■/. Оіовка, Рїе^пі роїекіе і гиакіе Ішіи £а1ісу)8кіе£0. Ст. 505—507 Ч, 3(5, — Рг. Ваг- 
Іой, Кйгічіпі рівпс гоотатвке Ст. 11. Ч. 12, — ІУбусіскі, І’іейпі Іиїїи. 1, Ст. 1І5„ II. 
Ст. 804—305 

28. Дївчипа воячка. 

Мала матка трі пері, 
ІІітал вбйак до помпі. 
Иода найстарша, кода за мпь<;, 
Нодз войовад вельа мнь$1 
А її а, пінь*;, пье шш даєм. 
Йа войовац вь§ будаем. 
Поц ті, стредньа, пода аа впц>. 
Иода войовац вельа миь<; ! 
А йа, пань<}, нь$ пойдзем, 

Йа войовац він,і будаем. 
Иода иайялатша, пода за мнь$, 
Иода войовац вельа мііьі; ! 
А йа, ііаньї', уш иойдзея, 
Йа войовац уж будаем. 
Кед в а кбцьа шецала. 
Сама гбрко плакала; 
К<;д до вбііпі ступела, 
Трісто хлопох вравь<>ла. 

Зал. в се ріши, 1897, від Марії Стрібер у Коцурі, 

Паралелі: ЙІеГаті Міяік, РіевЬе 7.0 Зріяа. Ст. 2-і. Ч. 59. — М. Врнбель, 
Рус. Соловей. Ст. 125—126. — Рг. Вагіоя, Хігоііпі ріапб тогатзкб. Ст. 46—17 
Ч, 55, ЇЇІ 

2.9. Ван дрібний топить 

Міла мбйа, цо шерцо наш, 
Кі;д йа прідзеи, уше ше гпьіваш? 
Йак бі йа ше им; гньівала, 
Кут йа ше так нь§ віспала! 
Чекай міла, будзеш ті спац, 
Док йа пбйдзем швет вапдровац. 
І йа пойдзем, яілі, с тббу, 
Пре пору чуй мни; зо сббу. 
Мав її а копьа мальучкого, 
Мий ііа браці досц на нього. 
Малі, аальі, альї; тлусті, 
Забер, мілі, го льі;м хисткі, 
Сцішньі хусткі до стренепа, 
А йа нбйдаеа коло кбньа. 

свою любку в Дунаю. А. 

Нь<; іда, міла, коло копьа, 
По поведва, же пгі «ойа; 
Лм;м ідз, міла, стрбду центі, 
Та поведза, брат і шестра, 
Уше льіхальі*) бліл’жей плоті: 
У рад ше, міла, і*у роботі, 
Уше льіхальі бльї'жей альіпі: 
У рад ше, міла, ґу родаіиьі. 
Уше льіхальі гу Дунайу : 
Уряд ше, міла, евбву крайу І 
Ньі; за то йа вавдровала, 
Жебі.йа ше урацац вала, 
Льі;я йа за то вавдровала, 

Же сом тебе льубовала. 

*) їхали. 
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Уяапел йу за два бочкі, 
Руцел йу Д^най гльібочкі: 
Пльівай, к...о, од дна, до дна, 
III а пі і була того ні годна. 
Док до спотку допльівала, 

Трі словічка прегварела: 
ІІоііьі буду Й«;сті, иіті, 
А йа буду морйу гньггі; 
Ббньі буду с гіаньічкаяі, 
А йа «орну з рі бочках і. 

ЗіШ в вересни, 1897, від Марії Бессрменї в ІСоцурі. 

Паралелі: М. Врабель, Рус. Соловей. Ст. 156—157. — ШодеіскІ, Ріезпі 
Ішін. 1. Ст. 78. II. Ст. 298-300. 

ЗО. Те саме. Б. 

Вандруйуиі нбшкі больа, 
Оженьін ше, брїґа иойа. 
Вандруй, мілі, і йа с тббу, 
По ручай і мііьі,1 зо сббу. 
Ші'лі, калі*), бдьїжей плоті, 
Урац ше, міла, ґу роботі. 
Йак бі йа ше урацец мала, 

Зап, в вересни, 1897, 

Паралелі; Р. \. §аГапк, 

Ч. 43. 

Кі>ді йа ше иь^ вісітала! 
Діігі, халі *), ґу Дувайу, 
У рад ше, мала, оводу крайу! 
Уланел йу о пол бочкі, 
Руцел йу Дунай їїїцб&чк\: 
Іільівай, к .. * о? од два, до дна, 
Шак ші була того жадна. 

від Марії Стрібер у Конурі. 
ятейізкй Ши зіоте. те Шіїусії. Н. Ст, 73—74 

31, Дївчгта вандрує* 

Вільецед мі сбкол жель^нбго гану, 
То мі перша ішвіва 1 
Бер ше, Гаяьчо, бер ше, бер ше, шерцо, бер ше, 
Бо уш ту час, годзіна, 
Йак вона ше брала і шіцко забрала, 
З мілі і вандровала: 
Йак іду, так іду прес ті цемні лЦсі, 
Міла плаче, иаріка, 
Мілі ше йкли віта: до же тебе, міла ? 
Чом так адачеш, нарікаш ? 
Йаи чі бі ші ш;дла, їїав чі бі ші пІла, 
Чі ці бца, мацер жаль ? 
Аньі бім ньф 3$дла, авьі бім пья піла, 
Ль^і мі оца, мацер жаль! 
Нь$ плач, міла, пь£ плач, 

*) Приїхали- 
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Лм;н ті ше назад уран 
Ґу оду, мадері, і ґу шіцкей родзі'аь$. 
Йа бі ше урацела, 
Драпіку бім страцела 
І жель^ні веночок! 
Полеж, міла, нблож аа главу руббчок, 
На руббчок веночок, 
Та ті ше назад урац 
І‘у бцу, мадері 
І ґу шіцкей родзіньф І 

Зап. ш вересни, 1897, від Марії Еєсермеаї у Коцурі. 

32. Купчик. 

Ішол чіпкар з дидіні на др^гу, 
НЦсол торбу йако В<;дну труну. 
ІІи; будаем йа по Кульпіпи; хбдаід, 
Бо ме пьі; сцу младі жеві ль^біц; 
Ль^м йа будвем у К^рестуре хбдаід, 
Там ме буду младі жепі льубід. 
Дбраз пішла ту крайла ґаздіньа : 
По чім чіпкар тім ручньічком дена? 
Віберай сі бар курі ці треба, 
Ша йа відзім, же ше с тббу знадная. 
Йак вбньі ше на ручньік зй^дкальі, 
Дбраз ^ й<*дао на пбсдель ль^гальі, 
Чіпкар стани;, пеквьі; себе щшва, 
Чі ше на ньго ґаздіньа ніг; гньіва. 
А добі ше бар на мпьі; гвьіваха, 
Пекні ручньік за дармо достала. 
Ішол чіпкар з дь<;діпі на другу, 
А то було од веяького гньіву. 
Так не іфднв ґаздіньа скламйла, 

, Пекні ручньік ва дармо достала. 
Бодай себе ребра доламала! 
Йак на пь$ знам ирежалбшпи; плакац, 
Кс;д йа мушім иб тім блаце шльапкац; 
По т'м бладе, по групи;, дольіпи;, 
Добре у яви; шердо іш; загіаьд. 

Зав, в вєресии, 1897, від Юлї Левепської в Коцурі. 

ЕтиоґрдфічЕШІі Зйірштк т, IX, 13 
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33. За збанок — пана. 

Ішло дзіуче па воду 
На ту воду студьуну: 
Ііиол пап, розбіл джбан; 
Ген, гей, розбіл джбан. 

Дзіуче стало, плакало, 
Так за джбаном жальуло: 
Кут ші пай, зїіплац джбан, 
Гей, гей, заплад джбап. 

Дзіуче, дзіуче ньу плач ті, 
За джбан ці ше запладі: 
За твої) джбан, дукат дам, 
Гей, гей, дукат дам. 

Дзіуче дукат ньу сцело, 
Льуи за джбаном жальуло: 
Кут ші пан, заплад джбан, 
Гей, гей, заплад джбан, 

Дзіуче, дзіуче, ньу плач ті, 
За джбан ці ше запладі: 
За твой джбап копьа дам. 
Гей, гей, копьа дам. 

Дзіуче копьа ньу сцело, 
Льум за джбаном жальуло: 
Кет ті иан, заплад джбап, 
Гей, геп, заплад джбап. 

Дзіуче, дзіуче, пьу плач ті, 
За джбан ці ше запладі : 
За твой джбан, бца-иацер дам, 
Гей, гей, ода-мадер дам. 

Дзіуче бца-мадер пьу сцело, 
Льум за джбаном жальуло: 
Кут ші пап, заплад джбан, 
Ген, гей, 8ашгац джбан. 

Дзіуче, дзіуче, пьу плач ті, 
За джбап ці ше запладі: 
За твой джбан, шестру дам, 
Гей, гей, шестру дам. 

Дзіуче шестру ньу сцело, 
Льум за джбаном жальуло : 
Кут ші пап, заплад джбан, 
Гей, ген, заплад джбап. 

Дзіуче, дзіуче, пьу плач ті, 
За джбап ці ще запладі: 
За твой джбан, брата дам, 
Гей, гей брата дам. 

Дзіуче брата пьу сцело, 
Льум за джбаном жальуло: 
Кут шІ пан, зїіплац джбан, 
Гей геп, ааилац джбан. 

Дзіуче, дзіуче, ньу плач ті, 
За джбан ці ше запладі: 
За твой джбан, сам ше дам,^ 
Гей, гей, сам ше дам. 

Слана ІЗбгу і хвала, 

Же сов папа достала; 
За яой джбан, пана мам, 
Гей, гей, пана нам. 

у Кереетурі, Зап. в сершш, 1897, від Гапї Ранач 

Паралелі: ЙС Міаік. Ріезпе' го Ярійа. Ст, 7—8. Ч, 7. — К. ЕгЬеп, Різпб 
п&гшіпі. її. Ст. 70—71. Ч. 17-і— Р. І. Йпіагік, Різпй яіїсіяке І кін яіомч « ІЛп^сЬ. 
П. Ст. 145—147. Ч. 114. — ІУасіачг г ОІсзка, і’іейпі роївкіе і щ.чкіе Ішіи ь'аіісуд- 
хкіспо, Ст. 448 — 449. Ч. 387. — Річ ВагІоз, КігосіаІ ріяпб тогаузке, Ст, 49—60. 
Ч. 59 — .1, Ко£Єг, Ріейпі Ішіи- роїзкіеро па ЗгЦзки. Ст. 62-83. Ч. 113—114. — 
■І Коїі&г, Йагосіпіе гріетшку. І. Ст. 29—21. Ч. 17. 
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34. Підмова. 

Пасло дзіуче шівІ 

Иа жель<;пей траві; 

II од ті, даіуче, а ваяі! 

і!ь<; нобдаєм йа з ваяі, 

Бо йа паїнея лаві. 

Віжень паві горе до отаві, 

IIод ті, даіуче, з наші І 

Ііильі та мало трі я лад і младепці: 

Даіуче иу гварело, 

Же лове мадері. 
Ньі) гутор ті, швїірне дзіуче, 

Ша йа нон швецені. 

Кі)Т ші поп шведепі, 
Чітнй каштер-вуштер; 

Ньі; льубуй ті шварпе дзіуче, 

Дльї; дь^буії кбсдел. 

Зап. в ссріїнп, 1897, від Марії Стрібер у Конурі. 

Паралелі: М. Враболь, Рус. Соловей. Ст. 68. (до першої половини). — 
К. ЕгЬеп, Рікпб пагоііпі 1. Ст. 38. Ч. 9. — Гг. Вагіоа, Ибтобпі різпб тогатякб. 
Ст. 61—6-2. Ч. 71. а— с. — 1. КоІІйг, Мгосіпіе гріе\уапку. І. Ст. 322. Ч. 8. 

38. Стрілець убив дівчині/. 

Прехбдзі ше наґеур по з Ціпе, 

А йішка ше за ньІи нреходзі; 

Штрельі;,ї до иіївкі, 

Забіл Йулішку. 

Ма вбва суквьу червону, 

А швуровалку желЦву; 

Паптбньік білі, чіжмі червені, 

А гдаука ш;й барв аранЦна. 

Зап. в лтши, 1897, від 10лі Молнпр у Кереетурі. 

Паралелі: Р, І. ЙаГаГїк, Рівпб ятгбівке ІМі> віо\у. V/ Ші^'еЬ. II. Ст. 87—88. 
Ч. 58. — Гг. Вагіое, Кагойпі рЬпе тог&гзкс. Ст. 68. Ч. 73, — І. Коїііг, Шгобпіе 
гріеіуапку, І. Ст. 347. Ч. 41. 

36. Поворот милого. 

(Уривок), 

Лвітай птачку ґрабульачку по свбйіуи дубріві, 

Лонушчал ші злате пірй§ по св6іі$іі главі. 

Віходзуйде, ваходьата, на тот нові двор, 

Віпатрайде, чі иьіу ідеє кохивечек вои ! 



140 

Ідзе, ідзе, млада іхііпьїд коханечек твоя, 

Под ньім скаче, йод ішм плаче його ураиі конь 
Роствераііце, пахольата, мальовані ^рата, 
Орійдее па бранім коньу наша падьі млада, 
Роскяадаїще, паходьата, мальовані етол, 
Роскладайще с тань^рамі цукір-вахірай ! 

Зал, в серпня, 1897, від Ттї Раним у Керсстурі 

57. Вбитий муж, 

У ньфдиел&івду рано грабел шугай шеяо, 
Награбал коибчку, облапел женочку, 
Прішол дьабол з горі, лоламал му нбгі, 
Руцельі го до покріві, уш шугай еш;жїві. 
Плаче за якім жона і копічка шена 
І зйазапка слана, уж му жепа сама, 

Заа, н вересни, 1897, від Марії Стрїбср у Коцурї. 



НІ. Історичні спомини. 

38. Пап хапає дівчину.*) 

Була йудна ланьска лучка, 
Жала иі йу крісиа дзіука. 
Злі шерп пала, глатко -жала, 
Паніїскі лучкі віжітіла. 
Увідаел йу пан із ґраду, 
На пахбльа ше завблал: *) 
11ахолн, находь, шедлай кбпьа, 
ГЕойдземе ні до Гайпбяьа, 
Улапїме там жвірїну. 
Од дванац ■) рбчкі дзіучіну. 
Хто ці казал ту лучку жац? 

Каза.чі мі бцоц і мац. 
За ту жехЦну травічку, 
Давала йім шерп, плахітку. 
Ньі; сцеме мі шерп, плахітку, 
Льуи мі ецеяе білу ручку, 
Білу ручку йім давала, 
А барв горенько плакала: 
Дііьі йа ше і!ь<р наздала, 
Жебім пана з ґраду мала. 
Авьі на ше сом ііьір наедал, 
Жебім пахольеке дзіуче ужал. 

Зап. в .іншій, 1897, від Юлі Молнар у Керестурі. 

Паралелі; Р. І. УаГаїік, Рівні) злбізкв-ііііи 8Іо\\*. IV ЦЬ^сЬ. і. Сг. 130— 
131. Ч, 85. — її. Вагіоз, ШпиЬі рівпЗ іпогауякй. От. 48—40. Ч. 58. — 3. Йодег, 
Ріейіі Іиііи ро1вкіе£о уґ 06тут ЗхЦеки, Ст. 228. Ч, 461, 

39. За Поляком. 

Ідзе Подьак до дому 
Іе крайіиі дале кой. 
Двіуче за пьім плаче: 

Возні нньа, Польаче, 
Ті Польаче сердечні, 
У крайіиу далеку. 

*)У нартштї записанім у Коцурі від Марії Стрібер е такі відміни: ’) дал по- 
шйду; 9) шбснац. 



Ті дзіучіао шалена, 
До бі ті там робела 
У крашпі далекей? 
Й<;ец бій ці варела, 
Шматі озодьела, 
Ті, ІІольаче, сердечні. 

Дає бі ші віх плукала, 
Ті дзіучіао шалена, 
У край (ні далекей ? 
На цілім Дуиайу, 
Дає качкі нльівайу, 
Ті, ІІольаче, сердечні. 

Дав бі ші йіх вішала, 
Ті дзіучіао шалева, 
У краіііпі далекей? 

Чіеаровіж дворе, 
На гадвабнім шнуре, 
Ті, ІІольаче, сердечні. 

Дзе бі ші йіх качала, 
Ті дзі^чіно шалена, 
У кравші далекей ? 
Чісарбвім дворе, 
На округлій столе, 
Ті, ІІольаче, сердечні. 

Дзе бі ші йіх складала, 
Ті даіучіио шалена 
У крайні і далекей? 
Цьісарбвей скріпні, 
Ноже яой ш('діиі, 
У край і її і далекей. 

Зап. в лиши, 1807, від Юлі Молиар у Керестурі. 

Другий варнпит сеї пісні записав я к Конурі. У ньому такі відміни: Ті дзіу- 
чіпо йедіїш (тут: міїлбіш); иЛкш.і не (тут: вовні имьа); дай бі ші йіх кіпр&ла (тут: 
плук&ла); дес бі ші йіх зложила (тут: свладйла); решта так само. ІІаралелї: Го- 
ловацький, Народні пісиї. І. Ст. 126. Ч. 87. 

40. Опришок Лношік. 

І (од йавбром, под жельйиів, 
Оре дзіуче з вол нові Йоднім ; 
Ішче бразду ль9 з’орало, 
Уж ну каці заволала: 
Гібай, церо, гібай дбяу, 
Відавам це за Йанічка, 
За великого розбоішьічка. 
У' пбці «бйдзе, у нб ці прідзе, 
ІІьіїда добре нь9 прінм;ше, 
Льі'М кошульку ск^рвавеау, 
А. шабльбчку аардвашзну. 
Мілі, мілі, до ші рббел, 
Же піі шеч так закідівавел ? 
Забіл йа там ту герлічку, 
Цо ні і дала на шльіуньику. 
Вб дній;, ибці гуркотала, 



143 

Мнь^ смутному спад нц» дала, 
Казил ш;й ирац, ш>і;- роскруцац, 
Вона пріла, роскруціла; 
Пішла вона білу ручку, 
Білу ручку с иеіїц пальцамі, 
С стріберніма персценьамі. 
А то ручка брата мого, 
Брата мого наймлатшого, 
А зоз двавац пайврашшбго. 
Поведи, мужу, дзе брат лціжі. 
Най пре нього матка бежі1 
Там вон ль£жі нустіх горох, 
Нрі збойньщкіх трої комброх. 

Зі»ц. в липни, 1897, від Юлі Молкар у Керестурі, 

Паралелі; Головацький, Народи! піецї, І. Ст. 174—17Г>, 4,25. Ст. 171—173. 
Ч, 22. — Т. 111 1. Ст. (57. Ч. 7. — І*. І. ЙаГаГік, Р]5пб злбізке ІіЗи н1о\у. ТДЬГуеІі. 
II. Ст. 85—36. Ч. 8. - Гг. Вагіов, КагоЗпІ рівпй тогау.чкб. Ст. 1—2. Ч. 1—2. — 
Таиінс, Ст. 28—30. Ч. 35. а і Ь. — Йевоіа РаиІІ, Ріе*пі Іиііи роївкіедо \у Овіісуі. 
Ст. 85 —89. Ч. 3. — Де-ІІоллаїгь, Угро-русскія народиш писни. Ст. 9-і і 24(5—247.— 
,1. КоІІіг, Мгоііпіе мріетшку. І. Ст 285. Ч. 5. - Та»;же, II. От. 37. Ч. 47. 

41. Опришок НелемеїШ. 

Од Дрівбва до Дрінбва, 
На доліл’ньі» карчма нова, 
Ньф обіта, пцї оншіта, 

Ль$м з баршбиьом опцапіута, 
У н ьой шедзі К(?леменьік, 
Кі;леменьІк вільні зббйньік. 
У ноці ішіідае, у воді ирідзе, 
Ньіґда добре иьо пріпь(чие, 
Лм,*в шабльбчку аардзавену, 
А кошульку скірвавепу. 
Ків&л йі;іі прад иц; роскрудад. 
Бона пріла, росвруділа, 
і пішла там білу ручку, 
Білу р^чку с неііц пал ь дія і, 
С стріберньіма персценьамі: 
Гані, буїіі,■ сіну малі! 
Кбд бім знала, будаеиі такі, 
Будвош такі, йак ці бцец, 

Бера бія де порубала, 
Страком, ураном ровруцала. 
Гані» буй і, сіну малі! 
Кі;д бім знала, будзеш такі, 
Видаєш такі ііак ці маці, 
Бера бім де не сто вала, 
До фатьблох повівала! 
Бер ше, иіла, на пре хапку, 
Шнівай, иіла, Йак шпівала, 
Кут ші сіна кольісала. 
А ііа віра вь§ шнінала, 
Бо йа нестуиочку дала, 
Же пельушкі пь»ї ві пріла. 
Бер ше, міла, на прехадку, 
1‘у ціхбму Дупайічку ! 
Цо то, мужу, за иовіна ? 
Седем рбчкі с тббом жіла, 
На прохідку ніи- ходзела. 
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КлЦкаії, ціла, Дуиайічку, 
Най ці сціиа* ту главічку. 
К^леаеиьік, велькі зббішьікі 
Дай ві, дай мі дзецко лоііо, 
Най побочкам льічко Вбго. 

За праве го лобочкала, 
А льіве му віку гасла: 
То ці будзе на памйатку. 
Кет ці сцінал оцец ватку. 

Зап. в лиши, 1897, від Юлі Моллар у Кереетурі. 

Паралелі: Отся балпда, розновсюдггена мій усїаш елавяиськпми народами, 
внизагт а іменем славного словацького опришка Япошїка* ПорІв. мою статю: ^Сло¬ 
вацький опришок Я нош Ік в народній поеаиїв (Записки, т. XXXI—XXXII, 1899}, де 
зібрана відповідна література, — ЙІ, МШк, РІезпе го Вріза От, 94—95, Ч. 230. 

43, Розбійник і його кінь. 
(Уривок). 

Коиьзчку її чарногрш. 

Чом ші смутні, невеселі ? 

Чі ці цешка шабльа мбіїа, 
Чі то меіїта еоборньбва ? 
Нь$ цешка мі шабльа тибІІа, 

Аньі мепта соборвьбва; 

Ль$м мі цешкі острожечкі, 
Цо ш і бїйу мбйо ббчкі. 
Калапчок мой округлі, 
А хто же це ішшіц будае7 
К$т твой ґазда вішіц будзе? 

Зап, в вересни, 1897* від Марії Бесєрмеиї в Коцурі. 

Паралелі: МШк, Ріевие го Брійа, Ст. 89. Ч, 218, — Рг. ВагІоз, N6- 
гоОпі різпе тог&тягекб. Ст, 377. Ч. 640, — В, Гршічевко. Зтвографическіе матеріали. 
Ш. Ст, 627. Ч. 1458. 

43. Розбійницька мета. 
(Уривок). 

Йаоі, Йаиі, шіре шїльо, 
До увїдзіш, ішцко твойо. 
Увідвел соя кажеиичку, 
На трї углі шібеньічку: 

Дая бі иа Ву оіальбвац, 

Златом, стрїблом обудбвац; 
Коло спбтку с тальараиі, 
А ґу верху зо з латам і. 
Па самі верх злату ґбмбу, 
Дзе обеша глііуку мбйу. 

Зви. в вересни, 1897, від Марії Еесермеш в Коцурі. 

Паралелі; Ш. Врабс'Ь, Руе. Соловей. Ст, 186—137, 
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44, Перед шибеницею. 
(Уривок), 

Нь^ вішайце ме на дубі, 
В о м е там жедаа голубі ; 
Ль$ж ме вішайце над воду, 
Дав гаураньчата иьд дойду* 

Будзе жа міла шматі прац, 

В у дзе вона їііх одгйньїщ: 
Ей Иша, гіша, гаураиье, 
Ньо джубайце му до главі. 

Зілп. в серпшгт ШП, від Мелані Фіадрік у Коцурі. € 

45. Вдовиченко. 

Мала удова сіна сокола, 
Біховала, до войска дад;і. 
Найстарша шеетра коньа вівбдла* 
А стредньа сідел ц,е нцсла, 
А шшилатша віпровадзала, 
Віпровадвала, брата літала: ' 
Ой брату, ті братбчку наш, 
К^ді ті прідзеш на госщяу до нас V 
Он іц, шеетро* краном Дупаном, 
Шйдзеш себе влатне нір о; 
Док тбто пїро на дно упадньо, 
Тоді на до вас на госщяу пріду. 
Уж злате ніро на дно утонілос, 
А удові сіно воз водні иь% було* 
Вішла на гбру, усі полкі іду, 
А йі;й сіна кояьіка веду* 
Штаїа ше вона най старінні! ні : 
Чі нье абачельі сіна сокола ? 

За бсмщ полком голову східь^л* 
Зазульа латала над ньім куйуні, 
Двівбчкі плакальі за пьім ідучі* 

Зад* в вереели* 1897, від Марії Стрібер у Коцурі* 

Паралелі: Іодоіа Раиіі, Ріезпі Іисіи гизкіе£0 тс Оаіісуі* II, Ст. 58—54** 

Ч. 16* 

45. Брат і сестра в ясирі. 

Гралі Турці, граді, кр Білоґрад бралі : 
Сто рас крашше гралі, к§д варабровалі* 
Кі;д зарабровалі, владу чвльада бралі, 

Етиоірпфічшііі Збірник ?. IX. 19 
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* ' 

Ганьічку а Йапйкои, воз уласнім брацічкоя; 
Гавьчу до гінтова, Пані коло кбпьа. • - 
Гавьчу ужалі себе, ЇЇаш'ка цевиьіці. 
Ганьічко, шестрічко, пь^ забувай йа м[^, 
Нь$ забувай за мнь^, к$т ці 
Ганьчі добре було, за брата забуліїг 
А й$й ше ирішнььто, же дзешка брата ма. 
Йапічку, брацічку, чі жііі(;.ш, чі чупі;ш ? 
Ішче тельо чуйуи, тебе опчекунуи. 
Йапічку, брацічку, йак ті ше там наш ? 
Такі па уласі мам. цо пот себе сцельія, 
Таку на браду мам, цо ше з вьу закріваи ; 
Ганьічко, шестрічко, прім ті мш.і; ґу себе, 
Дзе ілвіньі льсугайу, дає курі шедайу. 

лппии, 1897, від Юлі Молнар у Керестурі. 

* ' 

/ 



IV. Ріжні долі. 

47. Дїтсьпі пісеньки. А. 

Понив, льудзе, дому спад, Рано, рано, раиечко, 
Но мушІце рапо стад. К£д віходзі слунечко. 

Зав. 8 червня, 1897, від Юлі Мол нар у Керестурі. 

Паралелі: К. БгЬеп, Рінпб пігоЗпі. Р Ст. 151—162. Ч. 121. — Оеякб 
п&г. рІ8пй. 1825. Ст. 62-ЄЗ. Ч. 140. — Р. І. ЙаГаїік, Руап& аніяке Ііііи Йоте, 
лт ШіцсЬ. 1. Ст. 50. Ч. 19. 

Іду хмарі па Татар і, 
А ті слунко геука, 
Піду двеці с хіжі вояка! 
І яі ні даше, відвід е, 
Док іие каші паііомо. 

48. Л. 

Ідзе наша надочна, 
11рі нісше пан ваблочка. 
Ідзе наш аиочко, 
ПріяЦше ная бічачок, 
Будаеме крад йаб.іучка. 

3«п. в червні!, 1897, від Марії Мункачі в Керестурі. 

49, Сирота. 

С тамтеіі стріінІ горі іїавор ше жельміі, 
Шірбта ше блука, йагодочкі збсра. 
Йагодбчкі збсра, а так собі яшіва: 
Йагодочкі мбао, кому йа вас зборам V 
Куд ва свого ода і мадері яь«? мам! 
Оце ц-вад глибоко, Ног мілі вісбко. 
Отвор, Боже, бтвор тот фалаток жемі, 
Най ше віжалув^м одові, мадері. 
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Так йа бі кпе йім жалошйь^ належала. 
Аж бі ше нім труна 3? гробе рос надала, 
Вершчок вільатовал, оподок росеіпбвал *) ! 

Зви, в черепи, 1897* від Марії Мункачі у Керсету рІ, 

Паралелі: М. Врабель* Рус, Соловей, Ст. 105. — Ибьші піевї дро сироту 
диви : Годовацький, Народпі пісні Т. 1 Ст. 272—278. Ч, 4—5. — 11 Ст, 701. 
11 3,— Рг. Сеіакотзку, УЙзвІотапзкі роШееш сіопк І. Ст. 60—65. — Йе^оіа Рані і, 
Півдні Ьііи ро1&кіе£0 № Саіісуі Ст, 75—76, 4. 3. — Л, Во^ег, Ріе^пї ІшЗи роЬкіедо 
№ Сбгпут Вхіа^ки. Ст. 228. 4. 485, — ПеЛег, Веюегкивдеп йЬег гііе Мишіагі Йег 
роіїшсНеп КіейегзсЬІвшег. Ст. 28. — В. Грищенко, Втногрвфическїе иатеріддьі. Ш. 
Ст. 41]—413. 4, 736, — Кіевскаи Огарнва. 1889- ЇХ. Ст, 685, 

50. Дівчина без лами. 

1'Ібпод наш облачок бістра вода божі 
Уж моііа мамочка чарней же в і лібжі. 
ЛЦжі вона, льфкі і горе ііь<? стана, 
А її ь і ше нь$ ніш, йак ше й$й двійка ма. 
Ибпод наш облачок шіва льішка бежі, 
Уж мбйа мамочка чарпей жемі льбжі 
ЛЦжі вона, льежі і горе нь^ стана, 

Аньі %й нц бріїа, же идадіх ґаздох ма. 

Вив. в ливші, 1897, від Юлі Моля ар у Нересту рі 

51. Мачуха, 

Мачбхі, мачохі, вішайне на сохІ, 
А вабну мачбху на н&йвішу соху. 

Зав. в вересни, 1897, від Марії Весермеїїї в КоцурІ. 

*) У другій вярияятї, ааписапіи від Юлі Мол вар, початок такий : 

8 нбдней страні горі лелійа прекиіта, 
З друге® страні горі шірота ше блука, 

Шірбта ше блука, йагодбчкі збера,,. 
А копець: 

Таґ на ше йі« будзем жадбшнь^ жаловац, 
Же аш ше йіі б^ду трункі роспадбвац, 
Трункі роспадбвац, верхі розль^тбвац, 
Так йа ше іїім будзем жалош іш; жалбвац. 



52. Хлоппчі .мрії. 

Ґазда буду, кіг>д от школі прсставу, 
Штірі копьі, до плуга Йіх запрагвьу 
І аашей^і двііцец лапці зо жітом. 
З? день сйатбчві пойду до церкві с кпьішкоя; 
Красні чіжмі, за каланом покрейтка, 

Буду па яльї; патрец ушіткі дзіучатка. 
Прідзе її у ні вешап, пойдзев на кочу на споїш полі,о, 

Спаньки с косу до загону свойого. 
Одберачка за мну етбйі зо шерпом, 
А црепілка веседіт мйа з муаікоі. 
Жіто звежен, овес такой вітлачем; 

Овес предаи, та порційу віплацім, 
У віньїці да Бог піна довбльно, 
Ожекьів ше с хтору зосцев снокбйпо. 

Зап. в серпня, 1897. від Ганї Рамач у Керестурі. 

53. Дівоча свобода. 

Звбльа ибйа, звольа, дає ше ТІ подзела ? ‘ 

Чі ті по Дунану водом поль^.цела? 
Кед бі на це могла ішче раз улапіц, 

Вера бім це дала седем рас позлаціц, 

Седен рас ноалаціц, бемі раз иальовац, 

Па бі двіукі звалі, йак звбльу саиовац. „ 

Бвольуй дзіуче, звольуй, прі свбш;й мадері, 
До’ ґу мбй^и прїдзеш, ввояьбвац пье будвеш. 

Прі СВОЙ^Й уЖШ^Ш злого і доброго, 
Црі абйі'п ужій^ш жальу вельікого. 

Записав у Вінковццх, у Српмі, УйфажюшШ, 

54. За сокола-гаиворон. 

Тирі день, Тарі день, тарідадьска вода, 

Скбчед бі йа до кцш, була бі мі чкода, 
Л чкода превельїка, ганьба ешчі векша» 
Нь$ скоро йа ношла, дзе дірі давільі, 
Казкдбму сокола, мньї; гаурапа дальі. 
Новедальі льудве, же то сокол будзе, 
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Же то сбкол будзе, док му рочок відає* 

Уж і у рочок віт од, уж му і па др^гі, 
Ньіґда то иьі; будзе сбкол справодльїві. 

Зап, в вересни, 1807, від Марії Бесермеиї в Коцурі. 

П а р а і а ї ї: ГоловацькнЙ, Народні шсш\ II От* 220, Ч. 12. 

* 

55. За що взяти ся? 

Ожбньфл бім ше, аяь^ сії а дьітох бону, 
Бо то дьітї радо устайу, 

Усегда Й9СТІ вітану; 

То мі зле, тб мі ньі; добре* *) 
Йудяо тварі тато, тато, 
Друге гварі пану, тіпу. 
Треще гварі, тату хль^ба, 

Жева рече і вей треба* 

Нбстал бі на попом і иарбхом. 

Красна то реч, аль<; иь^ па длуїо; 
Бо попове рано стану, 

і) косцаїі ше омершкайу. 

Нбстал бі па по дворі за слугу, 
Красна то реч, алЬф ньр на длуго. 
Младі льіта прехаждаііу, 
Старії з двброх вігапьану* 

Зал. в вересни, 1807 від Юіі Левспсьящ в Кодурі. 

Иароіеііг Гринчснжо, Зтногр. Матеріальі, Т, III, Ст, 205. Ч. 570, — М 
В]>абель, Рус. Соловей. Ст 47—48. ^ 

56. Підстрілена. 1^,1^ нМУ* 

Ль^цела качічка зоз вісбкей горі, 
А Йаньічко добрі нушкаш штршш;л й<$й до бочка* 
Отштрбліїіл йой крідло і праву пожїчку, 
Иїя; могла одльбціц, шедла на водічку, 
Иай ббда, пребеда, у ж іа долатала, 
Уш сом евбйо дрббні дзшц доховала* 
Мбйо дрббні дзеці на камепьу шедза, 

*} Сей стих повторюють ся по іождих двох. 
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На каиеньу шедаа, дробві пісок й^даа, 

Жіїну воду піну, а виїм; еноміиаиу. 

Зац. в липни, 1807, від Юлі Молнар у Кврестурї. 

Паралелі; К, ЕгЬеп, Нзпб п&гоЗпі. II, От. 75. Ч. 177,—Гг, Иагіон, Коуб 
шІгосЗпІ рїйпб тогауйке, Ст. 8. Ч. 12* — Р. 1. Йаіагік, Р^йпє вотбізке Іїсіи еіоау. 

лу УЬгісІї. II. Ст. 113—114 Ч. 77.-4 КоІІДг, МАгобпій зріетсапку. 3. От. 346-3*7, 
Ч. ЗО. 

57, Кінь і хозяїп. 

Ті, ґаздо мой, 
А йа копіЛк твой ї 

Ті нищ даш обрбчку^ 

Заті в вересни, 1897, від Юлі ЛевенсЕКОІ у Коцурі 

58, Три ДОЛЇ. 

Мала шварка трі церіг 
Мала міиарка трі пері, 
Мала міиарка гудвір жур женевір 
Молотшак лупа, лупа, луп, луп, цуп. 

Йпдней було мєііо Гавьуша, 

Другеіі було мело Катуша, 

А треца ґудвір і т. д. 

Гаяьуша пішла за Мана, 
Катуша пбшла за пана, 

А треца ґудвір і т, д. 

Гапьуша з Йанои йануйе, 

Катюша с паном пануйс;, 
А треца ґудвїр і т. д. 

Зан. в серпші, 1897, від Мелані Фіпдрік у Конурі. 

5Г/. Молодість минає. 

Младосц мова, подоба, Спідньо льісток, облаці ше, 
Йак мі гінье, йак от вода. МЙіа младосц вм; у раці ше, 
Гінц, гіньд, мльї/йс*, гіїш;, Сиаднм; льіеток і ваш будзе, 
Йак льістбчок ва вербіеці. Мова младосц уж нц\ будзе. 

Зіш. в вересни, 1897, від Марії БесериенТ у Еоцурі. 

Паралелі: 4 КоІМг, ШгоіІше гріегоапку, І. Ст. 68. Ч. 10, 
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60. Молодість не вертає. 

Задуддьдльі горі, загучельі льосі, 
Дав ше мі подзедьі моііо млзді час» ? 
Мойо младі часі аь4 ужільі красі, 
Модо владі льіта ш.ф ужільі світа. 
Тот камедь до вбдзе скбрей ше обраці, 
Альї! мова «ладоси. дьіґда ше вь$ ураці, 

Зап. а серпня, 1Ш7, від \Олі Девонської в Конурі. 

Паралелі: М* Врабедц Рус* Соловей, Ст. 107—10В. — Головацьшій, На¬ 

родні пісні Ш. 1. Ст* 413—414. Ч* 161* — Р* 1. Йаґаїік, Р^пй з^еізкй Іі<їи яіо\у. 

IV ІЛі^еЬ. 11. Сг* 34 -35, Ч. 2* — Рг. Вагіоя, ВДгогіпІ рїтй тпопіузке. От. 3-13—344. 

Ч, 581* — Л. Коїійг, Шгосїшб гріетеапку* І* Ст* 69, Ч. 12* 



У, Дівоцькі пісні. 

61. Невесела. 

Мано моца, мало, до йа иаробела, 
З вісокого столка на иьіекї ііа шедла. 
Мано моііа, паво, до ііа виробела, 
Зо зретен Йагбді жельфву йа жедпа ! 
Жеяь^ау, жель^ну, а барз уквілфу, 
Ньіїда ме моііа мац ньі/ вїдзі веселу. 

Зіш. в вересни, 1897, від Марії Бес.єрмепУ п Конурі. 

62. Служниця, у'І. Ж /^3,, м. 1^1. 

Боже мов й^дїні я вісокого вЦба, 
Ша йа ше иай^дла служевбго хль^ба 1 
Служені хль^в смачні, альф йі} тірвачпі, 
Кі;льо раз откушім, уше заилакац мушім. 
Ґазда мі открайф йак вербові льіеток, 
Ешчі ше миц1 віта, чі ііа го жея шідок ? 
А себе от край ^ йак волові пісок, 
Нь^ штам йа ше ну, чі вон го же шідок. ? 

Зап. в вересни, 1897, від Марії Бесериенї в Конурі- ^ т . 

63. Як би то так! 

Боже, Боже, нї>9 мош так жІд, 
Крашицч ходзід, иьіч ш>іч робін.; 
Крашньї} ходзід, пьіч пь? рббіц, 
Льдн ше за ручечкі вбдаід 1 

Зап. в серпня, 1897, від Марії Стрій ер у Коцурі. 

ЕїпоҐркфІчлпІЇ Збірнпк т. IX* 
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64. Перепілка. 

Зал, в 

Вільфцеда пренілечка с ирбса, 
А йа на пьу пцбожатко боса; 
Ідвбм йа ше мой^й маткі лхтац, 
Йаі'же на мам препілечку хІтьад ? 

ХІтьай же йу, мбйа дзіуко, хітьай, 
Ль^и же ше й$й ґу хвосту нь<* тікай. 

Почала ні черешенька пукад, 

ІІренілечка почала мі кукац. 

вересни» 1897, від Марії Бесериєнї в Конурі. 

65* Дївчипа і лелія. 

Ішло двіуче до затратні з ютГчку, 

Вікопало розяарійу велику; 
Цбшло воно к$ртісбві ше рідні ц, 

Дає воно на розиарійу аасадзід. 
Засад ті цу, нона двійко, ґу плоту, 
КіІдзі буду дзіукі хбдзіц на воду. 

Дзіукі буду жімну воду польївац, 
Там ше будзе роанарїііа роавііїац. 

Ішло двіуче до затратні траву жад, 
Укушел то за ручечку у ражі гад. 

Пошло воно ґу мадері жадбваи, 

До же йа ман на ручічку прівійад ? 

Ей прівіїї ті, нона дзіуко, лелійу, 
де буднє нод IIву больіц, аруд ті йу. 

фап. в вересни, 1897, від Марії Шаити в Коцурі. 

Об. Дїечина-лелїя. Д ■л' ^ ^^^ 

Шал віка, лелійа, шалвінбві кбреиь, 

Вбль^л ше парбдзіц весто дзіукі камепь. 
Кщ іщ марна камень, а то рознарша, 

Тоді бі йа квігла, пак біла лелійа. 

З&а. в серпня, 1807, дід Марії Стрібер у Коцурї. 

Паралелі: ЙіеҐап МШк, Гіезпе го Зріна. От. 12. Ч. 26. 
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67. Хто кого любить ? 

Шзпац, Боже, позпац, хто кого иь^ льубі, 
Ешчі й? даяЦко, уш те ну вістуаї. 
Нсмииц, Боже, поавац, хто кого льубуГк;., 
Ешчі Й$ дальфко, уш ше ошиіх£й$. 

Зап. в серпші, 1897, від Марії Стрібер у Конурі. 

Паралалї: Йі. Мійік, Ріевпс го 8ріва. Ст. 4Є. Ч. 121. — Гоаовацькпй, 
Народні шсиї, 1. Ст, 314. Ч. 139. — Т. ПІ. І. От. 437. Ч. 210. 

68. Чутно сопівка. 

Фуіїара, фуйара, ч білого йавора, 

Добре йа де чула до нашого двора. 
К(>д на цц'й заігіекаш иа два, на трі гоні, 
Добре йа це чуй^м до иашен коябрі. 

Зап в вересни, 1897, від Юді Левєнської в Кодурі. 

69. Бажане. 

Дай мі, Боже, дай ні фратіра бойтара, 

Фраш;ра бо «тара, а іужа йугаса, 

Тоді бі йа квігла, 5ак ружа кольаца. 

Зап в липни* 1897, від Шлі Молцар у Керестурі. 

70 Не привикла в горах 

С Кар л бус кого польа мац ме дому над а : 
Гїбай, двіуко ібйа, бо це ручкї больа* 

ІЩ больа ме ручкі роботу робйіщі, 
Ль§і ме больа цбшкі по горах ходзаці. 
С коаіпа ше курі, мац галушкі варі, 
Пошла бі на дому, альс; бі ме далі. 
Нове далі льудве, же польа горелі, 
А то мбй^ц аїлей льічка руюабль 
Ішче поведалі, же ше е горі шрачі, 
А то мой^й її лей ше чарньфяі очі. 
Очка їїаґо таркі, льічка йак фіиалкц 
Оберва нак шиуркі, Уласі йак кандзуркі. 

Зао. в липни, 1897, від Юлї Моївар у Нерестурі. 
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71, Колись а тепер* 

Йак на була мала, тала, 
Мац не -кольісала — 
А терас сон велика, 
Хдапцова фрзйфрка. 

Зап, в вересни, 18975 В*Д Марії Бссермені в Коцурі 

72, Милий при студнї. 

11а колбуд надала студвьа мурована, 
А там ш нар ні шугай коньічка канава. 

Зап. їі вересам, 1897, від Марії Бесєрменї в Коцурі, 

73. Вашапє рітости, ^ ^ у . 

Зр бувай, Боже, врбунай, групі з дольінамі, 
І гиче, Боже, зрбувац шшпІ даіукі а нааі. 

Зап, в долай, 1897, від Юлі Молнар у Ксрестурі. 

74, Вигідна. 

Нье будзем йа па датку двигала, 

Бо бі ше мі еукньа новальала; 

Ль(;м йа будаеі на посділку льфгац, 

Б удає ґу мнЬ9 шварпі шугай бегац. 

Зап- в вересни, 1897, від Марії СтрШер у Коцурі, 

75, Щира. 

Шпім, шпіц, спала бій, ! ґу тому оброчку, 
К^д біш прішол, дала бім Жебі скочел до скбчку, (і- & Ь~І 
Коньічкові шепка Йако влада женка. ] 

Зап Ь серішп, 1897, у Коцурі 

Паралелі: Л. КоМг, Мгобпіе гріетеапку. І* От 176 -177* Ч, 1. 

76. 

Ей Ййньу, Йаяьу, 
Нь$ лапай ме за ньу, 
За ту с^кньу гатіасбву, 
До ші іїЬ£ дал на ньу, 

Зап, в серпня, 1807, у Коцурі, 

Сама, 

Ей льішку, лвішку, 
На голім пеціску: 

Сама лЦгам, мужа пь^ мам, 
На голії пеціску. 
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77. На ягодах. 

Ідве вода, ведзе воді, Чі пгі вельо назбірала ? 

Ішлі даіукі на пагоді; Бо йа мало назбірала, 
Й^дна другей ше ііітіла, Йа ше з мілІя россваріала. 

Заїк в лишш, 1807, від Юлі Мол вар у Керестурі. 

78. Охоча до паничів. 

Иьо будзем кашу %сц, бо каша гору на, 
Будзем пан ох льубіц, бо йа на то суца. 

Бо йа на то суца, на то обвцала, 
М ладі я паном гаедад вечар на колЦна. 

Зап. в липни, 1807, від ЩлІ Мол нар у Керестурі. 

Паралелі: М. 'Врабель, Рус, Соловей. Ст. 145 і Об. 

79. Дївчипа-рота. 

Дай ме, мамо, дай ме, к^ді ме пітайу, 
К$Д ружа росквітаьф, тоді ну таргайу, 

Зап. в вересни, 1897, від Марії Бесерменї у Попурі, 

Паралелі: М. Врабелі., Руе. Соловей. Ст. 154. 

80. Парубоцька краса. 

Маю мбйа льуба, 

Куіще мі голубу 
Голуба ш і ного, 
Чарні очка його. 

Очка му йак таркі, 
Дьічка йак фіпалкі, 
Оберна йак шиуркі, ' Г \ 
Удасі йак кішджуркї» 

Зад. в версеїш, 1897, від Марії Бесермєдї в Коцурі. 

81* Вже не молода. 

Од ай ше, дзівбчко, ша ші уж ццч влада, 
Ша ці уж готова перша і лада : 

ІІеріна пісащц лада мальована. 

Зап. в сернои, 1897, від ЮлІ Левеисьвої в Коцурі. 

82. Негладт. 

Май Боже моя, Боже, нака йа яь$ глатка, 
Хто коло дає ідзе, кажді очі ватка. 



А кі'Д вон Віх ватка, иаи Віх иьі; роетворі, 
Іншака ііьі; можем був, Вику не Нох етвбрел. 

Зал. в вересни, 1897, від Марії Стрібер у Коцурі. 

83. Хоч не красна, але горда. 

За нашу ааграду желціна отава, 

Штал бій це, дзіуче, айьі; ші пегава ')■ 
Гоч і на 2) пегава ‘), на велька 8) ньалкошка, 

Пробуй ті 4) мни,! *) нітац, чібім за це попіл а. 
Нье пбйдзем за тебе, ааьі ці за брата, 

Гоч і бісце булІ от самого злата. 

Зап, в лнппн, 1897, від Юлі Иолиар у Кереетурі. 

Варивах сеї пісні, записаний від Марії Стрібер у Конурі вав такі відміни 
*) рапава; сом; *) аль*; сом; *) ль$; 5) ме. 

Ішла, ішла, кадзі хцела, 

Худобией й§ ваткі пера ; 

Худббпа ме матка мала, 
Бара не гбрко ні ховала. 

Зап. в вересни, 1397, від Марії 

Бідна. 

Р пбці предла кудзелбчку, 

Бо дкь$ шіла кошульочку; 
Так ме гбрко в і ховала, 

Мова к(;.двешяа мац стара. 

Стрібер у Коцурі. 

85. Богата і бідна. 

Кальвша*), кальвіва над воду ше кльіій^, 
Богата дзівбчка с худббней ше шяені^. 

Кальвіво, кальвіпо, над воду ше иь$ кль<;п, 

Богата двівбчко, с худббней ше іш; ні лей; 

Бо твбйо богаство на годаіну, па два, 

А нбйо худопство на Бога сноздаба. 

Зап, в лвпни, 1Яі)7, від Юлі Моллар у Кереетурі. 

56. Сон. 

Тей нбці ше ші прішвьйо. Та мі шедло до облака. 
Же мі ташче иріль^цело; Таку піень мі аашпівало, 

Пріль^цело мі здалЦка, Шерцо ше ні радовало. 

*) Кальіна, вал в па. 



К^ДІ тбто ЖІТКО будзе, 
Цо на шоііф евадзбї будзе? 

Кшііі го ньо пошейальі, 
Бо то жїтко твардей же»і* 

Твардей, твардей, пь$ ораией, 
Ль^і з потічку покопаней. 

Йак вбвьї го пошеймьі 
Шідко ташкі візберальі, 
Йакї то ташкі бульі? 
Зоя жолтіма главїчкамі, 
Червепіма кріделкамі. 

Зіш, в серпня, 1897, від Юлі Левеяської в Коцурі, 

87* Прибрана. 

Вь$т то крашеіі, подобаь(шшей цілії вад&льф, 
Йак то наша оаньі влада, к^т ше прібере. 

Прібере ше ііошлідні дзень, йако у нцдзельу, 
Поиатруш; па облачок кажду годзіиу. 
Мамо іойа преііль^ііа, уж Йапік ідзе, 

Наша хіжа пь^ мецеиа, цо воп щй рекнь^? 

Мамо мойа пренідьфаа, їгще з ііьія вовка, 

Най аалецеж ту чарну жеа, пріцце з вьіш пука! 

Зао. в серпні*, 1897, від Марії ОтріОер у Коцурі, 

89. Дівоче лице — яблоко* 

Откац едувечко віхбдзІ, 
Тая дзіуче йаблоііь ааеадзі: 

Рошньі каблучко вісбко7 
О дванац верхі шірбко. 

Вродо іі каблучка червені, 
Йак іойо льічка руиеді. 

З&п в липни, 1897, від Юлі Мол нар у Керестурі. 

Паралелі: Годовацький, Народпї пісні. II. От. 729. Ч. 18. 

59. Красуня* 

Сама сов ше нц наздаяа, же йа така красна, 

Ціфрорана, мальована, ііако швїчка иасда. 
Мальучкі ше побереже, іальучкі будяеме, 
З вечара. ше иобавіме* льфпше спад будвеїе, 

Зап. в вересни, 1897, від Юлі Левеяської в Конурі. 



90. Білявка. 

Гойа, гбйа бетельіна, 
Красна дзіука мацеріна. 
Краска, красна, бо й§ біла. 

Бо до іібльа нь<* ходаела. 
Чариі баршонь нь^ ношела, 

Ль§1 червені ї ЖбЛЬфНІ, 

Иод облачкож вішівані, 
А паатльїчкі дуцловані, 
Цо $$£ хлацщі надавали 

Зап. в линви, 18У7, від Юлі Мол вар у Керестурі. 

91. Не мальована. 

Шугану, шугану, твбйа мад шальки а, 
Бо вона гварела, же йа ньі; червеиа. 
А йа иьц чорнена, бо ше нь§ жальуй^й, 
В6 ше аньі ва н^й сіна іш; ріхт£й$м. 

Зал. в серпня, 1807, від Марії Стрібер у Коцурі. 

П а р а л е .і і: Руські оселі в Бач ці. Ст. 36, 

92. Краса швидко щезає. 
і 

А нііка йа красна бувала, Шпика вб мнщ краса спадала, 

ІІбкльа йа фрай^ра \ш* жала; Сдадла «бйа краса до воді, 
А йак йа фраб^ра достала, Аж до їїаїшчкбвеії лободі, 

Зан, в сершін, 1807, від Марії Стрібер у Коцурі. 

05. Пару бо н-кр асень. 

За пашу загратку ороувьічок буйні, 
Хбдаі до нас шугай, адц> ц аь§ шумні, 
У иашей затратні шче щ буйпь^йші, 
Шил до нас хбдаіц сто разі шуїнцчши 

Зао, в іпшш, 1897, від Юлі Молвар у Кереетурі. 

94. Зблідла. 

Ііайташочкі мойо, дійде мі жверкадло, 
Най йа ше опатріж, чі мі дьічко збльадло! 

Ньц збльадло ні льічко, лц>и права ручїчка, 

До мі на ньї;й креквітала червона ружічка. 

Зви. в вересни, 1897, від Марії Бесерневї в Коцурі. 
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95. Залнцлнє. 

За йаречком капуста, 

Міла абйа, дай уста! 
Мам сукпьічкі с кабата, 
Йа ці ціла богата. 

Йа це льубіи, обочкуш^м, 
Шівім оком доцатруні'и. 
Мі лі, цілі, пьі? Берліні, 
Чон же ні льі; справодльіві ? 
Була біш ці увереца, 

Країн пь£ бій це облапела, 
Да йа верім, же йа буднем 
Дакіідішік твбйа жеиа. 

Йа бі дала, ті бі ужал, 
Хто бі еіва ль<;бо церу кольісал? 

Най біш себе кольісал а, 

Ль<;м чі біш ннь$ обланйала ? 

За йаречком лобода, 
Б удаєш ніла виці ндбда. 
За йаречком шалата, 

Чі ті, міла, богата? 

Зав. в серпня, 18У7, від Гавї Римач у Керсстурі. 

96. Перший милий. 

Гора й$ вісбка а дрібного кнменьа: 

Ньі; опуш ше, дмуче, першого фрайфра. 

К$т ше го оиушчіш, вь$ дай иу по вбльі, 
Скорей його шерцо за тобу апббльі. 

Зав. в вересни, Ш7, від Марії Бессрменї у Коцурі, 

Вечар мі ііі>, вечар, уж яі ґу вечару, 
Гбвьі кой мільункі буці ґу лот ару. 

' ГбвьІ вои йіх, гбньі, аш ше драпіка курі, 
А. йа ва ньіи патрія, аж ме глаука боні. 

. Зви. в вересни, 1897, від Марії Еєсериевї в Коцурі, 

98, Любка нема, а нелюбий тут. 

Над'гору вісону голубі ль^тайу, 
Гбкі мбйо владі, пак ше яі мепьіійу ! 

Стбйі верба коло воді, цо йа йу садзела, 

Нь$т ту того і нь$ будве, кого йа льубела. 
Бо кого на льубіи, тот мі за пяьфцакі, 
А кого нь^ льубіи, тот мі цред очам і. 

Зап. в вересни, 1897, від Марії Бесериенї в Конурі. 

Паралелі: М. Врабель, Рус. Соловей. Ст, 48, — Руські оселі в Вачцї. 
Ст. 6(1. Ь. — Головацький, Народві ліспі. і. Ст, 273. Ч. 64. — ШасІаіУ і! Оіеяка, 
РіейпІ роїнкіе і гиакіе Ішіи даіісу^зкіе^о. Ст. 3-41. Ч. 177. — Де - Водлант., Угро- 
русскіа народний пісня. Ст. 112—113. 

Вглвїрафічпдіі Збірник т. ІД, 21 

л 
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0.9. Дї&чага бють ся за парубка. 

Фрапір&чкі штірі, 
Ирецо сце ШЄ білі? 

Пре тебе, ту гану. 

Жесте це льубелі. 
Нье требало ше біц, 

Льфн шугана льубіп;. 

Зїш. в липни, Ї8У7, під Юаі Мол нар у Керестурї, 

100, Багато хлопців. 

Цече вода з йавбра, 
Мойой міяеіі до двора; 

Там ні е гусі купану, 
Мойу міду волану : 

Гїбан, віті, гГбаїї вол, 
Маш фраиірох пблні двор 
Мага фрайірок на дворе, 
Сама іЦжеш коїбре. 

#4-41 
Зал. в ліпшії, 1897, від ЮлІ Мплітар у Ксрсстурі. 

101. Співуча. 

Шпівала бім ценко, бодьі не гаряепко, 
Учул бі вгой іілі, ажь§ й? дальбко, 

Шпівала бім гласно, пбльо щ іш; пашо, 

То пбдьо Жабльііівске, двїучо к^рестурске, 

А на яьіи юїї мі лі ва пішчалкі така, 

Аш ше його глашчок па лага бблак щска* 

Іііскпй. міді, піскаіу йа будаем шпівала, 
Та віі ше зідвеїе на кбнь<;ц палала. 

На копь^ц палала дшукі шматі перу: 
До ше раді відза, та ше пь£ поберу. *. 

Зав* в серпші, 1897, від Гапї Рам ач у Корестурі. 

ІОН. Мамине виховуване. 

Горела льіпа до корейка, 
Вежпьі яе, мілі, на коди; на. 
Кут це веліпьум, будаем це біц, 

Бо ті, дзїуче, нм; знані робіц. 

Иь<; ибііа вілл, «ацерз'иа, 
Цо яе роботі ньу учела, 

Льем ие до карчмі посідала, 
Бі па ііец країнш,і; танцовала. 



Кі;т сощ іірішла до ньеії, та сон спала, 
Ньіч мі роботі пьі; давала. 

Зав. о ліпив, 1807, від Юді Мол мар у Коросту рі. 

103. Щребірчива. 

Заграй, ваду дай, вагратка мала: 
Літала 'ше матка цері. чі оце ковадьа ? 

Нь$ ецем, дії) льубім, то мньї; иьг;в6льа, 
Ііьіт б^'дзем ііа з млатком тре па ц, р^чкі ме больа. 

Заграй, задудай, вагратка мала: 

Пітала ше латка цері, чі сіде чіпкара? 

Ньі;, едем, пьо льубім, то мі пьевбльа, 
Ньі; будзем йа чіпкі нбшіц, пльі;ца ме больа. 

Заграй, задудай, вагратка вала: 
Ііітала ше матка цері, чі сце гусара? 

Сцем го, льубім го, то мнь$ барз вбльа, 

Ошедла мі гусар копьа, пойдзем до польа. 

Зав. в верес ті, 1897, від Юлі Левеасьво1,у Кицурі. 

Паралелі І’одовацьшій, Народні віспі, III* 1, От, ■ 17І. Ч. і. 

104. Заздрісна. 

Ей, мілі дон, мілі, паурац мі волкі, 
Вівійем ці дірко а дроби ей фі палкі. 
Ні;д иь<} с фідалкі, та з вадьораду, 
ІІрїдв до пас, шугану, у пь^дзельу рано. 

У пь§дзельу радо слунко відбдзі, 
Мод найііль^июі нот дІрком ходаі. 
Кед бі на знада, хтбра му дала, 

Пера бі да йу грбжпм; вілала. 

Грбжпье вілала, брітко назвала, 
Нач вода йому дірочко дала ? 

Зап. в серппи, 1897, від Марії Стрібер у Коцурі. 

105. Хоре серце. 

Фрай^речко дона, подв ме отнровадзіц, 

По ше на миь<; стропа вашій дворе вабіц, 
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Йак шібіц, так набіц, алье і екерна від! 
Фрайеречко аойа, подз ие отпровадзіц. 
Отнровадзела го под жель^ну гору: 
Шбдньіяе, мілЦнкі, шедньіме ту долу. 
А йак пошедальі та ше ровгварйальі, 
А уж на нолнбді когуті шшвальі. 
Зашпївай когутку на жель<;ош прутку, 
Жадев члбвек нь<; апа ту нашу зармутку. 
Ей аоьі 8у пь(* зла, ііньі пьі; угаднщ, 
За кім воно шерцо пало нь<* віпадпь^. 
Шерцо мово, шерцо, до ме пободьуй^ш, 
Чом же иі вьі> пбвеш, за кіи так бануйбш ? 
А йд бі новедло, аль<,• ньі; пан кону, 
К^т повен цудзбиу, а дудзе другому, 
Кут нбвем свойевбяу, а свбйске пьікбиу. 
Щерцо мбйо, шерцо, с твардого каменьа. 
бара вельікі Кбдур, ньі,! вам пояесцеяьа! 

Зца. в еершш, 1897, від Мелані Фіндрік у Коцурі. 

Паралелі': Пор. з першою строфкою Рг, Вагіой, Нагоііпі рі$пб тогаувкй' 
Ст. 165. Ч. <№. 

106. Хора, бо довго не бачила любка. » М&ІЇ- ; '- 

За гор, елунка, за гор, за ту парну хмару, 
Б^дзе ше мі відвід, же уж ґу вечару. 

Вечар мі Вф, вечар, ша у ж ґу вечару, 
Гбньі «ой аііль^нкі буці ґу хотару. 
Гбньі вон іш, гбньі, дні ше драшка курі, 
А на за ньін натрім, аж не глаука ббльі. 
Ббльі яе главічка, ббльі ме пол бочка, 

Же йа ньі; відвела фрайура пол рочка. 

Ббльі ме льіві бок, ббльі ме праві бок; 

Же йа пьі,» відзбла фраіфра далі рок. 

Зал, в вересни, 1897, від Марії СтріСер у Коцурі. 

107. Хора. 

Ідзе мілі, ідве з ль^са, 
Нь(;ше древо ва коль^са; 

Піска себе па льістечку, 
Бо яал шуяву фрайіречку 
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Ві'даіш, мїлі, же еож хора, 

Чом ньі; ідзеш іто дохтора? 

По дохтора, по бай бе ра, < 
По Йаїшчка, по франфра. 

ВіДЗІШ, ВІДЗІШ, же ЇХЬ9 можем, 
Ішче ші ме ту полбжел 
На галуже на жель<;не: 

Шерцо ш'шо роажаяЦне ! 

Знн> в сершін, І897, від Ганї І'ашч у Керсстурі. 

108. Дївчипа не пусте парубка до себе. 

Ходяі мі лі по ульїці, 
Клопе до дзвері: 

ЧІ шіііш, міла, чі чуі^ш, 

Чї ке веріш; льубуі1і;ш, 

Отвор МІ дзвері і 

Гоч бік спала, гоч пм; спала, 
Горе нь*> станкам ; 

Ша йа тебе мой тілі, 
Мой сокольічку білі, 
ЛЦхко достанься. 

З ші. в серпні, 1897, від Юлі Лєвєіісьіої в Коцурі. 

Паралелі : Р. ї. ВаГагік, віУЙІзке Щц зіот V? ШігісЬ. II. От. П8— 

129. Ч, 94 — 4 КоШг, Шгосїпіе грі ставку, І, Ст. і88*. Ч, 12. 

109. Мати еховажі ключі. 

Ббрїш, Ббріш, до ме мбріш ? 

Чом мі двверка ньу отворіш ? 
Ша на бі ці отворела, 
К$д бі мі мац дозволила, 

Аль£ мі мац нь§ дозвбльі, 
Ужала кдьучі от коморі; 

От коморі, от шідкбго 
1 от льічка румойого. 

Зап. в вересні), 1897, від Марії Беверзиші в Коцурі. 

110. Дївчипа не боїть ся. 

Йфдеп, два, трї, штірі, пеіц, шесд, 
Осей, дзевец, ДЗЄШЄЦ, 
Йф де паста годзіна, 

Ньіу бой ше ме, ма ціла. 

К<;д бі йа ше тебе бала, 

Ньіґда бім ше нц оддала. 
Алц* де ше пщ боїїім, 
Та ці пекньф говорім. 

Зіш. в лишеи, 1897, від Нілі Мсшіар у Керєетурі. 

Паралелі : Гг. Вагіой, Шґоііпі ріапб шогатвкб. От. 130—131, Ч, 189. — 
4 Коїі&г, Мгобпіб гріе^апку, 4 От. 177 Ч. 6. 



166 

111* Мила поможе, 

Ішлі дяі^кі пбиот хбтар, 

Кбчік ше її І ш рошчеркбтал. 

А в і, даіукі, пьє ецекаице, 

Кбчік себе опрауйаице. 
Й^дпа стала, апрауйала, 
А друга ше мальовала; 

Треда шедла та шедзела; 
Под ньу ружа засада єна, 

А нод ружу Пані льбжі, 

Зап. в ліпші, 1897, від ТО лі 

де й л/кар не може. А* 

Шпод нього вода бежі. 
Льєжі, льгжі порубані, 
Зоє царскїма шабелькам І. 
Хто го рубал, наіі го гбйі, 
Най го дана па докторі. 
Нь*;ма дбхтор такай масці, 
Да вільні цело, кбсці: 
Ма Ганьічка таке жель$, 

Цо вільні до нь^дзельі. 

Мол а ар у Кереотурі, /? " 

112. Б, 

За горамі, за дубамі, 
ЛьфжІ Йапік нору бані, 
Порубані на два страві. 
Хто го рубал, най го двічі, 
Най го дана на докторі; 

Ньфіа доктор такей масці, 
Пі вільїчел цело, кбсці. 
Ма Ганьїчка таке желье, 
Цо вільні до аьра'ельк 

Зал, в сершш, 1897, від Марії Стрібер у Коцурі, 

113. Тримай мати сипа! 

Шугайова матка на мнь? отказуй^ 

Же ш;й білі шугай дома іш; йоду їй;. 
Шугайбва матко, на мігь<> пь»; отказуй, 
Шварпого шугай а на пбрвас пріуйазуй. 

Щт ці ше одйаже, гльудай го до драже; 

К^т ці ше о дорве, поздай го по дворе; 
А кі^т пбрвас урве, та го гяьфдан прі мнц*. 
Шугайбво мено бодай скамепь^ло, 
Оздадь бі ме за ньім шерцо іщ больуло, 

Зал, її червші, 1897, від Галі Рамач у Коректурі. 

Паралелі: Рг. Вагіоа, Шгосіпі різне тогаївке. Ст, 156, Ч. 231. — Де 
Воллаиь, Угро-руссиіа яародеьш ліїспи. Ст. 61. 

114. Дгочииа купує парубкови вбране* 

Йай, к^д бі то ґреґово очка продавані, 
Та бі то дзі^чата хдавцом куповані. 
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Йа свойому купола чіжії ранцовааі, 
Йаґже бі му швечело меджі леґінь аж І! 

Йа свойому кунела лайбік пшурковані, 

Йаґже 6і му швечело меджі яеґіньамі ! 

Заст. в миліш, Ш97, від Юлі Мол нар у Керестурі. 

Паралелі: Гоїовадьвий, Народні пісшї. ІІТ, От. 408, Ч. 147, — Р, ї. баґаНк, 
Р;впб втс&зке Ши §їо™. \у ШзїіеІи І Ст, 53 Ч, 22. — .1 КоІІ&г, Шгобш4 гріє* 
нотку. ], Ст. 311. % 0. 

115, Дає йому волю. 

Сиаддо мі йабдуко в вісока до йарку, 
А ті себе, кілі, віберан фрат;рку, 

Спадло мі Ґшблуко з вісока на копач: 

Стародавні фрай^р, гоч ль^м иа инь^ пбпать. 

Ван, в лиши, 1897, від Шлі Мол вар у Керестурі. 

116, Милий далеко, 

МГлі мой аа воду, за воду глибоку, 

За воду гльіббку, за гору віеоку, 

Зап. в верееші, 1897, від Марії Бесерменї в Коцурі. 

117. Нема до кого, то до милого. 

До дому, до дому, Йа Щ мам ґу кому; 
Кііжде ґу свойому, Йа оь^ лам ґу кому, 

А За йцбожатко, Мутім ґу відому, 

Заи< в серпам, 1897, від Марії Стрібер у Коцурі. 

118. За милим через Дунай. 

Ходвела, крічала, сідла сі па лйдок, 
А дає й^ вой кілі с кучераво лаго *) ? 
С кучераво лаго, с гарш'иа очіиа, 
Бера бїм за тббу Дунай ирескочела. 
і Дупай і Тісу і Червене ибре, 

Ирескочела до це, віле серце вош,1.. 

Заи. к лишш, 1897, кіл ІОлі Мол нар у Керестурі. 

*) Віірня зі псована Й навісь „глава". 
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119. За милим через Дунай /' ^ '/^'у ^ * * 

Шугану с Трепчіна, с чарніма очі'ка, 
Бера бій за тббу Дунай пресвочеяа. 

Дунай вресвочеда, Тісу препльіваля, 
Ішче бім ді. чадо, аагіпуц ш,<; дала. 

Зшзисав у Вінкошщх, у Ори мі, У'йфааюшій, 

120. Не всі' беруть ся, що кохають ся. 

На ковьфц надала дзіукі ше купану, 
На желцїиі шльіукі хустбчкі вішайу. 
Шлье, шугай, палці, Гшк то шуипьо, скд&днц, 
Кі;д вітрі її задуйі;, а хусточка Сікідньї;. 
На кбацц валала, там ше гускі перу, 
Цб ше раді відза, та ше иьі;. поберу. 

Записав у Віиеовцях, у Срипі, Уііфа.ікііній. 

Паралелі: М. Врабель, Рус. Соловей Ст. 123. — Л. КоМг, Кйгоііпіб гріє- 
«танку. X. От. 72. Ч. 24 Ст. 105. Ч. «. 

121. Старости. 

Острожечкі ябйо, даваіце мі бгньа, 
Пріду мі сітаче, трі младеіщі, до дньа. 

Йодному дам ручку, другому дам фатьол, 
Жебі нас прішагал кульш'псві пан фатор. 
Кульш'иекі пай фатор красну казань каже, 

Ні,і; ш*дней д8Івбчкі шлцббду зауйаже. 

А цо йу зауйаже, то бі пьіч ньі? було, 
Бім му поведла, да йу нь$ покаже. 

Зав. в вересни, 1897, від Мерії СтрІбер у Коцурі. 

122. Іілоиіт дівчини. 

Спадло мі Гіяблуко з вісбка па таньод 
Же ме уж з’охабел етародауні фрайор. 

Йі;деи ме з’охабел, а другі ме пь§ сце, 

А та міла лбйа, то нц пориє шчесце. 

Зйп. в липни, 1897, від Юді Мол нар у Керестурі. 

і 
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123. Відмовлений лмлий. 

Фрайіру зверепі, дзе ші бул в печера? 

Фрайірко звереиа, бул сої у сушеда. 

Фрайіру звереиі, цб ці гуторелі? 
Фрайірко авереиа! Тебе мі гань^лі* 

Тебе ні ганЦлі, другу мі рай^яі, 
Знаце, же її ьо вежяь^і, хтбру ві ецеце, 
Ли(}ж на тбту вежнц% хтбру бара льубуй^і, 

Гоч її будзе ньіч іац, ль^м ії^дяу суконку, 
Нудну вона будзе нац, другу иа йуй купім, 

Ішче на ву вежньуи, бо йа йу барз льубім, 

Жень те, іілІ, жепь ше, даруйся ці шчесцо, 
Жебіт го пі ке пал, біт ті пьго уше шіакал. 

Зап+ в лшши, 1897, від Юлі Мол нар у Кереспурі* 

124. Одурена. 

Под облачком заградечка рокіта, 
Иа жельупо, па чсрвепо росквіта* 

Ішбл таїадь швариі шугай ланіті, 
Стіргяул себе за к&лапчок рокіті. 
Тебе квітньу за валаичком -а ружі квет, 

Л мпьу гінье, фальучпьіку, пре це швет* 

Зал. в вересни, 1897, від Марії Бесермепї в ІСоцурі. 

Паралелі; Перів. 8і+ МШкт Ріеяпе го 8рїза* Ст, ЗО. Ч, 78—79 і ст* 170, 
ч. 169 (остання етрофка), — М, Врабель, Рус, Соловей. От* 118—119, 

125. Фалштий любко. 

Кі;т сом ішла учера вечар с панского, 

Стретла сом ше па ульіці в мілего ; 

Облііпел не, прітуль^л ме ґу себе: 

Драга душо, чі мам ходвіц Гу тебе? 

Можеш, цілі, кажді вечар або нье, 

Твбйо льічко рувенЦіЬ;, мбйо вм;; 

Тебе квітні^ аа калаяоя а р^жі квет, 

А мнм; гіньї;, фальечаьїку, цре це інает. 

Зіш. в еєршш, 1897, від Мелані Фіндрік у Конурі. 

Паралелі: бі. МіЗік, Ріеяпе 70 Зріва. Ст. 98, Ч. 242. — М, Врабель, Рус, 

Соловей. От. 11Н—119. 

ЕтвофафівдпІЇ ЗбІрШС т. IX* 
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126, Милий покидає, 

Желцші розмірі н ігреквітуш;, 

Уж не шш мілкішії з'ошбуя^ 
Най з’охібі, най пробуйо, 

0 шарнір кріткі час побалуй 
Йак ше ман за ласку йа барс трапіц, 
К$д йа мушім цілому пбредеиь уріціц, 

У радім му го, та му го дам, 

Йфден ме в’охабел, дзешец йіх мам. 

Зап. в серпня, 1897 від ТОлї Левенсьвої в Коцурі, 

Паралелі: М. Врабеяь, Рус, Соловей. Ст, 129—ЇЛО. 

127. Милий ходить до ииьшог* А, 

Ньії*да йа то іщ верела, 

Жббі льубосц почкодиела; 

А шш; терас сімей чкодзі, 
Бо кой мілї шдзей ходзі. 

Індзей ходзі, а вшца пь? оце, 
Мбйо шерцо роспадпь^ ше, 

Роспадньї} ше па два стріні, 
Бо мой мілі за горам і. 

Зап. в серпня, 1897, вїд Марії Стрібер у Коцурі. 

На рад в лі: і. КоДбг, НАгойшс гріе^апку. І, Ст 97. Ч. Ш. ^ 

128. Милий зраджує. Д 

Ньіїда сом то ньо верела, 

Жебі льубосц почкодвела; 

А мііь<? терас сімей чкодві, 
Бо мой мілї іїідзей ходзі. 
Індзей хбдзі, а ніш; пм> сце, 
У мпь$ шерцо росиадац сде. 
Роспіда ше па два страві, 
Бо мой нілі за горілі; 

За горам ї у тей дольіаь^/ 

Чаряі гіуран воду пЩ. 

ПІЙ!,*, піш;, ЇТОіуцуЙр, д-і* 
Два сердечка зармудуй^ч Ц 
Йс;дно мбйо, друге його, 
Заршудбяе обідвбйо; 

Зармудені та і буду 
Док по шведе напад будуі 

Зап. в серпня, від Мелані ФІвдрін у Конурі. 

129. Милий зрадив. В, 

Боже, Боже, цб ше вбдаі, Шсрцо мбйо роснадпь^ ше. 

Же яой нілі шдзей ходзі; Росдіднь§ ше на два страві, 
Індзей ходзі, а мвь^ пь$ сде, Же мой мілі за горймї. 

Зви, в ливші, 1897, від Юлї Молвар у Нересту рі. 
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130. Пізнала невірного. 

Кі;д на ушчера под облачкоя стала, 
Штал ше май тлі, чом же на плакала? 

Йа за то плакала, па за то плакала: 
Ті другу обліпйал, йа ше пріпатрала. 

Жімней воді рібі, то су рібарово, 
А красні дзіучата то су мілинного. 
Йак ше росхадзану воді в рібочкаші, 
Так па ше росходзім, моя мілЦнкі, з ваші. 

За о., в верес ни, 1897, від Марії Бессрменї в КодурІ. 

131. Любко відпав від серця. 

Піала на мадьбран, васіль^ц мі зішол, 
Чекала йа мілбго, йлц мі нье прішол, 

/ Чекала йа його од зору темного, 
Од зору темного, до рана білого. 
Вїхбдзі зорпьічка од віхот слувьічка, 

Отпад мі міді мой од мого сердечка. 
Н.ь<> так от сердечка, йаТ од мой^й вол ні, 
До ме ііьїґда за ньім шерцо иь^ вабольіі 

Зап. в вересни, 1897, від Марії Бессрменї в Коцурі. 

Параде д ї * *ї. Но&ег, РіезпІ ІшЗи роЬкіезо на Уяіазки, Ст. 104. Ч, 192. 

Льі^цсла качбчка, льпцела вісбко, 
Шугай добрі пушкар, штрель^л й«,*ії до боку. 
Отштрель^л ш;й крідло і праву пожбчку, 

Горко заплакала, шедла иа водічку: 

Пай, Божо той, Боже, уж йа долатала, 

Уж йа евбйо дрббні чада віховала. 
Мбйо дрббні чада па канепьу гаедза, 

Кайву воду пшу, дрббні пісок й^дза. 

Льфцела шала шера понад воду. 
Заплакало дзіуче за евбйу шль^ббду. 

Дзіуче вадлакало, же ше иь? одало, 
А шугай заплавах, же дзіучатко ішч ужал. 
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Шугайу, шугайу, пре тебе ме лайу, 

А теді наіїбаржей, к^д у карчмі грану. 

Бодай у тей карчиі ньїґда нь$ загральі, 
Оада бі ме, шугай, яре тебе нщ лальі. 
Лайце ме, бійне не, рбііце мі, цо сцеце, 
Знаце, же пь^ пбішел, за кого ві сцеце. 

Ньд пбйдзем, нь$ пбйдаев за того накрапца, 

Цб му мац купуй і* дугану за ваііда. 

Дугацу за вайца, прахно за пень^жі, 
Бо кажді макрапь^ц прі мадері лЦжі. 
А пашо думайу, за кого ме дану, 

У мяі>9 дума така, пойдзем за гудака. 

Зап, в сергши, 1897, від Мелані Фіпдрік у Коцурі. 

133. Любко женить ся з иньшою. 

Жальі ше мі, жальі, фрайір ше мі жеаьі 
Аньі ме нь§ вола його владей жеиі. 
Будве мбйа свадзба па другу ньфдзбльу, 

Нь$ будзев йа вблац його младу жену. 

Зап. в серпші, 1897, від Марії Стрібер у Коцурі. 

Паралелі: М. Врабель, Рус. Соловей. Ст. 105. 

134. Не дають за любка. 

Окбло водічкі червені ружічкі: 

Ираган, Йані, прагай, шейсц урані копьічві. 
Ша йа бі йІї прагал, аль^ шо таргайу, 
Штац ті ше, міла, чі це за мни; дайу. 
III а й а ше пітала і ушчера і ньфнка, 
Бера вві.?, кільфнкі, аа тебе ньб даїіу. 

Зап. в вересип, 1897, від Марії Бесермепї в Коцурі. 

135. Лїпшиіі багатий жених. 

Пінбора, бімббра, бімббра, бімббра! 
Падайу орешкі до нашого двора. 
Надану, падайу, жель<}иі надану : 
Літай ті ше, ш'ла, чі де за мньї; дану. 
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Уш йа ще літала соббту, шцдоельу, 
Бера яе, шугану, за тебе іш; дайу, 

Лиьі ве ііц* дану, ааьі йа цц нбйдзем, 

І>о ті сі, ділі моя, е худббяого роду, 
Гоч йа і худббиі, аль*; сом хлап добрі, 
Хбдвіл по шдьфббдзе, іЬк ріба по вбдзе. 

Зеіь в лишш, 1807, від Юлі Моїнар у Кереетурі, 

Паралелі: КоІІбг, КйгоОпіе грій п апку, 1. Ст. 164 Ч, 78, 

136. Боянлива* А. 

Мало мбііа, дамо, ль^кам йа ше у но ці, 
Пбпод паш облачок хбдза хіапці у йоді, 
Церо мбйа, церо, с того поможемо, 
К^д мі іюецедбчку пука уішешеме. 

Можеш ті тав шіело спад, 

Нь£ будзеш ше лБоковац, 

Церо моїа, деро, тії; оддай ше ішче, 
ПИдкі льудае гяарііа, же ші млада ішче. 

Мамо лона, дамо, до места ходзіце, 

Йай чі вІ тая появо зо жеи скор відзіде ? 

Ньі) іа ніх тая вельо буц, 

Нь^да то ше кажда бід, 

Йа з ввів будзея крашяьд жїц, 
Нь9 будзе же пьіїда бід; 
Тот муж жену біт;, 

Цо з пьу пь^рад жщ\ 

Йа з яві м будзе я краять^ жіц, 
Нь9 будзе те ньіїда бід, 

Зап. в лиши, 1897, від ЮлІ Моднар у Нересту рі. 

Паралелі: Гг. Ваги»*, М&ГОЙпІ рІзпб шогатакб. О, 1 ІЗ, Ч, 158. — Л, Но* 
£ег, Ріезпі І тій роЬкіедо IV Обгпут Вгіаеки, Ст. 103, Ч* 395. — Копррка, Ріезпі 
Ішіи кткоягекіедо» Ст, 183. — ІДрішкї, РівзпЬ От. 117, 

\/ т. доброї жінки муж не бе. Б. 

Мамо мбііа, мамо, іїа ше болім у коді, 
ІІо под наш облачок хбдза хяігщі у пбці, 
А так па шпщ волану, спочінуд мі иь$ даііу ! 
Даіуко м6йа> дзіуко, с того сиоможеме, 
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1’ібаль посцелечву нука упьошеме. 

Ті там будзеш мірио спац, иь^ будзеш ше зль^ковац. 

Дзіуко мбйа, дзіуко, пь$ одай то ешчі, 
Шіцкі льудзе гварйа, же ті «ладе дзіуче. 

Такі кладі жеш мру, цо ції мужове бїїїу. 

Мамо я ой з, мамо, до меета ходзїце, 

Та чі ві там вельо з жепох скор відзіце ? 

Нь^ ма йіх там вельо буц, ньф да то ше кажда біц. 

Мамо мбйа, мамо, ль<;м тот жену бій((>, 

Льі^м тот жону бій(,‘, цо з ш.у пбдло жшо: 

Иа з ньім будзем кріішнщ жіц, вь<і будзе ме ньіґда біц. 

Зад, в сердЕїв, 1897, від Мелані Фіпдрік у Еоцурі. 

138. Мати не хоче віддати одиначки* 

Маюж шша, макож, чом ме нье оддаш уж, 

Ша сом ці вірбсла, шік у лЦше галуз, 

Гочбі ші ві росла, йак вад воду верба, 

І теді це ньі; дам, бо гпї сама й<;диа. 

Дай ме, мамо, дай ме, к$ді ме нітайу, 
Бо к<;д ружа квітвь$, теді Іу таргайу. 

А к$д уж отквітжьф, та йу ііьііто пь<; сце, 
Кажді й$й тик гварі; Най йу бере хто сце. 

Дай ме, лапо, дай ме, за того шупійа, 
К^д ме за иьго ііщ даш, екбчім до Дунайа, 
Скакай, дзіуко шбііа, біш яь$ віпль^нула, ш/9Х 
Біш мі мову глауку тбдьо нь$ сушена. 

Зап- в лишш, 1897, від Юлі Можнар у КерестурІ, 

П а р а л в л ї: Міаік, Ріезде го йрійа. Ст, 99. Ч, 24 Ь. — До 5 ї 6 : 
Р. 1. ЙаҐагік, ї^зпб зигеЬЖе ІіЛц *]о\у. іу Шіцсіі, І* Ст, 36-37* Ч, % — Гг* ВагіоІ, 
іїагойпі різпЙ тогаузке. Ст* 269—270. Ч, 440, 

13.9* Мати не дає ва любка. 

Шугану с Тренчіва, с чарніма очіиа, 
Бульі бі сіє пара, к^д бі нас мац дала, 
Аль$ вас мац яь$ да, пара нь$ будзеше, 
Чкбда, Боже, будзе, к^т ше роз'їдавше. 
Шугану е Тренчіва, с чарніма очіма, 



Зап, 

В«ра бім за тббу Дунай прескочела, 

Дунай прескочела, Тіеу препльівала, у' ■ ^ 
Ешчі бій ці, шугай, вапну ц нь<* дала. ' 

сери ци, [897, від Марії Стрібер у Коцурі* 

140, Споріднене на перешкоді жшитьбі. 

Пль^.го дзіуче, пльело ль^н, 

Седей бразді йудеи дзень; 

ЗаплЦло ше до брбзді, 
Сцел го шугай украсті. 
„11ь(; крадньі не, шугану, 
Бо ме за це нь^ дану. 

ІЩ да бцец, йЬ9 да мац, 

Мц да шестра, нЦ да брат, 

Нь^ да дзійак, иь£ да шш, 
Вбеме себе бльіскі рог, 

Нь^ да цудза цудзіна, 
Боеяе себе родвіца". 

Зап. в дшіпи, 1897, від Юлі Мол пар у Керестурі 

141, Побив би тебе плач / 

Побіл бі це, побіл, тот мой горенькі плач, 

Нач ші пред нас хбдзел, к?т ші ме нь§ над ужац. 
Нц> раз і нье два раз йа слатко заспала, 

Ті коло пас їшол, йа горе ставала. 
Порахуй ті, м(лі, кфльо дпьі у рочку, 

Тельо рас ті дь«;жал прі мбдому бочку. 
Ешчі ті порахуй, кельо дпьі у тіжиьу, 
Тельо рас ті льежал пбпод пашу хїжу, 

Зап в вереспн, 1897, від Юлі Лсвецської в Коцурі. 

П арал вл ї і М. Вробель, Рус, Соловей, Ст. ^ 21—122. 

142, Дівчинаі ттроює парубкові рани. А 
Ішльі дзіукі попот хбтар, 

Кбчік те йім рошчеркбтал. 
Л ві, дзіукі, пь^ сцекайце, 

Кбчік себе опрауйайце. 
Йі;дна стала, опрауйада, 

А друга ше іальовала, 

А таї дальша Йаиі льежі, 
Коло нього вода бежі; 

Льі^жі Йаиі порубані; 

Прінь^сце му такей місці, 
Най вільічі цбло, кбсцІ. 
Ма Ганьічка таке жельї?, 
До вільічі до пь^дзельі. 
Намасіц го. жббі спухнул, 
Жебі спухнул, йако лада: 

Тбго йа ці, Йіні, рада. 

Зап. в вересни, 1897, від Марії Бесериевї в Конурі. 
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143, Нещасна. 

К$д їдаеш коло нас, нонатрі на двор наш, 
Кгіго там увідвіш, того льубовац ваш. 
Відзел йа тан, нідаел, свойу фраіідречку, 
Тріпала у ручкі дрббну фійалечку; 
Фійала, фійала, бодай ше прійала, 
Жебі ме пбйа пан. на ношень одала. 
А кі?д ньі; па вишень, а то до й^шепьі, 
А то до й^шеиьі, до тен чарней жеяі. 
Фійала, фійала, фіналові корепь, 
Вольти ше пародзіп, шісто дзіукі тінень 
К$д лц* марма-канеш, а то розмарійа, 
А то розяарійа, пахльеца лелійа. 

Зап. в серпни, 18У7, від Мелані Фіидрік у Коиурі. 

ч 
144. Любкова жати — обмгвниця. 

ІИугайу, шугану, твбіїа мац шальуна, 
Бо вона гвареда, же йа пьг^ червепа. 
Йа еон ньі> червєна, бо ше нь^ нальуй^м, 
Аньі На ше за й^й сів а шд; готупем, 
У мойі;й шімбчкі печені ріббчкі, 
А у твбй^й, шугай, горенькі сльізочкі* 

У мбіцпі иаібчкі жітні хль^б на стбльї^ 
А у твбн^й, шугай, йарчані у номере. 

У мой<;й иамбчкі йое парткої прікріті, 
А у твбГцчї* шугай, е кльучіком замкнуті. 

/і- М V 

Зап* в черпни, 1897, від Марії Му в я ач і в КерестурІ, 

145. Мати розлучниця* А* 

Мац іона, мац жбіа, да то жЩ мац кбЗа, 
Дауцо 6 і йа була, фрай^ру мой, твбйа, 
Альї; то мац, мова шіцко паробоа, 
Бона не пье дала за кого йа ецела. 
Дай ме, мано, дай не, за того шугайа, 
К<;д не еа ш,го нь^даш, скбчім до Дуяаіїа 
Скакай, дзіуко, мова, біт ні гін; скочелз, 
БІш мі ібйу глауку вецеії дье сушбла. 

Зап* в вересни, 1897, від Марії Стрібер у Коцурі. 

Порі в. таїїоиї пондсше ч, 138* 
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'/146. В. д/, /Д пг^\ 

Піугайу с Трепчіпа, с чарпіма очіма! 

Нулі бїсне пара, кед бі нас над дала, 
Аль<; нас мац нь<? да, пара пь<; будзеие... 
Чкбда, Боже, будзе, кет ше роз’ідземе! 

Зап. в липни, 1897, від Юлі Молнар у Керсету рі. 

147. Коли не жінка, то братова. 

Чом ті плачеш, чом жалуй 9111, драго душо мойа ? 

Плачем, плачем і жалуй^к, же иь<; будзем твбйа ! 

Кед ньі,1. будзеш, мГла, мойа, будзеш мі братова, 

Ішче будзеш мбйім рбдзс, драга душо мойа. 

Зап. в липні!, 1897, від Юлі Молн&р у Керостурі. 

Паралелі: ЙіеГап Мібік, Ріевпе яо ЙрІаа. Ст. 88, Ч. 199. — Р. І. ЙаГаїік, 

Р]зпб втееївкс Ікіп в1о\е, IV СііГ]кіі. 1. Ст. 66—67. Ч, 40. — Л. Коїібт, Каї'ОіІпіе яріе- 

ітвпку. Т. І, Ст. 215—216. Ч. 17. 

148. Зажду аж повдовіє. 

А там дальша прі поточну, 

Цече вода с пальфночну ; 
Дече вода, аль« мутва, 

Чом же ші, міла, чом же ті, душо, 

Така смутва ? 

Йак йа іш; зпа», йак За пь9 знай, 

Смутна ібдзіц ? 
Фрайер ше жепьі, мі лі ше жепьі, 
А миь^ ш>9 сце! 

Дай ше жепьі, пай ше жепьі, 
Най му будзе1 
Умре му жепа, умре му жепа, 

Ґдбвец будзе ! 

Ґдбвец будзе, ґдбвец будзе, 

А па дзі^ка: 
Ешчі йа будзем, ешчі на будзем 
Його женка 1 

Зап, я вересни, 1897, від Мелані Фіпдрік у Конурі. 

Паралелі: М. Врабель, Рус. Соловей. Ст. 98, 

Етпофпфі^шііі Збіртпг т„ IX. 23 



149, Ой тати, знати. 

Щзнац, Боже, познац легіпьа. пьалкбша, 

К<;г ідзе валалом с каланчком потреса, 
Швнац, Боже, познац дзівочку льалкошку, 

Хтбра аацагуйг; опль^чко с хусточку. 

Познац, Боже, познац, хто кого льубут,1, 

Ішче, Боже, познац, хто кого пьі; льубі, 
Ішче далеко, уш ше му вістуні. ) 

Зап, в липни, 18!)7, від Юді Діолнар у Ксреетурі, 

Паралелі: 3 вір. 5—6 пор. у §1. Мійіка, ГІезпе го 8ріІа. От. 40 
Головацькиіі, Народні піеиї. Ц, Ст. 224. Ч. 31. 

150. Любкова мати дає дівчину. 

Шугану, шугану, иака то твбна мац, 

Ішче ші «е иь$ ужад, уж ме почіпа лац. 

Ні,^ бон ті ше, даіуче, той ноііеіі мадері, 
Ша на й$й укажем, кадзі с хіжі дав ері; 

Тадзі, мамо, тадзі, тадзі с хіжі дзвері, 
Тадзі с хіжі дзвері до бца, мацері. 

Зап. в дніти, 1897, від Юлі Мол вар у Керестурї, 

Паралелї: Головацький, Народні піші Т, І. От- 4Ш. 4, 160, 

151. За милого бють. 

Шугану, шугаііу, пре тебе ме лапу, 

А теді иайбаржей, к<;д у кардні грайу. 

Лаііу ше, бійу ме, шугану нье дай ме! 
Теді де пь<$ дам біц, док мі будаеш рббіц. 

Зап, » липни, 1897, від Юлі Молгшр у Верестурі. 

152. Нещаспе кохане. 

Удареяа страта з навбра до дрова, 
Вольула удерец до мого фрайфра. 
Ішче удареяа а навбра до дрінкі, 
Вольфп удбред до нбіь;й фрашркі. 
Шадвіна, делійа, шалвїйбві кбрепь, 
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Вбль<>л ше нарбдзіц моєю двіукі камег* 

Ньї; так мйргаа-камень, ііако роаіа|ійаі 
Ві дзІука иьп знала иьіґда за лбґіпьа, 

З&и, в липни, 1897, від Юлі Малщр у Кереетурі, 

153. Коли хотіла мати любка—* 

ДЙуче, дяіуче, біла р^жа, К^т ші сцела фраифра мац, 
Ньс* требало тебе мужа, Нь$ тре бал о а вечара спад, 

Аньі мужа, пьі фрай^ра, Нь^ спала на, чекала на, 
Бо ті, дзїуче, йак ледїйа. Щт ші прішол, заспала їіа. 

Зап. в серпня, 1897, від Марії Стрібер у Коцурі. 

Пара лелі: До-Воллаїп», Угро-русскІЯ иародїшя пііспи, Ст, 180. Чг 6. — Л. 
Коїійг, Кагобіш; гріетеапку, 1. Ст, 125. Ч. 3. 

154. Солодкі спомини. 

Дії мі тбто іірідзе, до мі одльфцело, 

Цб мі ушчера вечар прі бочку ль^жежк 
Дубіна, дубіла, меджі дубїпамі. 
Ж&дні члбвек Ш} зпа, до й(> меджі пані. 
Помотай, дзіучіпо, на то іддно слово, 

Цб сом ці новедзел, к*гт сме бульі двойо. 

Зап, в верески, 1897, від Марії Бессрмсш в Коцурї. 

155. Ворон-смуток.^ * //Й, /<?$* 

За горамї у тей дольінц*, 

Чарпі гаурап воду пш>. 

Шйф, пійф, ішмуцуп^ 
Два серденька зармуцуш?: 

Ифдпо мі лей, друге мбйо, 
ЗаріуцепІ обіднено. 

Два серденька, штїрі очка, 

Кідзе плакад за пол рбчка; 

От пол рочка до й(шеньі, 
Док ше шугай ньо ожепьк 

Зап. в липня, 1897, від Юлі Молнар у Керестурі. 



Ш. За милим голова болить. ■ 

Вечар мі %, вечар, у ж мі і*у вечару: 
ГоііїЛ мов міль^пкї буді ґу хотару, 
Гбньі воіі йіх, гбньі, аш ше драпіка курі, 
А йа за дьїм патрім, аж мо глаука ббльі* 
Ббльі ше главічка, ббльі ме пол бочка, 
Же на пь$ відзела цілого пол рочка. 
Сбльі ме льіві бок, ббльі ме праві бок, 
Же йа нБ^ відвела цілого далі рок* 

Зап. а ліпшії, 1807, від Юлі Мол пар у Керестурь 

Паралелі: Пор. 13—14: вір. із: 81. Мізік, РІезле го Зріна. Ст. 12, Ч> 20. 

757. Серце болить, 

Шедпьійме, кой мілі, 
Шедньійме ту долу, 
На жбЗЕьбду траву! 
А мак ношедальї, 
Та ше роегварйадй. 
Аж у ж на до лиши 
Когуті шпївальІ. 
Заш дівай, когутку, 
На зшгЦнім друтку, 
Жадеп чловек ньу іша 

Ту нашу зармутку, 
Жадеп члбвек нье шіа 
Аньі нь9 угадньф» 
8а кім мбйо шбрдо 
Мало пьг/ віпаднь^ 
Шердо мбйо, шерцо, 
Цб ме побольуй^ш? 
Чом же іі пьу дбаєш, 
За кім так бадуд^ш? 

Зап. в сериіш, 1897, від Марії Стрїбср у Коцурі. 

158* Шаль за милили 

Мілі мой за воду, йак мі жаль за тббу, 
Йак бі йа б^ла рукована с тббу. 
Ньр так руковапа, йак о прішагана, 
Йак к(>д бім ці була твбйа верни жени. 
Жаль мі ІЦ, жаль мі жаль мі дь^ поможе, 
Кого йа льубуй^м, даруй її го, Боже. 
Кого йа льубуцфм, у шерцу стрїмуй^м, 
Даруй мі го, Соже, пай ше дьо жалуії^ш, 

Зап. а вересни, 1897, від Марії Бесермепї в Ковдрі, 

759. Ліаль дівчини. 

Віхбдзі зорньічка од віх от слуиечка, 
Отіїад мі мілі мой од мого сердечка. 
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Нь$ так од сердечка, ііак од мойуй вбльІ, 
Йак слатке йаблучко од квйішіеп шіблоньі. 
С лат кому наблучку мало дбзрец треба, 

А мбйому шерпу роенадпуд ше треба. 

Дай мі, Боже, дай мі, до от тебе жадай, 

Того шугайїчка, до ва війн препадаи. 
Шерцо ибйо, шерцо, до ні младе гінь^ш, 
Ба льуцкія леДньон добре пьі; погіаьуш ? 

ПІердо мбііо, шерцо, до ие кобол ьуйі;ш, 

Чон же мі нье повені, за кім так баиуш;шІ 
Жалуйте, бавуйі;м і будзем до віка, 
Же сої погапьбела того чель^дньіка. 

Зап. а дії шш, 1807, від Юді Моли її р її Еерестурі. 

Паралелі: М. Врабель, Рус. Водовей. Ст. 154 і 181. 

160. Коби умер милий. 

Боже, Боже дай такі мор, 
Жебі у мар тот фрай<;р мой! 

Так бім себе звольоиала, 

Трі дикі карній тавдовала; 

'Грі дш.і, трі двьі і трі воді, 
І па штварту до волвбці; 
От волпбді до Й(;Ш011ЬІ, 

Док ше шугай яці ожбвьі. 
Шлі, тілі, чі ці иь^ жаль, 
Кі'т попатріш, дно ті льфжал ? 

Йак бі тб мнь? жаль нь$ було, 
Кі;,т то мойо место було? 
Место, место і иестбчко, 
Мойа міла фрайг,‘.рочко! 

Зап. в сершиї, 1807, від Мелані Фін дрік у Коцурі. 

161. Милий умирає. 

На жельї'ней пажіці стало ше иі нового, 
Же мой міді хорі ль<;жі от і?чера рано білого. 

Кі;д бім була того знала, вера бім до льічвла, 
Драгі льікі з апатекі вера бім ну вуиела. 
Зіьі; иітан де, нбйа мілз, жебі ші не льічела, 
Ль<>м де, ніла, тельо вітам, поховай яе с тім кньазом 
Йай з тім кньазом, с тім кньазом, с тім великім фар&рок, 

До ні будае службу служіц прет тім велькім олтарем. 
Зап. в першій, 1897, від Юлі Девонської в Коцурі. 

162. Чорні думки. 

Фійада, фіиала, бо дай ше прінала, 

Бодай ие нбйа над па йі'чпень оддала. 

А к$д пьі; па іЬ/шень, а то до й^шеньі, 
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А то до іїі’шояьі, до тей чаршзії жеиі. 
То буду гудйці, курестурскі дзвоні, 
До ше отпровйдаа аж до чарней жемі. 
То буду дружбове, поново леґінь^, 

До ме отпровіідза аж до чарней жомі. 
То буду дружочкі, жоно пайташечкі, 
До буду за мну плакаті, і жалбвац. 

Зая. в лапни, 1897, від ЮлІ Мол нар в Керсетурі. 

163. Об морок. 

Шірії Ііольу грушка дреуко на йоді щ з рола, 

А йод аьу йі; мбиа міла па полі вомрела* 

Зая. в лиіши, 1897, від Юлі Мил вар у Керсету рї. 

164. Дівчина вмирає, 

Шштред К9рест^ра шш нгйчур пльіва, 
Понагльай ше, мілі, бо ці міла кона* 

ІІоиагдьам, погштам, у ж баржен ньо можем, 
Гоч і дорао екбла, та іфЗ ньг? поможем- 

Код ніл а конала, ішче ше літала; 

Чї на геутш шведе, йост фраіігрох вецен ? 

Зап. в липни, 1897, від Юлі Моля яр у Керсетурї* 

Тамад, Боже, тамад, жббім б^ла сама, 
Жебі мі швекруша нь^ росказовала. 
К$д бі йа пер1 звала, дзе буду ньфвеста, 
Бер1 бім віметала прет тім двором цеста. 
Так бім ей віяетла, жебі б^ло глатко, 
Жебі ше нбпра шугайова матка. 
Іц*д бі ла верт знала, хто не оговара, 
Бер1 бі му пальйла віна до иоііра; 
Вїпа до погар а, воді до сшгь^ніді, 
Побій, Б6же? побій, старі кдеветньіці. 

Зап, в линви, 1897, від Юлі Молпар у Керестурї. 

166. По шлюбі годї любити кількох. 

Шердо мі бануйі>, ма мі за чім бановаці, 
Міла сом фраида, ньо буду го маці* 
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Мала сон фрайброх седеядвшат еедем, 
Прі шдатей пріщІгі ш,£ бстал льон йфдеп. 

Зап. в липня, 1897, від Юді Мод нар у Корсету рі* 

107, За муж — у могилу. 

Кі;т ше дзіуче ода, 

Йак к$д бі умарло, 
Йак код бі го шлґда 
На шведе нь^ було. 

Зіш, в серіши, 1897, від Марії Стрібер у Коцурі. 

108. Ліпший парубок як удовець. 

От кбдца до кбнда нь^ пбйдаем за ґдбуца, 
Дь^пїиІ Еі; младень^ід йак тот старі гдбвец. 
Ей льенше то в їладеігцом гарні обераді, 
Йак зо старім і'дбуцом дукаті міііьааї* 

Ей ті їдовец, ті ґдбвец, пріуду же мі дбвец, 
К^льо ші давці каш, чі мв иь^ оклашеш ? 

Ль^ігша то младбго и^дна догавіда, 

Мако Ц старого дала колманьШа. 

Зав. в версошї, 1897, від Марії Шанти у Коцурі 

Паралелі: ¥т. ВаїШ, ЛтйгоіІпГ ріщЙ шогатеке. Ст. 219—220* Ч. 347, — 
а. Но^ег, Ріеьтіі ІшЗц роккїедо \у Обшуш 8гЦзки* О. 187—188, Ч, 379—381, — 
ІЛріґдекі, РІвйпі і, Ст. 27. 

169. Віддапа до великої сім'ї, 

Далісце де, шамо, медзі дваиад братох, 
Йак бісце не далі медзі дванац гадох. 
Далісце не, мамо, медзі два ше стрічні, 
Йак бісце ме далі медзі два герлічкі. 
Далі еце ме, мамо, до цудзбго крайу, 
Дзе пве можем вібрад льудзом обічайуч 
Льудзом обічапу, аньі тей чельфдві, 
Авьі тей ченрдві, до колб міш; хбдзі* 

Зви, в лишш, 1897, від Юді Модітр у Керестурі 

170, Віддать до Коцура. 

Мбііа лад ме мала, жалбшш; ховала, 
А тераз ме вона до Коцура дала. 
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Мамо попа, маю, пач сде ме ховали, 
Кет еце не от себе так далеко дали? 

Зап. в вересни, 1897, від Марії Бесермешї в Конурі. 

Оїдаль не іоіїа мад па канекьу мала, 
Же на у Куцуре фрай^ра нье мала І 
Аньі у Куцуре, іїїьі Ктрестуре, 
Дцм у тім наладь?, дає красні яеґіиь^. 
Дала ме мойа мац до цудзого крайу, 
Дзе пь() ножем вїбрац льудзом обічаіїу. 
Льудзом обічану, аньі тей челЦдзі, 
Авьі тей чель?дзі, до йот нецем шедзі. 
Дала ме мойа мац, дзе шшдалі^й могла, 
К(;т ше цохорейі/м, бі мі нь? сиомогла. 

Зап* в сершін, 1897, від Марії Огрібер у Конурі 

Шарі гуші, шарі, віеоко ль?ціце, 
Бісово ль^ціце, далеко відзіце, 

Чі ві їіі*9 відзіце, до мойа мац робі ? 
Бо мі ну відзіне, же но дворе хбдзі, 
Качочкі паганьа, а уше де сйоміка: 
Подз дзівбчко мойа, иодз дзівочко дому І 
Пбшла бі йа дому, альо пьо шли; бо дво! 

Зап. в червня, 1807, від Марії Муіікачі в Керестурі 

173. Ніхто т винен — сама я. 

Ньіхто мі нь? вшьі;н, сама йа, 
Же йа вольубела гульайа, 
Бо гуяьай пь? робі, яь?н уше віці;, 
Кет ирідзе до дому, жену бЩ, 
Аль? йа . . . * нь? дзбайу, 

Пйнду до сушеда, гульайу. 
Бо у сушеда й?ет красні сіп, 
ІІуеті ті щнье, мамко, дойду з вьім 1 

3;ш, в вересни, 1807, від Марії Бесерііенї у Коцурі 

Паралелі і Головацькиії, Народні дісиї. III. і От. 138—1В9. Ч, 6. — Де- 

Воллані», Угро-русскіи пароданя тгьсіт, Ст. 85. 
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174. Дівчина і патер. 

Ішло двіуче иа кодль$пь$, 
Мало злато шльіяі'овапьф; 
А пан філер іірі пь<;Гі стал: 

Хто ці, дзіуче, шльіпґовал V 

Шльінїбвала па ше сама, 
У заграткі под вішпьава; 

У затратні под д^бу, 

Уш йа твбйа нь$ буду. 

Зап. в лишш. 1807, від ІОлі Молвар у Кереегурі, 

175. Дякова любка. 

На горі дІшч пади, па дольіньї; м личка, 
Кажде'двіуче шумне, по льубі дзійачка. 
Нь«;т то, Боже, нцгс то, Йако даійачкові, 
Облапі, побочка, сам ідзе до школі. 
Йак зо школі відає, кішшка му у руце: 

Почекай ме, дзіуче, па жеяьупеЙ лу'це. 

Йа бі це чекала, ;ідьу ті дзійачок, 
Ті бі од мньу зльуцел, йак до польа птачок. 

Ті бі од иньу зльу.цел, йа бі ту остііла, 

Ах, Боже вой, Боже, цо бім ту почала. 

За», в серпам, 1897, від Марії Стрібер у Конурі. 

Паралелі: М. Врабель, Рус. Соловей. От. 114 

Етнпфафічіпій Збірня* т* ІХ, 2і 



VI. Утрата вінка, 

176. Вінок — радість. 

К$д голубіла льуцелю, 

Дроби і пірйка трацела. 

Ль^лежа вона прес горі, 
До свбйол дьубеії, ростові і ль^ной мадері. 
Там і?й вешель<? стонаяо, 

Двйиац трубаше трубело : 
Тру кце, грубіше, весело, 
Пбкльа кой вінок па главі, 
А йак ше вепка позбудзем, 
ТІ ьі половіцу така весела пь^ будаем. 

Зал. в ліпшії, 1897, від Юлі Мсштр у Керєстурї. 

177. На фІЯЛШХ. 

Ішло дзіуче през дольіиу, 
І [рея желц'ну бетельшу ; 
Ішло воно прес трі паркі 
IIод Велоґрад на фінал кі, 
Дзіуче, цпіучв, до ці далі ? 

Білі ручній вішівіїі* 
ДвІуче, даіуче, до ті дало? 
Й(;дпу пнцку з мілій спіло; 

Ой спало, спало, алье мало, 
Дораз було біле ріпо» 

Зіш. в серп і лі, 1897, від Гапї Рам ач у Керсету рї. 

178. На дарабі. 

У же л Ції і і іш;ше вода дров о ньфше : 

Міла мойа на цім шедаі, чарці ^ласі чеше, 
Йак ше зачесала, гбрко заплакала: 
Бодай сом це, юілі, ньіґда иь§ спозиала. 



Ньі тебе самого, ньі кбкьа твойого, 
Та біш іе ііь^ збавел венка желм;нбго* 

Желта;його веііка, златбто перецбнка, 

Дзівбцкей коруні і младей персбиІ. 

3;ш. к серпші7 1897, від Гані Разіач у Квестурі 

170. Зрадливий любко. 

С тгштей страві Дуй ай а, 
Отой і дь(«а желцша, 

А па тей льїпі* на тей жельфиеп, 
ТрІ птачкове шпівайу. 

Иьф булї то птачкове, 
Льт;аі то булі шугайбве; 
Сварналі воні ше о ш;диу дзі|чіну, 

Хторбму ше достав ц. 
Йфдев гваред: Вудв мова! 
Другі гваред: Йаґ Бог да! 

А треці гварі: Сердевко іойо! 
Йаке ші мі сяутио Зі; ! 

А йак було по полябці, 
Дь<;цел шугай преа облаці : 

Здрава ©ставай, драга душо мова, 
Йа виробок, а ті ґдова. 
Йа виробок пот трюком, 
А ті ґдова ітод віночком! 

Заш в липня, 1897, від Юді Модаар у Керестурі. 

Паралелі: ¥г. Вагіой, Иагосіпі рївпй тогатзкі, Ст. 124*. Ч. 181. — Шід- 
сіскі, Ріеепї 1иби. Л, Ст. 291—292 — Д. Ко^ег, Рїо^пї І іній роШе^о і* Обшут 
Вгіааки. Ст. Ш—Ш. Ч. 24-3-244'. - ЬірІйвкї, Ріеапі. ї. Ст. 120. — РгадасіеІ 
ІиОи, 1846. Ст, 176 і 300. 

180. Перевізне. 

Шіротбчка мала швета ваядровала, 

У кальвінскім ль^ше першу вод ^респшга; 
Зо сни ше зорвала, ґу воді бежеда: 
Превеш ті мш»9, прбвеш, древежньічку младі, 
Ша па ні ваплаці» с тамтей страві воді. 
Йак уж дохадеальі ґу другому крййу, 

Шіротбчка мала до жальу ше дали : 
Боже дон й^діні 1 Ш чім же це отплацім, 
Свой жедЦві венок, йа ше го утращи. 
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ШІротбчко мала, венка ше ш>і; утрап,, 

Дає ші ше пушчела, Боже це отнрбвзда. 
З а п, в вересни, 1897, від Марії Бесермеиї в Ксщурі. 

181. При грі в карти. А. 

За пашу хіжбчку жехьфна грушбчка 
Пріхіль^льі ше й('й леїень і дзівбчка. 

Вона ше схільїїла, вершок ше й^и злаіал, 
Ль<;я тот ніш ні легінь в дзіучатмі карті град, 
Йак иоиьі ше гральі, так вбньІ ше мальІ, 
З вельікей льубосці до спаньа ше дальі. 
Прілш;,цел білі птах, шеднул на літічку, 

Так прекрішньф шпівал, зобудзел Ганьічку. 

Ставай, Ганьчо, ставай, уш ші ше віспала, 
Твой жельі)ні венок жіана вода ужала. 

К§д вона го ужала, най себе го ньу,ше, 

Ша йа го вдогбнь^м у гаршанскім лціше, 

У гаршанскім лцчне вінок вода нь<,іше, ■ 
Ганьча на ньіи шедзі, жблті улаекі чбше.І 
Йак йіх рошчесаяа, гбрко заплакала : [ ^ 

Бодай СОМ це, Йііпі, пьіґда нь<; зазнала. 
Ньі тебе самого, ньі кбньа твойого, 

Бо ші ме збіївол венка жельпнбго. 

Зал, в всресші, 1897, в Коцурі. 

Паралелі: 81, Мійік, Р^еаде яо 8рійа. Ст. 28, Ч. 72, — М. Врабеяь» Рус. 
Соловей, От. 15-1—155. — Р, І. ЙаГаіЧЬ, Р]впе зтсбізке ІісІи зіонг. IV ІЛгЦсЬ. І, От. 
50—51. Ч. 19, - і. Иодег, Ріейпі Ьігіц роїзкіеро тс Сбгпуш йяі^ки. Ст. 151, Ч. 293. 

192. Б. 

ІІод пішім облакон жельепа галуска, 

Иршль^льі ше йей хлапеЬ, ї дзівочка* 

Дзіуче ше схілЦло* вершчок ше й^й з даная, 
Лц‘М тот иїшні леґінь з дзіукааі карті град. 
Так вбньі те гр&льі, так воаьі ше мали, 
Од велькеії льуббсці до спаньа ше дальі. 
Прільецел жблті птах, шеднул на йакшіку, 
Так крекрішні^ шш вал7 зобудзел Гань^вку* 
Ставай* Гавьо* ставай, уш ші ше віспала, 
Твой жель^пі венок жімпа вода ужала. 
К»>д го вона ужала, вий го себе нм^ше, 

Ша па го догбжьім у шарідкін ль^ше: 
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У шарІцкім дьі;ше, веиок вода яь^лие, 
Ганьча на иьім шедзі, златі уласі чеше. 

Йаґ Йіх рошчесала, горко заплакала: 

Бодай сом це, шугай, Сула нь$ зазвала. 
Ньф льі^я це самого і кбньа твойого, 
Збавел ші ме, збавел, вевка жельсибго, 

Вевка жельі;ибго, льічка рушеного ! 

Зап. в серсии, 1397, від Мелані Фіидрік у Конурі. 

Паралелі: І'словацький. Лародвї пісні. 'Г. 1. Ст. 247. Ч. 124 — Ь’г. Ваг- 

Іо5, N41'. рішб шогаузкб. Ст. НІі. Ч. 43. — .1. КоІІ4г, Шшніпіе гріетеапку. 1. Ст 21. р 

183. Війок поплив а водою. А. 

Под нашім облачком жельбна галуска: 

Пріхілцм ше шугай, дзе красна дзівочка. 

ИрІльїуцел білі птах, шедиул на йаківку*), 

Та країн нь у заюиівал, зобудзел Йуленку. 
Ставай, Йулко, ставав, ша шІ ше віенала, 
Твої! жельї'ПІ веиок бістра вода ужала. 

К(?д ибиа го ужала, та пай себе пЦше, 

Ша йа го здогбиьім у шарімекія льі'ше. 

У шаріяскім льі;ше чбда Древо ньг;ше, 
Йулва на пьіш шедзі, здаті уласі чеше. 
Йак йіх рошчесала, гбрко заплакйла, 

1>одай сон це иілі була нм;. зазнала. 

Зап. в липни, 1897, від Юлі Моднар у Керсетурі. 

II а р а .і в л ї: 81 Міаік. Рісше зо ЗрІва. От. 28. Ч. 72, 

184. Б. 

Нрільї'ііел білі птах, шедиул на льашеику, 
Так нрекравіиь<} шиівая, зобудзел Ільонку: 
Ставай, Ільчо, ставай, ша ші ше віспала, 

Твой жсльфіі веиок жімня вода ужала. 

Кі;д вона г% ужала, пап себе го ньіуше, 

Ша на го здогбнь<;н шарітанскін лЦше. 

Шаріиіскік лц-ше веиок вода ям;ше, 

На иьім іведзІ дзіуче, златі уласі чеше. 
Йак віх рошчесала, гбрко заплакала, 
Бодай сом це, шугай, вьіґда нье зазвала. 

*) Повишіо бути : Наліпку. 
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Ньі тебе самого, ньі кбньа твойого, 
Збівел ші ме, збався, венка жель^нбго* 

Зап. в вересня, Ж97, від Марії Стрібер у Коцурі. 

185. З жандармами. 

Ержа Банду рови, до ші наробеда, 
Же ші тії жандарох ґу себе цушшодР 
Иь<; аойа то віна, аль^ мадері на. 

Чом ме мова матка ідаду нь§ одала? 

К$д буднє дзіучіца, Ержа му дрічїяа, 
А к^д будзе хлапед, жав дар му щ бдед. 

Зап и вересня, 1897, від 10лі Левепської н Коцурі. 

186. Жандарми вводять дївчгшу. 

ОЙ жал даре, деандаре, 
Ві оце велькі кламаре: 

Скламальі сце двіуче, гени, гоп а, гоц, 
За штірі тальаре, Боже мой. 

А йак еде го скламальі, 
Дому оце го послальі: 

Ід ті, дзіуче, дому, гена, гойа, гой, 
Нь<; гутор пьікому, Боже мой. 

Даіуче дому бежело, 
Мадері ше хваль^ло: 
Мам штірі тальаре, геііа, гойа, гой, 
Дальі мі жандарв, Боже моії. 

Зао. в сердим, 1897 від Юлі Дввенської в Коцурі. 

187. Яиі і Гапїчка, 

Нбпод наш облачок швітко вода дече, 

Кі то ше т шна мад пред нас уж ульдч* ? 
А то Йанік мальовані, мальовані па два страві! 
Йанік кбньа намавад, а Гаиьічку шігварнал : 

Дай, Ганьїчко, дай веиьсшлта на сом твой иладенмуц ! 

Зал. в серппи, 1897, від Марії Стрібер у Коцурі. 

188* Само друга. 

Под облачком черешенька, а у дворе два. 
Бера ші мі, мбйа міла, вера ші мі мла. 
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пісш. 

Остала сом самодруга, дьі; знам от кого ! 

Ні»і,ч гутор ті, мода міла, на ииьі; самого. 
Дам ііа тебе, мбііа мІла, нендаешат 6вед, 

Льем го ііь»; дай упісаці, же 8а му бдед. 
Дам на тебе, мода ціла, токайске віао, 
Ліп;м го иьі; дай упісаці па модо мене. 
Дам 8а тебе, мода діла, крапу с целі.уцои, 
Жебі ші гає пі ховала с свбйім дьітціцом. 

Дам ііа ного віунці, будзе з пі.бго кньаз, 
А ті будвеш, мода міда, мода к... а заш. 

Зан. в вересня, 1697, від Марії Шанти- » Конурі. 

Паралелі: М. Врпбель, І’ус. Соловей. Ст, 98. — Головадькиб, Народні 
II. Ст. 707—708. Ч. 11. 

189. Дружба батьком. 

А там горе вербіиа, под вербіпу льушчіиа, 

А там моііа міла віплакана була. 
11,0 стбйіиі, цо плачеш, чі це глаука больі? 
Чі це гладка больі, чіш іие нь<; віспала? 
Ми їй; глаука пь*у больі, 8а ше добре віспаяа, 

Льі;м ііа плачем мого кепка жедьі;вбго. 
Йі;дна пара за другу, а так крашньф ташіуйу, 
А 8а ньубожатко кольішем дьітьатко. 

А ті дружбо найстарші, цодз го закольіеаці І 
Кбльіиі себе сама, кут ші го достала. 

А па го достала па жельуяеії луце, 
На жедт.удей луце, прі бістрія йото це. 
Дісаре, раятаре, па ціхім Дунайу, 

Чі сце нь<; иідзельі мой вішок жельунІ ? 
А мі го відзельі, по ДупііЗу пльіва. 
Твоіі вішок жельупі у ладі сночіва. 

Зап. в вересни, 1897, від Марії ИЬитії у Конурі. 

190, Д'ївчипа і юг.аси. 

Мала сон, мала сом, тульіпап за пасом, 
Альї; сом го дала коцурекім ну гасом. 
Йугаше, йугаше, две сце буці паслі.і, 
Страцела йа перснемь, чі сце го яьу пашльі. 
Ніііпльі сме го, пашльі, под жельуиім гайов, 
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Дає ші уіе іірала з Йаоічкои шугайом. 
Йугаше, йугаше, зла іювіва на вас, 
Скаиальі барані, ііоведаву на вас. 
До бі лвдм барані, тобі ньіч нь(> було, 
Альї; і еяаньіна, то щ зла новіна. 

Зап. в вересни, 18У7, від ІОлі Левенської в Ковдрі, 

Паралелі: ІУ1. Врабедь, Рус. Соловей Ст. 155. — і. Коїійг, Шгобпіе гріе- 

тсапку, І. Ст. 326, Ч.ЗЇ. Головно до другої етрофки: Йі. МШк, Ріеаде го бржа, Ст, 

125. Ч* 347. — Голова ці* вий. Народні пісні. II, Ст. 222. Ч. 24. — К. ЕгЬеп, Рійпб 
пагобпі 1. Ст. 76—77. Ч, 45. — Рг. Вагіоа, Моує п4го*Ьі рієпб тогаувкб. Ст. 54 

і 144. Ч. 134 ї 355, — Р. 1. Йаїаїїк, Р]>пб 8тсб1чке|1кїи аІотс, тс ИЬгісії, II. Ст. 

153—154 Ч. її!?. — Рг. Вагіоа, Мігосїпі ріш$ тогауйкб. Ст. 210—211, Ч. 332, 

а—Ь. — Де-Водлан'ц У гро русскіп народну и п'Ьсіш. Ст. 66—67 і 102. — І. КоНІГ, 

М&гоЛпіе грістсапку. 1. Ст 246-240, Ч, 26. 



VII. Парубоцькі пісні. 

191. Наймитські гаразди. -, *<. /б4// 

Служебці шірбті, двїукі і леґінь**, 

ШірІ швет збіваіїу, так себе шпівацу: 

Боже кой, Боже мой з вісокбго иЦба, 

Иак еме ше наіЦдаі служебного хль^ба! 

Служебці хдц*п смачні, а барз ш; кірвачні! 

К^т слуга от&райф, такі фалат хлц*ба, 
Такі фалат шфба, йаґ з вербїнї льісток, 
Ґазда ше одіта, чі гбдзец жесц шіішк. 

А ґазда откраш}, йаґ бі вблоу пісок, 
Нькто ше вьс діта, чі воп го же шїцок. 

Зап. в серпнів, 1897, від Гані Рамні у Нересту рІ. 

Паралелі; Йорів, в ч, 02 віісше, 

192. Люба — вічний ць&Іт. 

ПГвітко цече вода до рікі, 
Най яе облапйа твбно рукї! 
Нь<ї можем йа, бо йа уж мам фрайура, 

Нь9 сцен йа другого, кь§ вера* 

Иь$ тай, душо, нь^ тай, же шІ ме льубіш, 

Ті тому слаба, иь^ ігорадаіш. 
Та шак пач біш тані/ла, таш;ла? 

НІіцок швет уж 6 тім дауно зна, 
Нь£ таи, душо, іїь<; тай, бо правда, 

Твбйа мі льубоу блаженство да, 
Бь<*т пашєй льуббві кбада, пьрт, 

Бо наша її*; льубоу вечш квет. 

Зап. в вересни, 1897, від Марії Бесермепі в Конурі, 

І&гіїофйфІЧїікк Збірник т, IX* 
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193. Невдалий на попа. 

На до ві миье, кашо, до школі даваце? 
Ни? будзе ао мпь^ поп, аньі жадні патер. 
IIі,*л будзе зо йін>(; поп, аньі жадні патер, 
Бо йа бі з олтара на дзіучата патрея. 
Кед бі ше трафило пойсц даґдве к хорбяу, 
Йа бі перше пбшол ґ дзіучатку красному. 
ІІрітрафело бі ше ольіво ошвсціц, 
Йа бі перше пбшол ґу дзіучатом шедзіц. 
Було бі за ипьі; зле, бул бія погаиьбені, 
Же йа соя пан бцец. льубім льудкі жбні. 

Зап, в серп в її* 1897, від Гані Раиач у Керестурі. 

Паралелі: М> Врабель, Рус, Соловей, Ст, 112, — К, ЕгЬеп, Ріже п&киїпІ. 
ЦІ, Ст, 75. Ч. 413. 

194. Вітер. 

Ідзек, ідзеи, ям? виам кадзі, 
ДуГк? па мпьі? вітер фшадзі. 
Дуй*?, дуй? ^шеяьійакі, 
Вбдаи нм> бул ньіґда такі. 

Зап, в серпи и, 1897, від ТОлі Левепської в Кодурі, 

195. Шкода дівчини. 

За нашу хіжу вісбкі горі 
Бісіпалі леї'інм; трі кбчі сбльі. 
ГІошла бім зберад, глаука ке ббльі, 
Копь воду ній?, з ножочку бій<?, 
Чувай ті ше, иіла вона, бо це кабіну. 
НОЛЬІІЛ ТОТ КОНЬІК С ТЄЙ ВОДІ 1ІЬ<? піц, 

Мала бі ше така ведька чкбда у робіц. 
Зап в лишш, 1897, ві* ГОлі Моя нар у Керестурі. 

196. Чиї вол и ? •* 

А чіііо то вблкі да дворе, 
А же в а вьіх ЯІ.ІХТО пм,‘ бре? 
А чійо бі бульі ? Мбйо су, 
До ие в6й(?й вілей ОДИ І,і; III у. 

Зап. в ссринії, 1897, від Марії Стрібер у Конурі. 

Паралелі: М. Іірабель, Рус. Соловей. Ст. 151. 
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197. Недбайко. 

Шугану, шугацу, дому це волану, 

Твойо криві, копкі, ііашльа вірівайу. 

111а пай вірІвайу, ша су научені, 
ІІоЙду рано орац, иак другі кармеиі. 
Другі буду сіті, буду ше огльадаїх, 
Мойо буду гладиі, буду ше иошігльап. 

Зал. в серяші, 1897, від Марії Стрібер у Конурі. 

198. Череитя-дївчина. 

Засадзел сом черешеньку у жіме: 
Ікіньї; Ноже дайце, да ше нріме. 
Кі;т ше нріме, будзе вона рбдаіц, 
Вуду до нас красні дз$кі ходзіц. 
Почала мі черешенька пукзц, 

116чад шугай за дзіуічецом нукац. 

Зал. в липни, 1897, від Юлі Молиар у Нерестурт. 

199. Парубок і кінь. 

Коньічку мой шіві. Прес тоті трі йаркі, 
Вудз ті мі шчесліві Ґу яо%й фрайіркі. 
Зал. в ліпшії, 1897, від Юлі Молиар у Ксрестурі, 

200. Очи. 

Очі мойо, очі, НЬ9 добре патріце, 
Когоґод відзіце, каждого^льубіце! 
Чариі очі, чарпі, каждому су шварні, 
Білі очі, білі, ньікбму иье цілі. 
Котрі кус жолцешні, та су гамішпціиші 1 

Мой а ціла чари і очі мала, 
Сто форінті з пьіма вірабнала; 

А на робім і во дпь^ і у ноні, 
Нь<; віробім сто форінті з очмі. 

Зал. в вересни, 1897, від Марії Бсеерменї в Конурі. 

Паралелі: Г словацький, Народи! пісні. II. Ст. 224 Ч. 36. — Дс-Воллап-ь, 
Угро-русскія народний пі.сші. Ст. 44 і 45. — 1. Коїібг, ШгоЙПІб гріеигаоку. Ст. 72. 

Ч. 21. 

201. Чорні очи. 

Шерцо мойо, шерцо, чом же у миь<; гІнЦш? 

Чом же мі нь$ иовеш, за кім так баау%ш? 
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Міла нона, ціла с чарці на очіиа, 
Віробела вона сто форінті а ішна. 
А йа робін і вб дньї; і у ниці, 
Нь$ віробін сто форіиті в очні. 
Міла нона чари і очі тала, 

їїик к^д бі йіх вімальбвац дала. 

Мальовальі трі мальаре у пбці, 
ЖебІ мало дзіуче чари і очі. 

Зап. в серпня, 1897, від Юлі Левенської в Коцурі, 

Паралелі: йІеГап МШк, Ріезпе 20 ЗріЗа. От, 44. Ч. 114 (До віршів 3—6), 
Ст. 8. Ч. 11. (До віршів 7—10). 

202. Чорні очи — зрада. :,и » * 
Лі.. . /і, 
Очі, очі, чарш очі, / 

Нь^ сийльі сде даевец пбці: 
Ешчі даевец аьі} будзеце, 

Док то дзіуче дьі; аведзеце. 

Зведзен, зведзен, ль»;н най ноже», 
Льум най ні Бог допоможе. 

Зан, в серішй, 1897, від Марії Стрібер у Коцурі. 

203. Пізнав Ш по очах, 

Мочі дзіуче конопі, жель^пі мочі* 
Алкі; ше мі ітачі, же ма чарнї очі, 
Льбпше бі ше пачело, к^д бі ґу бежеяо. 

Зап. в серппп, 1897, від Юлі Левеаської в Коцурі. 

У вариянтї зад. від Юлі Молітр в Керєіїтурі четвертий вірш ееї пісні зву¬ 

чить: Баржей бі ше пачшго, к§д бі нье зшчело. 

204. Сила очип. 

Міла мбйа чарці очка мала, 

% Сяутльф а кьіма на шіь<> попатрала. 
Міла мбйа, пь$ попатрай смутпьі^ 
Дораз у инь? мбйо шерцо пукпье. 
Міла мбйа чарш очка кала, 

■ Крашаь$ з кьіма па міть у попатрала. 
Міла мода, пье попатрай крашньо, 
Дбраз у міїьі; мбйо шерцо драшнь^* 
Міла мбйа чари і очка кала, 
Сто форідті а кьіма £ пбці вірабйала. 
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А йа робі» і во д«ь$ і у ноні, 
НЬіЧ ві робім сто форінті в 6ч иі* 

Зап. в лнііеш, 1897, ііід Юлі Молнар у Керсету рі* 

Паралелі: 3 останніми чотирма віршами йор* НІ. Мі&іка, Гіе$пе яо £рш* 

Ст* 44. Ч. 114, —- М. Врабель, Руе, Соловей, Ст. 150. 

205* Дівочі очн — принада. 

Двіуче, дві^че, білі ґрїшпам 
І сам бі сом 1у це її ріши л, 

Ньі; то вб -двьу, ЙІКО І доці, 
Лц'м пре твойо чароі очі. 

Чари і очі, біле цело, 

За тім модо шерцо ялЦло, 
Мльбдо, мльбло та і будзе, 

Док па шведе напад будзе. 

Зав. в вересне, 1607, від Марії Бссериеіи в Коцурі* 

206, Дівоча краса. 

Шме дому рачі, а горі ше нам ірачі, 
Док дому доидземе, до иьіткї зиоквьйме. 

Гуторельї льудзе, же пбльо горедо, 
А то мбй^й мілей льічко румеиьфго* 
ІЇшчі иоведажьі, же ше з горі мрічі, 
А то ше чарпьфяьі мбд^й мілей очі, 
Мац мбіїа, мац мода! К$д бі ньі; мац мбйа, 
Дауно на бі була, шугайічйу, твбйа. 

Зап. в вересни, 1607, від Марії Бессрненї в Коцурі, 

207. Дївчіта в пожарі. 

Там ше гускі купану, Маш фрадурох иолві двор, ^/£1 

Моду цілу волану: Сама ль^гаш 5 коморі, 
Гібад, тіла, гібад вод, А фрайфре по дворе. 

Зав, в вересня, 1897, від Юлі Левепської в Коцурі. 

20Н. За вівцями. 

Аддршково буці горе брешкоаі іду: 

Наурац іпх, Катічко, дай ше іш> рошу, 
Иаурац же иіх, иаурац, горе ґу Еудзіиц, 

Над ше гаа палашу дрббней рознарійі. 
Дрббва ровіарїйа — то пахньаце жель<;., 
Нін; йбден парббок фрай^рбчку вежиц». 

гіап. в вересня, 1897, від Марії Стрібер у Конурі* 

^г- 
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209. Дївчина-аьвірина. 

Ішол пай на лові пбнод гай желцші, 
Стретпуд вои тая ні варив даіуче, воно наше волі. 
Воно ше му скріло йод іц’дну лцішчіну, 
Жебі го пан нь? заштрельї^л пре дзіву жвіріпу. 

Зав. в вересня, 18У7, від Марії Бесермеиї у Коцурі. 

210. З дівчиною па риби. 

Ей кі;бі «і, К96І мі Льі^.м ше а йілу об.гаиііая, 
З мдйу иілу на рІбі, Рібі, рібі, рівчака, 
Йа бі рібі ні,9 лапал, Льупце, хлапці, дзіучата! 
Зип. в вересни, 1897, від Марії Стрібер у Конурі. 

Паралелі: М. Врабель, Руе, Соловей. От, 147. 

211. Німота. 

Хбдзі Ганьча по пінь віці так війко мера, 
Міжбві ше шерцо край*;, же йому ньі; да. 
Чекай, Гаиьчо, стрела тебе, будзе тебе жаль, 
Док йа будзем з другІма піц, а тебе нц* дав. 

Зап. в сершін, 1897, від Марії Стрібср у Конурі. 

212. Гуляв усю ніч. 

Поза гуяві, поза нлот, 
Хто прескбчі, будзе хлоп ; 
І сам бі соя прескочел, 
А:іь9 сом ше иошпбцея. 
Зав. в серпні], 1897, в Коцурі. 

Лш,і сом ше нї>9 пісная, 
Аліьі соя шЛч ви? дбстал. 
Млйдосц нбйа, веселосц, 
!й;ді же мі будзе до єн, У 

213. Недобрий милни. 

На коньічку златі кантар, на кояьічку швіці ше, 
Міла нона, нре«ільі;па, сама дома ббйі ше. 
Н(>9 бон ті ше, міла вона, ш.9 боіі ті ше з вечара, 
Прідвем ґу це, прідзел Ту це, []реі!оцуйі;м до рана. 
Ешчі прес прах нь<; нрекрбчел, уж му руку давала, 
А так ше му снітовала: Чі ту будзе до рана? 
А вои ше йфВ хцел вігв&ріц, же ма кбиьа наибніц. 
Вона усцера, вона усцера, біті шаті очічка, 
Нальала му погар віна: Ііа, Йанічку, напій ше; 
Прінь^сла яу білі ручньік; На Йанічку утрі ше. 



А йа тото ш'іто пьі} сяєм, ашл го від яь$ будзем, 
А ні.і тебе, міла мона, пьіґда льубія пье буднем. 

Зан в серптгя, 1897, від Мед ані Фіадрік у Коцурі 

ТІ в р ал є жї : М. Врабедь, Руе. Соловей. Ст. 152—153* 

214. Секрет. 

Ду пану, Дунайу, жімпа вада с тебе, 
Нь9 новеда, дзіучітко, же на бул ирі тебе. 

Льє» ті поведе, дйіуче, же на бул па лучкох, 

Же па бул на лучкох, ирі ураніх коньічкох, 
Згіп, в жішшт, 1897, від Юді Моднар у Керестурі. 

215, Наважив па дївчюп’ 

Очі, бчі, чарні очі, . 

Нь? епальісце дабвец інщі: 
Ешчі дзевеп; пі, у будзеце, 
Док ТО Дйіуче НЬ£ зведзецє, 

Зведзем, зведзем, ль§к най можем. 
Ль<;га най мі Бог допоможе. 

Ешчі яведол, ль<?і най могол, 
Ль$я най му Бог доппмбгод. 

Заи. в вересви, 1807, від Юді Лев енської у Коцурі. 

Паралелі; Де-Воллаїт, У гро *ру соні я пар о днин пї.еїш, Ст. 244. Ч. 27. 

216. Зрадливий кашель. 

Ганьічко, шеетрічко, кашльі, 
Жебі ме прі тебе иь<} нашли; 

По к^д* ме прі тебе учуііу, 

Бежньу мі калаїїчок і чугу. 

Заи. в вересни, Ш)7* під Юлї Девонської у Коцурі. 

Паралелі: М. Врабель, Рус. Соловей. Ст. №>, 

2/7. Литий за дівчата. 

Кет сом ішол бд лей иілей ушчера рано, 
ПГІїдкї жоні одметагьі хіжамі. 
А так ніе ме віпітуну, дає на бул? 
А йа ше прі шой§й мі лей ошветиул. 
К^т сом ішол Гам барону ульіцу, 
А там стопі старі бцея с падьіцу. 
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А тот ше «і ні>9 віиітал, язе 2а бул, 
Льфм ав пбчал опекаті с пальіцу. 

Зап, в вересня, 1897, від Марії Бесерменї в Коцурі. 

218, Убитий за молодиці. 

Па жель^ией пажіці, 
Льі'жі Пані забіті. 
А хто же го забіц, дал? 
Тот найстарші Сентояаскі капітан. 
Пре цо же го забіц дал ? 
Же пьсвесті льубовал. 
А хто за пі,і м парікал ? 
Оцец і яад, фраи((‘рка. 
Оцец і мац ш;м с «єства, 
А фраїіі'ркз от шерца. 

Зап. и переспи, 1897, від Марії Бесерменї в Коцурі, 

219, Рубач і його мила* 
Йа до льфса жаленого иьї> поидзем, 
Дреяо рубац іга вороно ящ будае?г : 
Древо бі ме йанорбво забіло, 
До бі дзїуче, прес шугана робело? 

Шек^рсчко зо жельфаа, ту на ші, 
Фрай^речко преміль^на шумна ші. 
ЛІек^рочку зо жель*;за тупу мам *), 
Фран^рбчку преміль^иу шумну мам. 

Шекфрйку зо желЦва на ппьщо, 
Фраіі гречку нрелільЙУ пот шм;цо ; 
Шекоречку зо жельоза ДО йариу, 
Фрай^речку пре«іль(;ну до танцу 

Зап. в серпяи, 1897, від Мелані Фін дрік у Коцурі. 

Паралелі*: М. Врабель, Рус. Соловей, Ст. 139 140. — Рг„ Ваііов, Шгогіпї 
рїзпб тогагвкд. От. 410. Ч. ТОЇ. — Л КоМг, Шгскіше гріешшку. І. Ст. 290, Ч. 9, 

220, Дївчгшо моя, напій ми шш. 

Фрай<;рко шойа, Нь<> надойіі, бо ше боні», 
Най ой мі кбньа 1 Бо сон іщ твбна. 

*) 3 і 4 стих сої строфки звучитї, у варнянтї : 

ПІек<>речку зо желш;за яібрушї», 
Фрай^речку преміяь^пу мац мушім. 



201 

Док будзем тікша, 
Наловім ні два 
С тей студзеикі мурованей 
З нового ведра. 

Нове ведерко, 
Красна фраііі;рко ! 
Красна, красна, аш прекрасна. 
Міла наїїбіїі. 

Зап. в вересни, 1897, під Мирі)' СтрІбер у Конурі. 

II а ра л в л і: 81. АШік, Ріегше до 8рійа. Ст. 51. Ч. Ці, (далекий шірншгт).— 
М. Врабель, Рус. Соловей. Ст Я:-! -1) і. — Гол окань пий. Народів пісні Ш, І, Ст. 
406—401. Ч. 136. — К. ЕгЬеп, РІяпб пігобпі. І. Ст. 50. Ч. їй — Р, І йяГпйк, 
РІяпб ахтбіаке Іі<Іи зіоху. ху Шидсії. І. Ст. 38. Ч. 8. — П'аеіаху г Оіеяка. Ріейоі 
роївкіе і гизкІе Ішіи ваИсуЦкіеяо. Ст. 231—232. Ч. 32. 

221. Велика любов. 

Ті обідаєш групо*, (2) 
А і) а додьшоя: 

Ті преквітвь^ш ружом, (2) 
А ііа лелійся. 

К$д яі помре ие, (2) 

Ховай нас дайке І 
На пашо кріжі, 
Златі льітері, 
ЖдУті нуяері, 
ііібіц нам дійде ! 

Хто тамад буднє ісц, (2) 
Будзе ше нітад : 

Хто тім гробе льі;жі ? (2) 

Ружа нреквіта. 

Ей лЦжі, льежі (2) 
Велика льубосн; 

Велика льубосд 
І шідка шіросц, 

ІШдка прійазносд 

Звп. в лиішн, 1897, від Нілі Мол пар у Керестурі, 

Паралелі: Се нагально звісна польська пісня: Ту рорігїехг ріцті,. Пор. 
ІУасІаху г ОІезка, І’іейпі роізЬІе і гиякіе Ніби аІЇІсуЦкїевО Ст. 286-288. Ч. ПО. 
Руські оселі в Бачцї. Ст. 51. е. — М. ВраГоцр, Рус. Соловей. От. 115—116, — 
.1. РіО^ег, Ріскпі інііи роїякіеро ху 05 туш ЗгЦеки. Ст. 122. Ч. 281. Ст, 123—125. 
Ч. 234—235. — .1. Коїібг, №го<Іпі« зріеиапку. II. Ст. 40, Ч. 54. 

222, Чи нгадує мила Р 

Льетал орел коло ибриа, та стапул япье полац, 
Чі миье будзе мбііа міла ешчі рас сноаінад? 

Спомніай яе, мойв міла, го’ ль<‘и рав на дзень. 
Па дй буднем собміпад кажді дзеаь, 

Зап. н пороснії, Ї897, нід Марії Еееерненї в Конурі, 

223, Парубок хвалить ся, 

Ещ о реї, ньі; шєіірм, шіио ше мі рбдаі, 
Таку фран^рку мам, сама вії щу ходак 

26 КтМФІрйфІчивЙ Звіриок т. ЇХ, 
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Нь$ пошол 2а аа мьу, сама прішла за нлу, 

Йако йаловіиа на жельс;ну траву. 
Зап. в линші, 1897, від Юлі АІолнар в Ксрестурі. 

Паралелі: Кг. ВагІоЗ, ШггдІпІ р1$п$ тогаузЬ*. Ст. ІМ5. Ч. 83. — Л. КоІІАг, 

МАгоіІпіе гріец'ііпку. І. Ст. 7У. Ч. 9. 

224. Одна покинула, друга просить. 
ЖелЦла калафіііа, дробив фіііалечка, 
Уж не заиьаіаяа нона фрайіречка. 
Йфдна не запьагала, друга на миьо. отказуїіі;: 
Додьі, міді, додьі, шерцо мі баїїуй?. 

Зап. в лништ, 1897, від Юлі Мол нар у Ксрестурі. 

225* Парубок кпить в давньої любки, 

ПІугапічку хлаиче, дзіуче на це плаче! 
Йаґ бі нь^ плакало, к^т лі ручку дало 1 

Дало ці ручбчку і білу хусточку, 

Жебі льудае вналі, же маш фрайірочку. 
Мал соя фрайїрбчку і льудзе ну зналі, 
НАштред Керестура псі йу огаиьалІ. 

Зіш. в черв її а, 1897, від Марії Му ішачі в Керестурі. 

226* Парубок не хоче бідної. 

Фуйара, фу й ар а, на фуйарі даїркі, 
Ньі; сцела мі нїскац на худббпї дзгукі- 
К$т себе подивам о 3£дну богату, 

Дбраз мі валіска па дзіуну дзеуйату. 
Зап. в вересни, 1897, від Марії Бесерменї в Конурі. 

227, З любови не буває добра. 

Под нашім облачком навор засад вені* 
А на тім йаворе тішчок превілЦпі. 
Слухай ціла, слухай, йак тот ташчок шяш, 
Же з наше» льуббсці иьіч добре ш>£ біва. 

Записав у Вілкокцвх, У СрнмІ, Уйфадюшій, 

Паралелі: НІ. АШік, Гісяїє го Зрі&а, (Ріенпе Іисіи зІОУепяІсбЬа І.) 
Ст. 10, Ч. 19. — 

228. Осторога, 
Шугай, шугай, шугайічку, Того рочку вбіша будзе, 
Нье жень ті шо того рочку \ С твбйой жеиі ньїч нь§ будае. 

Зап, и линва, 1897, від Юді Молнар у Ксрестурі. 
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229. Пересторога. 

Пані, цо робіні, чом ґу Ганьі ііЬі; ходзіш V 
Наша Гаиьча поведаяа, же йу ііц*. льубїга. 
Дчіуче а Мораві, ні>9 хода ва ламі, 
Бо будзеш нац ці «балі меджі погані. 

Зап. в вересни, 1897, 8 Конурі. 

230. Чужа жінка не своя. 

Ожеш, ті ше, Папку, ожепь ше, 
Ній; хода ва льуцкіма жбані уше; 
Бо то льуцка жеиа иьф твбйа, 
Шіііко па це рано вівбла; 
Бо свбйу облапіш, к»;ді сцеш, 
А за льуцку стрежеш, йак тот пес. 

Зап. в ліпшії, 1897, під 10л і Мол пар у Нересту рі. 

Паралелі: М. Врабель, Рус, Соловей. Ст. 116—117. 

231. Мильша любка від родини. 

Оре хлапчік ту гору, 
Пай ту гору барбору. 
Пріаьі;сол му оцей. іи;сц: 
Подзже, сіиу льубі, йі;сц,! 
А йа йс;еці нь<; буднем, 
Док ту гору ньс; а’брем, 
Пай ту гору барбору. 

Иріпьі'сла му катка З^сц: 
Пбда же, еіву льубі, й»;сц! 
А За йфсці ньі; будзем, 
Док ту гору вц: з’брев, 
Пай ту гору барбору. 

ііріньбсол му брііцік йі;сц: 
Подзже, брату льубі, 3$сц! 

А йа йусці иьі; будзем, 
Док ту гору ньі; з’орсм, 
Пай ту гору барбору. 

Ііріиьіісла ну шестра йі;сц: 
Подзже, брату льубі, Зі;сц! 
А йа йі'сці пьі; будзем, 
Док ту гору ш.і; з’орем, 
Пай ту гору барбору. 

Прінм*сла ну міла й«)сц; 
І Іо.із же, НІЛІ льубі, Йі;ец! 
А йа 3<;сці уж будзен, 
Гоч ту гору їїь»; з’орен, 
Йак ту гору барбору. 

Зап. в липни, 1897, від Юлі Модпар у Керестурі. 

Паралелі: 1, КоМ&г, №го<Іпі6 гріеп'апку. 1. Ст. 286—287. Ч. 9. 

232. Вірний любко. 

Нь9 пбйдзем йа заушчас зрана на воду, 
Лебо ие там младі жені наведу. 
К*;д наведу, най наведу, йа пье дзбан, 
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І шче свбйу фрайіречку іш;. шАгаї. 
0ь$ цьагам йу аньі до шоЦЇі тверді, 
Казала іі йутро вечар ваш дотьі, 
Додьі іїлі, додьі нілі, ішчв раз, 
Бочкам ці йа тбойо льічка даевец раз. 

Зал. в ліпші, І897, від Юлі Молнар у Кереетурі. 

233. Незрадливий. 

Кі;т еон ше сноведал, так мі но я поведая ; 

Брїтку фраі^рку наш, крашу себе гльбдай ! 

К$д мнь<>, наньн бче, красне дзіуче пьі; сде, 
Бо красне дзіучатко сто рас країн ого о де. 

Зав, в сершіи, 1897, від Мелані ФІидрін у Конурі, 

234. Жало дівча траву, 

Мач ші, ііла, тельо брала? 

А йа брала із льубосці, 
Жебі було коньом дбсді; 
Коньом, кбш.ом та і краном, 

Та і шіцкім Темеш варом. 

Тешеш варе, ньіч нь^ ваацв, 

Красні жені вібіраде \ 

Темешваре ньіч ньі; знану, 

Красні жбігі в* б Ірану. 

Жало дзіуче, жало ’таву, 

Нь^ д&л&фко Темешвіру, 

Йак наж&ло, зауйизало, 

На шугана ше волало: 
Шугай, шугай с там те й страві ! 

Дзвігай па мвь*; зайду траві. 
Най ДІ дзвіга оцей, ваді, 
Нь$ сцелі де за инь^ даці, 
Цбшша трава, нак отава, 

Зап. н липни, 1897, під Юлі Молаар у КервстурІ 
Паралелі: М. Врабелк, Руе. Соловей. Ст, 105 — Р. І, ЙаГагік, Рі$пб 

к\уй^ке Іній «]до. № Шіі^гТі І Ст. 39. Ч. 4 — Кп Вагіоя, ШгаїМ рЬпб шогатеке* 
Ст. Яв—39. Ч. 47 і 48. — 1 Во£ЄГ, Ріезпі Ішіи рЬІ&кіедЗ IV ббгпут Вгїіізки. Ст, 
52, Ч. 97. — Л. КоШг, Шпніпіе гріемншку. І Ст. 295. Ч* 10. 

235, Дгвцї в коршмі не місце. 
Хтбра даіука прес фрайдоа, 
Най до карчмі нь£ зажера ; 
Вбльі дома очка віспац, 

Йак у карчлі дбльчок вістац, 

Ма иоіі бцед штірі волі, 
До завожі готі долі. 

Зао. н вересни, 1897, від Юлі Лсвеиеькоі в Коцурі- 

230. Валова. 

(Уривок)* 

Червоне вінце, біле ко.таче, 
11 а к то чесне двіуче весело сі скаче. 
Шакалі про міші рбдічі мбйо, 
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Же СОЙ! Йіі ішол іс той ческей жемі. 
Шаліла про миьа мількика мбіїа, 
Же сої йу а’охабел жаябсиім серденько». 
IIплач, їїьі; жаль, ма драга мілцшка, 

ІІбйдвеш со іном е ибшвш (?) серденьком, 

Закукайу ґ нам, нонандруй за мну» 

Там будземе біваці у вашей коморі,,* 

Зав. в липни, 1897, від Юді Мол нар у Еерестурі. 

237• Нарубок підмовляє дївчипу. 

Иаке тот ташчок нірко ма, 

До нон ше шкорванком вола? 

Кі;д мі ташка зарежеяе, 
Дає мі месо подзеш;ие? 
Иойдвеме мі по два валкі, 
Зложімо го до комбркі, 
А саделко в'пражіае, 
Та з шдл кбчік номасдіие; , 
Иондзеле на ньім но млбду, 

Мадері но вілагоду. 

Подувал вітрічок на вьу, 
Ходзелі леї'Гиьі за пьу. 
А тот Йаш ва вьу ходаед, 
А так пу ґу себе лудаел: 
!1оц? Гадьічко, поц ті аа ниь^ 
Ньр будує ці кріуда дрі мнь§: 

В6 днь<;, у «ОЦІ льубльу 6Іці, 
Так будземе крашньф жіці. 

3*ш. в липни, 1897, від Юлі Молиар у Керестурі, 

238. Вода оправдай я. 

Кут сої ішол прес тот лцс, през ль*;с каленові, 
Ступел на там на кажеш», камені» маріарбві 
Слоеіот того каменьа водічка візіра^ 
Бані ше, мо на мі і а, к§т шІ справедлива! 
Йа бі ше нацїла, красу бік страцела! 

А на ше з шн;й напад, красу сом ньу страцел. 
Заи, в вересив, 1897, від Марії Бесерменї в Еоцурі, 

Паралелі: Головацьяпй, Народні шсні. IIІ, Т, От, 4*18* Ч. 199, 

239. Парубоцьке право. 

Штірі кбньі гарні, пінаті червені: 
Нмхто мі дь$ збнре льубіц льуцкі жену 
Аньі мі збнре, аньі нь^ роскаже, 
К^д мі фрай^речка сама хбдаіц каже. 

Зав- в сер пив, Щ7, від Марії Стрібср у Еоцурі* 
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240, Сам не акає, де був* 

Шитій, Боже, швітай, жебі скорей дзень буд, 
Жебі йа увідаел, чійіи на. дворе бул ! 
Чі тіш мальованім, чі тіл будованім, 

Чі прі тім двіучеці шнуром шнурованії ? 

IIьі тіш мальованім, шЛ тім будованім, 

Ль?м прі тім дзіучатку шнуром шнурованім, 

оац. в серпні, 1897* від Марії Стрібер у Коцурі. 

241. Обікрали у дівчини. 

Міла мол з, ті дрімала, йа заспад, 

А хтбшка мі зое каланка нірко ужал* 

А то нірко с тей белавей фІііалкі, 
От тей мбйі;й стародауней фрайуркі* 

Зан. п лігшій, 1897, під Юлі Молпор у Керсетурі. 

Паралелі: Іч\ ВагІоЗ, ШгобпІ різпб іттгауйкб. Ст. 116, Ч. 166, 

242, Парубоцькі мрії. 

Дзіуче, дзіуче, біла ружа, 
II требадо тебе мужа, 

Аньі мужа, ііьі фрайїра, 
Бо ті, дзіуче, йатс де лій а. 
Дзіуче, дзіуче, білі ґрішпан, 

І сам бі сом ґу це прістад, 

Дзіуче, дзіуче, білі МІІНҐ^ЛЬ, 

Дзе йа тебе вечар наіїдзем ? 
Чі на ла^кі, чі под лауку, 
Чі а яіль^нкім на заглауку? 

Знп. в липня, 1897, від Юлі 

На заглауку па пісанізм, 
Зо шугайом мальованім, 

Дзіуче, дзіуче, дробна роса, 
Йа бі це ужал, щл біш нбшла. 

Йа бі нбшла, к$д біш не ужал, 
К<?д бі ти і мі робіц ньо дал, 
Дзіуче, дзіуче, ньр гбдшкбуц, 
Ньіч пьі} робіц, крашньф ходзіц. 
Ль9'м то годно так, дзіуче, буц, 
Шіцко робіц, крашнь^ хбдзгц. 

у Керсету рі 

243. З любови не буває добра. 

Под нашім облачком йавор засадвені, 
На шли шпіва ташчок промішані* 
Чуй§ш, міла, йак тот ташчок шпіва, 
Же з льубосці яьіч добре нь£ біиа. 
Бо з льубосці бара на вельке відає, 
У кольіскі кодьіеац ше будзе* 

Зіш. в сер шш, 1897, під Марії СтрІбер у Коцурі. 

Паралелі: §1. МІкік, Ріенвс яо Йріза, Ст, ЯО, Ч. Ш. 
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244. Любов поротна. 

До гану вігоенка, до гацу, Тоді сяй ше льуббвац почальі. 
ІІбкльа ше е тоббйу награну. Бшчі фійалечка 111,9 зішла, 

Кот фіііалечку шейальі, Уш ше наша льубосц розішле. 
Зал. в серпня, 1897, від Марії Стрібер у Конурі. 

245. Яблока — залицяпє. 

Кі;Т СОЯ ІШОЛ КОЛО ВЙС, 

Нїтал соя ше, две лцігаш! 
Задньої діжі за дзвермі. 
Драга душо ! Отвор я і І 
З йудну руку отвера, 

З другу його облавна: 
Добрі вбчар, фрай^рко, 
ІІріим;е соя ці йаблучко. 
Модно красне, жель^не, 

Ешчі краще червене. 
Дбтльа ші я і фра нерка, 
Док ці нбшін йаблучка; 
Йак йаблучка вві; будзе, 
За фрайбра забудзеш. 
Дбтльа ші ні фрайер иой, 
Док ПЬ9 пбдрелі ручньік ной. 

Пан ручпьічок ше нбдрв, 

За фрайі;рку забудзеш. 

Зал. в серпня. 1897 від ІОлі Левснської в Конурі. 

Пн рал елі: М. Врабель, Рус. Соловей. Ст. 138. 

246. За яблуко. 

За ту йбдиу йаблучку, Лот ту білу фартушку: 
За ту йбдиу грушку, Чі ті яаш, чі нье наш, 
Дала себе о::атріц, Цо найль^пше ви чін ? 

Зал. в вересня, 1897, в Конурі. 

247. Риба з оцтом. 

А на ябеце трава рбсце, 
А ііод ябсюя ріба с хвостом : 
Наріла ма тіла, 

,Ш чарніна очіма, 

Рібу а оцтоя. 
Зап. в черпни, 1897, від Марії Мупяачі в Ке росту рі. 

248. Важка праця. 

Гоп стара, ігь^ вона, Ні.і; дала яі у нбці спац, 
Нь<; дала мі нокбйа; Мушел сом ну облапйац. 

Зап. в вересни, 1897, від Марії Стрібер у Коцурі, 

249. Сопілка-любов. 

Фуйара, фуйара, па далц'ко дзіркі, 
Ііь«; сцела ші іііскац на богіті дзіукі. 
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К(>т себе подумай па й$дпу худобпу, 
Дораз мі запіска па ту саму сибдпьу. 
Кот себе подумам па ііфдву богату, 
Дораз мі запіска на ту саму крайну. 

Зал. н вересни, 1897, від Парії Стрібер у Коцурі. 

Паралелі: Рг. Вагіо», ИагоіІпІ різпб тогатвкб. Ст. 58. Ч. 143 

250. Парубок любить дві дївчішї. 

Фу й ара, фу пара, па фу пар і дзіркі, 
Кажді леґінь гуицут, Кдд ма дна фраіііркі; 
1>о й^дпей поведа, а па другу бала, 
Мед ж і тіма двома-уше пребіва звада. 

Зин. в переспи, 1897, від Марі) Песермепї в Конурі. 

251. Неволя-оранка. 

ЦбШКО, 1І0ЖЄ, у^МрвЦ, КОГО НЬІЧ ИЬі‘ болі.і, 
Сто рас цешше льубіц, кому ній» по вбльі. 
ПМ'ВОЛЬО, ПЬі;в6лі>0, Ш.<; ор 110.1 ьо мбно, 
Ша ше наорало смутне шерцо мбіїо. 

Зап. в нересті. 1897, від Марії Бесер.чеиї у Коцурі. 

252. Потайна любов. 

Йа ішол коло кас, ті на Прагу стала, 
Уліпім це за ручку : ОеТанп міда здрава ! 

Остань жїла вдрана на кого сіма сцеш, 
На кого сажа сцеш, код ме льубіц ііь$ сцеш. 
Льубуііме ше, иіла, в6рнь$, потай 
Внряь^ пот&Йфкньф, та ше І ітоберме. 
Льубун ме, віілі мон, льі;бо мі дай покой, 
Нщ попатрай на мнь^, пак тот шіві сбкол. 
Йа на це попатрай, йак шїва герлічка, 
Зідал ні і мі жаіьу до мого сердечка. 

Зідал ті шіїбму, йа задам твойому, 
Най пц* будее цешко серденьку йодному. 

Зап. в лпПйи, 1807, від Юлі Молшар у Нерестурі. 

253. Найкраща любка. 
Пц-т то крашше дзіучатечко тей млдьйрскей краш'пц 
Йако вгбйа пай мільки їла, кед вона ше умшо. 
У міце ше, вачсшо ше кажді даень і $ ньфдзшгьу, 



Шеднь<? себе за стодьічок, піше пісмо мілбму. 
Наиісала, пречітала: цяа, водна ну застала, 
Паперу т,'й ш.ф достало, а швічка йіуй загасла. 
Паперу ш;й нь<} достало, тінта ше й<;й вільала, 
А то мбйа наймільфньла, вона кратні^ піома! 

Зап. в вересни, 1897, від Марії БесерменІ а Конурі. 

Паралелі: §1. Мівік, Ріевпе 20 5(»іаа. Ст. 9. Ч. 15, 

254. Дармо ждав. 

За горамі тей дольіиц*., Свойу мілу опчекуй^. 
Чариі гаурап воду пїй$; Нь$ мох ше Гк;Гі дочекаці, 
ШЙ9, піп<;, полуцкуїді, До нов цілу поздраунаці. 

Зап, в сарани, 1897, від Марії Стрібер у Коцурі. 

255. Доля дівки і молодиці. 

Звбльуй себе, дзіуче, ирі евбн$й мадері, 
До і* ґу мбйон прідзеїи, зводнбвад ш,$ будзсш. 
Ирі твбй^й мамочкі жітні хлЦп на столм;, 
А прі тонкії, дзіуче, йарчані номере. 
У твбй<;в мамочкі яос партком прікріті, 
А у мп1і;й, дзіуче, на оатку замкнуті, 
У твоГп}й мамочкі печені ріббчкі, 
А у мбі$й, дзіуче, горенькі сльіабчкі. 
У твбйі;.й мамочкі злого і доброго, 
А у иойді, иіла, жальу вельікогб’. 

Зап в липни, 1897, від Юлі Молнар у Кереетурі. 

256. Іще не вжепив ся, а вже грозить. 

Ей гбйа, гбйа, фраіі^рко ибйа І 
Повен, ті апьі;., мбйа наішльуншн 
Чі будзеш мбйа ? 

Йа ці нь^ повен, бо йа нь§ а вам пьіч, 
Бо йа вшІда, йак влада йагода, 
Йа робін нь$ з нам. 

с тополііі біч, паучі рббіц, 
А па торі така гадуженка 
Зо сиа зобудвщ. 

ЕтШ>(ріфІЧЙІіІЇ ЗМ|ИШК Т. ЇХ,, 2? 
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ЕшчІ ші мі ньм, уж ме стрбйіш 6ІЦ, 
А док будаем твбйа найміль^вьша, 
Цо будаєш робін ? 

Зал, в вересни, 1897, під Марії Бесерменї в Коцурі. 

Паралелі: Р. І. йаҐагіЬ, Р.ізпй етесіяке Іі(1и зіоте. те ІЛіг/сії. І. Сг. 129.— 
рг. Вагіоя, Міг. різпб тогатекб. От. 273. Ч. 494. - і. Но^ег, Ріеяпі Ішіи роїакіерт 
те СогЬут Йгііізки. Ст. 34. Ч. 62. — 1. КоШг, Гїігобше гріетеалку. І. Сг. 22—23, 

Ч. 21. 

257. Вимолив дівчину. 

Гду там леґінь і; 
О чарш'на 04І.МІІ 
Муаіка їм гра : 

А то пань§ Феіцчпка 
Красну дзіуку ма, 

Іц ті, Йаиі, дому, 
Номодльі же Ногу, 

Пан Бог ці йу да. 
А Панічно пошол, 

Кль^кнул до блата: 

ГІьо кльбкай до блата, 
Ні.у маш ті кабата, 

Уж йі; Гііньча твбйа. 

Зав. в вересни, 1897, від Марії Сгрібер у Коцурі. 

258. Дївчипа уводить. 

Пада дішч, пада дішч, б^дзе рано шльіско, 
Ньі; дибам ньіч, ньі! дзбам пьіч, мам фрайі;рку бльіско. 

Пбведз, аіяа, пбведз, льі^бо мі отпбведз, 

Най ґу це нь$ хбдзім, аж на самі кбнм;ц. 

Думаю, тілі, лумаїи, же на це льубунои, 
А ііа най вера ньо, йа це льс-м проб^ііем. 

1 ті, тілі, думаш, же ваш у мнь^ ласку, 
Маш, ті у мньо ласку, нак пес па порнаску. 

Зпті. в вересни, 1897, під Марії Пес-ермеїії в Коцурі* 

259. Довго ждати. 

Фрайіречко мова і подобо ябйа, 
Літай ті ше дома, чі ті будуєш мбйа* 
Ша йа ше вітала учора та і дньошка, 
На й^шень, шугану, т тебе яе дану, 
Йа бі нь$ ва ношень, йа бі на фашевґі, 
Ті бі да фашевґі, на бі доравенькі. 

Зіш в вересни, 1897, від Юхі Левевсї.коі в Коцурі* 

269. Заждали би. 

Ой лучка, лучка, лучка жельі;ва, 
Пасло мі на пь<;н даіуче щпьциия. 
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Ньі; бул то ііі;лоиі., була то оерньа: 
Почекай, дзіуче, трі рбчкі за мльа. 

Йіі бі чекала рочок, полдруга, 
К?д біш ле пь^ ужал, ганьба бі була, 

йаи. в вересни, 1897, під Марії Стрібер у Ііоцурі. 

Порад елі; §1. Мівік, Певне зо 8рійо. Ст. 68. Ч. 165, — Зіоу. Йреу. 

Т. II. Ч. 650. — М, Прибив, 1*ус. Соловей. Ст. 55—56. — Головацький, Иароди'і 
иіси'і. Ст. 241. Ч. 115. — К. ЕгЬеп, Різне поіобпі. І. Ст. 82. Ч, 49. — Р, І. ЙяІа- 

гік, РЗвпб зи’бике Іісіи зіо». «’ ІІЬідеІі. 1. Ст. 81 - 8.4. Ч. 52. — Де-Воллан’Ь, У гро- 

русскін на родин я нісші, Ст. 181. Ч. 11. — і. КоІІ&г, ЯбгоФпіб гріемгапку. І. Ст. 

292. Ч. 1. 

263. Парубок нарікав на невірну. 

Кбпар смутией вербі зогпул ше иат квіце, 

Шерцо ве барз ббльі за тббу, дь^віде. 
Ціерцо не барз ббльі, альу ті то пь$ дзбані, 
Но ті у ж другого фраВ^речка трімаш. 

Да тому дзІучатку прІдае раз на думу, 
Же да свбно младе шердо чера зо мну, 
іль$ бі н^й добре, аіьі; бі йі;В було, 
Поббчкал бі сом ну еаер разі чоло. 

Зви. в верссип, 1897, від Марії Весервені в Конурі. 

262. Парубок нарікав ся любити. 

К<}т сом ішол і?чера вечар. а льубованьа, 
Сиаднул мі коиь, спаднул мі конь до Дупайа. 

Ибвож, Боже, зоз Дупаіїа, 

Зарекиьі;.и ше льубованьа. 
Кі’Т сом ішол учера вечар от фраВ^ркі, 
Спадпул мі конь, спаднул мі копь до студзепкі. 
Іібмож, Боже, зо студзепкі, 
Зарекиь(*н ше тей франуркі. 

Зап. в сершіи, 1897, від Мелані Фіядрік у Конурі. 

263. Парубок заргкаеть ся любити. 

К<;т сом ішол з льубованьа, 

Спадпул мі конь до Дувайа : 

Іібмож, Боже, віед з Дуніійа, 
Зарекньг;м ше льубованьа. 

К$т сом ішол от фраідфкі, 
Спадпул мі копь до дольіпкі і 



Помож, Боже, «і з дольінкі, 
Барекііі^а ше тей фрайоні. 

Зон. в вересни, 1897, від Шді Левеиеькоі в Коцурі. 

Паралелі: Де-Зол лаві., Угро-русскін вароднни п-Ьсии. Ст. 85. 

264. Один любив, другий у а яв. 

Боже, Боже, чі то ш>$ жаль, 

До на льубел, а др^гі ужал ? 

До ііа льубел од мальучка, 

Другі буднє бочкац льічка. 
До йа льубел од марносці (иам. аалоеці), 

Другі б^дяе до старо сці. 
Заи. в .пішій, 1897, від Юлі Мол нар у Керестурі. 

Паралелі: §1» Мівік, Ріевпе зо 8ріва. Ст. 77. Ч. 18-1. 

265. Розлучені коло криниці. 

На кольки, валаїа студньа мурована; 

Тот Міжо Тоиьчійоу копьічка напала. 

Коньічка канава, а иілу ше розгварпа: 

МІяа, душо вона, дай кантар на кбньа! 

Нона ау подала, гбрко заплакала, 

До білей хустбчкі слізі уцірала. 

Сліз і воно, слізі, на кого падаце ? 
На кого падаце, кого нобІваце? 
ІІобіваце в і ту нудну стару бабу. *). 

Заи. в черепи, І8П7, від Марії Муакачі в Керестурі. 

266. Розставане. 

Поділа ві вішеиьІца піше от рбда, 
ІІод ньу седі влад ґоенбдар, влада ґослбяа. 
А оред иьіяа чаша віка і оїледато, 
Наведу се, натну се, оґледану се. 
А над иьіяа тара птіца шаре крілбиа: 
Чуйній Като, чуйош злато, шта птіца велі ? 
Птіца велі і жумбері, да їіа се жеиьів, 
Да їіа узвем больу владу, неґо шта сі ті. 
А йа душо, а йа злато, ііа ті пь$ бранім. 

*) Співачка забула копець пісні. 
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Ифдно дерво край Дуиайа, друґе край ябрйа, 
Док се очі дерва зілу, била сом твбйа. 

Яки в ліпиш, 1897, від ЮлІ Модпар у Ке росту рІ. 

ІІарвлвлї; Руські осел')1 в Банці. Ст. 50. р. 

267. Иоабув ся. 

ВіхбдзІ елунечко понад лЦсі: 
Чом ме у тім Кфрестурі пьіч иьі; цеші ? 
Цешело ме, йіц у ж нь$, 
Оада ме поцеші даґлзе іидзей ! 
Міла мбна, преміль^на, отказала, 
Йак код бі мі спот серденька віреаала. 
Сцела рбаац, иь? мата пож, 
Сдел сом йгй ножічіц, иці сцела у ж. 

Зви. в ліпшії, 1897, від Юлі Мол пар у Керсстурі. 

Паралелі: М. Врабель, Рук, Соловей. Ст. 129—130. — К. ЕгЬеп, Рівпб 
п&гоііпІ. !. Ст. 74. Ч. 41 — Р. і. БаГагік, Г'іяпб яуубівке Ііі.Іи в!о«. іу і)ііг]с1і. Н. Ст. 

76—77. Ч 47. — її. Ко#ег, Ріейпі Ішіи ро1зкіе£0 «г Сйгпут КгЬяки. От. 108 -109, 

Ч. 201. — 4 КоІІ&Г, Иагойпіа мріежапку. Ст. 100, Ч. 12. 

268. Не дають дівчини. 

Ой іиалвійа лелїйа, 
Тбто дмуче у жал бі па, 
Аль$ мі го іші дану, 
За шугана ріхтаііу — 
За шугана за Ферка, 
Но ііа його старола^на фраіфрка, 

Зан. в вереси в, 1897, від Марії Стрібер у Конурі. 

269. Смерть 8 любови. 

Умрем, Ноже, умрем, гоч ме ньіч пь9 ббльі, 
К$д за мш>9 ВЬ9 нбйдзе, хтбра мі по вбльі. 
По вбльі, по вбльі, тец дзїукі по вбльі, 
Хтбца ше кохала прі евбй^й мадері. 
Та І йа ше, Ноже, прі евбйфй кохала, 
Ешчі ме мбііа над по вбльі нь$ дала. 

Зад. в серпні, 1897, від Юлі Левепеьвої в Коцурі. 

270. Жаль парубків і дівчат. 

Нь^т векшбго жальу, йак леїїяь? ману, 
Ту ношень пріхбдзі, женьіц ше иь$ дайу. 
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Нь<уг векшбго жальу, їїак дзівбчкі маїу, 

Уж йушепь приходні, а йіх нь^ дітайу. 

Зал. в вересни, 1897, від Марії £есеривві в Коцурі. 

271. Мати розрадниця. 

Маю мбйа, оженьім ше! 

Сіну, сіну, нь^ блажньі ше. 
Мато мбйа, ііа йу вежмем! 

Сіну льубі, на ну ш>9 едем. 
Мано мбйа, крашпь^ хбдзі! 

Сіну льубі, иьіч ии; робі. 
Мамо мбііа, красна, біла 1 

Сіпу льубі, набіль^на. 

Мано мбйа, на йу вежмем і 

Сійу льубі, І8 Йу НЬ(/ сцен. 

Мамо мбйа, крашиьі; крала.' 

Сіпу ль^бІ, ирез рубача. 

Мамо мбііа, на ну вежмем! 

Сіну льубі, ііа ііу нь^ едем. 
Мамо мбііа, малі уста ! 

Сіну льубі, аль§ тлуста. 

Мамо мбііа, червепайа ! 

Сіпу льубі, фарбована. 

Зап. в вересни, 1897, від Марії Бссерменї в Кодурі, 

Паралел і: бевке п4г. рівнА 1825. Ст. 8. Ч. 16. 

272. Нарубок клине родичів, що не дали дівчини за иего. 

Сдбзнац сме ше снознальі, Ни; дальі мі дзіуче ужад. 

ІІббрац ше нам дальі. Бодай ше йім ск .... ло, 
А нее бдед. сука мад, Бі за памі бежело. 

Зав. в вересни, 1897, від Марії Ітрібер у Коцурі. 

273. Горе нежонатому. 

К<;Д на вІдзім красну жену даґдзе, 
Очі натра, шерцо у мпь^ плаче, 
Плаче, плаче, аш ше у впьп пука: 
Боже мілі, йака яі й$ мука. 

Зап. в вересни, 1897, від Юлі Левеиської у Коцурі. 
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Ш. Вояцькі пісні. 

274> Ловлене рекрутів, 

Ньіґдй йа нь<л відзел так дзіучатко ядійвд, 
Йак мойу иільонку, к$д ншьс* ішлІ лапад, 

Нь$ плач, ціла мода* шак мї те ураніле. 
Док ше катопацкеії муштрі научіие. 

Нь$ скоро то будзе, док в і ше у рад ще, 
Док іде катовацкей муштрі паучіце! 

Пбйдееш, мілі, пойдзеш на трї рочкі а долу, 

Йак дї будзе дошко, ньс» полеш цьікбіу* 

Зап. в оерпни, 1807, від Гані Рамач у Нересту рі. 

Паралелі: М+ Ррабелі., Рус. Соловей. Ст, 152, 

275* Цісарський дарунок, 

К^д йа пбйдзем до карчмі таидбвац, 

Мнь? мой бдед бара будзе Нішо вад, 
Же вбіпл ме віїовальі, 
Цісареві даровальі. 
Цісар вежме шабдьічку, 
Ударі мі на главічку, 

Та йа б^дзем креу рошгьівац, 
Ода, мадер епомїиац* 

Зап. в вересня, 1807, від Марії Стрібер у Конурі. 

276. Покине. 

Г6р0 скалі, гбрс скалі: 
Нм;т ці моііа яі'да парі. - 

Нь$т ці парі шірім шведе, 
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Міла попа, охабіи де* 

Охабім це, шгакац будзеїн, 

Дроби і льісца пісац б^дзеш; 

Дроби! льїсда на наперу, 
Дзе йа будаєм на кіартельу* 

Зап, в вересни, 1897, від Марії Бесернснї у Конурі* 

Паралелі: 8іеГап Мшік, Рієзпе го 8рїаа. Ст* Ш Ч. 67* — М, Врабель, 
Рус* Соловей* От* 150. 

277* Богач викрутить ся з войська. 

Ей к*;д на бул сеґінь леґінь катбна, 

Нь^шчешльїва була агбйа годвіяа, 

У хторей ае за катбпу нрішїдьі, 
У хторей мі мбйо уласкі стрігальі* 

У Кулі ме за катбну ирійаяьі, 
У Зойббре мбйо уласкі стрігальі. 
Мбйо у ласі на колійна падаль і, 
Одед і мац.дома за мну плакальі. 

Бо худобні гоч % хромі, гол елуті, 
За гоиведа добрії будве гоч йакі. 
А богаті ль§м так дана, а дана, 
Зоє кішевькі сто тїваркі відава; 

Бо богаті льі;м с кїшепьку почерка, 
, Дбхтор узна, хтбрі шіку хїбу па. 

Зап* в вересни, 1897, від Мелані Фшдрік у Конурі, 

278. ЇІрощшш. 

Цо ше+ стало у Кісачу нового, 
Же прійалі шугай ічка шварвбго? 

ПІ {цок шірод барв за якім бап^йі;. 
Же тот Ііальо Тем еш вар і ваидруі§, 

Отпіш же мі, шш а аюйа, 

До ді нове шестра мбйа. 
Отпіш же мі Ггйвербва Натічно, 

Цо ці нове іона льуба ше стрічка* 
Отпіш же мі, мїла мбіїа, шчв раз, 
Чі ті будзеш фрайеречка мода ваш* 
А ііа твбііа фран^речка ваш будзем, 
Аль^ жепа ньІґда твбііа нь<; будзем* 

Зав* в липни, 1897, від Юлі Молнар у Керестурї* 
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279. Прощсше рекрута. 

Пріц, ті миьф, тільника, на рано опатріц, 
Бо па це у ж пушім рано а’охабіп,; 

Бо мпь^ у ж одвежу рано до ґраду, 

Тиком будзем шедац на огинану ладну. 
А а огпьаией ладні такой до коча: 
Хто мб&у мі.іьг;нку на вечар нобочка? 

Иобочкал бі йа йу, альо мі нь^ дайу, 
Бо иойу главічку рано острігаау. 
Ніш ті МИ1.9, міл ціпка, ніш ті жпь$ ш'смо, 
Оалаль б і ні дайак на пошті нрішло. 
Йа ці лісац будзем, там ці чітац буду, 
Аш ці твойо сілзі на же в аадац буду. 
Новец ті мнц., міла, пак ті ше там уладаш, 

Чі у ро скоїм у, чі у вельми жальу : 
Бо »пь$ у тІв крайу сілзі залпі на йу, 

Бо ті дома, міла, та пойдвеш, дзе сцеш, 

Кі-бі йа бул дона, вера біш иь$ шиела 1 

Зап. а сершш, 1837, від Марії Б есер я єні в Конурі. 

Паралелі: Руські оселі в Бичні. Ст. 40. Ь. 

280. Розлука. 

Кіуг сом бул на варце, у тей цеаней пбці, 
Нрішло ґу мньу диіуче, по иа чарці очі. 
Нрішло ґу мні.о, стало, жалбишц плакало: 

Нц «лач дзіуче, нь<; плач, иьі; гуп чарпі очі, 
'Гребало ці плакаи, кет сом ходзел у-'пбці. 
Иак ше роаходзельі, ручку себе дальІ, 
На пріклцтиім прагу сільаі розльівальі. 
Иак ше росхадзальі рібі аоз водааі, 
Так йа ше роаідзем, шугаііу, зоз вам і ! 

Зап. в еерпші, 1837, від Мелені Фіидрік у Конурі. 

281. Остатня розмова в касарп'і. 

Од Дуиайу па Прешпарку касараьа мальована -. 
'Гам в? мбііа їдайопенька шінка оштрігапа. 
Там пі» вона оштрігапа от еамого капітана, 

Уш то іишак іш; годно буц, йа катова мушім буц. 
А иак було врет полноцу, вігала йасва гвіздочка, 
Іірішла ні там до касїірньі мййа фраіііречка. 

ІСтнофй.фІчна1і ЗСіріхпіс т„ 1X. 28 



Прішда попа до каеїіриьі медзкі штїрі коньі урані: 
Уш то івшак нь§ може буц, на катода пушім буц. 

Нач ті, міла, дач ші ішла, к$д мі пц; поможеш? 
Гоч ту дорая нбшкі схбдаш, та мі иьо поможеш 1 
Уш то іниіак иі>9 годно буц, йа катода мутім буц. 
А йаґ було по полноці, прішол ґу вад капітан 
І мі горе поета валі, шабль очні сме ночухалі, 
Жебі ше нам так бльішчалі, код па Ирайза ноддаеме. 
А пак було седед гбдзіи, прішол ґу нам офіцір, 
1 мі горе поставалі, сакомпак зме еґзеціралі. 
Уш то іпшак нь((ч годно буц, йа катова мушім буц. 

Ван. її липни, 1897, від Юлї Мол нар у Нересту рі. 

Паралелі: Гг. Вагіоз, ШгоіїпІ рі$пб гпогаувЬе. От, 873—374, Ч. 634, 

282, Розсгаванє. 

А Зошббрека касарньа зоз лаацом о ласіша, 

II6 д ньу стопі мойа міла бара віплакаиа* 

Білі ручпік у рукох ш7 очка, льїчка у пера. 
Розмаріаок троїжель^ні за таксу дала* 
Тамбур б(ін> па бубеа, у ж йат зіі ла, гет ідзем, 
Будаеш відвід, чі то им; жаль, к$д йа нь$ ігрідзеї ! 

Кї;д біт міла відвела, пжакац бі ші мушела, 
Йак у воеіііі їй ладі у лапці войбвац муїші ! 

Зап. в вересни, 1897, від Юлі Левепсьгсої у Конурі. 

Паралелі: М. Нрабель, Руе, Половей, Ст. 102—103, 

283. Вояцьке щастє. 
На горі, на горі, шньішчок ше 6єлеп;8і;, 
Дао ше мбйа міла па жїму иодзейе? 
Справім ііа т;й хіжу з білого напори, 
Шедиі.^м на коиьїтаа, пбіїдзем до табори* 
По таборе хбдаім, швбтлу шабльу нбшім, 
Шабльа й*; пін; мбйа, пана дісарова, 
К*;т ше з ньу вірубем, та серепча мбйа* 

Зав. в вересни, 1897, від Марії Бесерііенї в Коцурь 

284. Жонатий і/ війську* 

Зонббрека касарньа з ландом опасапа, 
Под ньу стбйі міла мбйа, а барз вішшшеш. 
Зомбб років касараьом вїсбко облік і, 
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Хто ні ібїїу ніілу днь<;ш вечар облапі ? 
Бо а& мойу главу златі клобук дайу ; 

Иа главу клобук, а на бок шабльзчку, 
Нь<; можем йа льубід трі рбкі женідчку. 

Ван, в серпни, 1607, від Гані Ранач у Керестурі, 

ПариделІ: М. Вривать, Рус. Соловей. Ст. 102. 

285. Рекрутки. 

Удаад сом дзіуче, до иа шеопад рбчкі, 
А »п&9 уж&ЛІ пот парскі коньічкі. 
Катоніді шірі швет вапдруйу, 
А шп;ввстІ младі за аьііа бавуйу. 

1Іь$ бавунде ні, ііь9весті. младі, 
Бо мі уш пойдзеие па огньАпей ійдьі, 
А з огньанен ладь і та такої! до Пошту. 
Будземе мі, зала, еґзецір провадзіц, 
Шшлцм ді пеньджі, дрідзеш ме олатріц. 
КфТ сом ше прежодзел с ІІешту до Будвіна: 

Наст мі, качмарко. червоного він». 

Червепо вінечко по погару скаче, 
А вона мілцнка уше ш мну барс плаче. 

Зап. в серпня, 1897, від Гані Рамач у Керестурі. 
Паралелі: Руські оееді в Б ач ці. От. 69. а. 

286і. Вояцький заповіт. 

На парашу траві да, 

Будеш, аГла> ґдовіда; 

Ль^тай себе по шль^ббдзе, 
Йак голу біда, 

Голубіці лін; т ай у, 
Кажда евбйу нар дайу : 
А йа будзем смутна ґдова, 
Бо ті, яілі, НЬ9 дома, 

Кі}Д на даігау шедалі, 
Катоначкі плакаті: 
К^д зон діїші схадзалі, 
Та йім шабль! давані; 

На де, хлііпці, шабльічкі, 
То вам буду жепьічкі,, 

Будвеце шх віґланцбвац, 

За трі рбкі обочковад. 
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Шшеи пісно мілей св6й?й : 

Міла нона жоіплчка! 

Уж мш,і; нілша шабльїчка, 
Бо йу пушім ґланцірбвлц, 

Тебе, міла, буду другі обомкока ц, 

А йа буднем зос царску шабльу 
Коло бочка, почеркбвац 
Шйдзем, міла, скоро дому, 

Ль?м док прейдзе трі дпьі ні нога, 
.сцекпьі;м у ноні, 
К?т капітан урлан иь9 да. 

Зви. в ссрпші, 1897, від Гаві Рамач у Керестурі. 

Паралелі: Руські оселі в Пачці. Ст. 89—40. 6. 

287. Остання воля. 

Ой депбйко душо, ті злате наблуко, 

Льубосц то нь<; мала, а мпь? больі глава. 
Хто за льубосц нь»; зиа, тот жалбсці ньі* на. 

Хто за льубосц «нашу, тот жалоеці май?.. 
Аль? на сон катбна зоа даль?кой жемІ. 
Може» і у яре и, а ті н ь? будзеш чуй. 
К?т ті будзеш чуц, же Гіа погінул, 
То нь? жаль труда ґу нойбяу гробу іірісц. 
Шіцкбму швету поведз: Ту нон міді льі'жі. 
Хторого гоп льубела, за пладосц тріпала; 
Тсраз го жем льубі а трава го ґ?рґі (?). 

Зви. в вересни, 1897, від Марі'і Стрібор у КоцурІ. 

255* Чоловік — фігляр. 

До будвеме рббїц катопалкі, жегії ? 
Зябра ті нам мужох до фрацускеіі жем і* 
У фраіщускей жемї біла трава рбшиье.: 
Откаль миь^ мои міді поздрауль^нь^ ношль^? 
Ііошль^ воп киЬ9^ лбшлье, на білім лацеру, 
Жебін ше дознала, дає й§ на квартельу. 
А мойт міла, каартель стбіїІ на граиьІці, 
Пойдаеме ше с Турком скоро нробоваці ? 
Шшльі, мілі. нісмОд дбшльі мі ла пошті І 
Йак ці мам лосілац, к<уг пошта нь^ ноші'? 
Шшдьем ді нісемко на ріббвім хвбсце, 



Чекай го, иілЦвка, нрі аопббрскіи иосце. 
Чекала яїла і бара длуго стала, 
Нці ііі;диа рібочка там йод мостом прішиш, 
Діл, і Йі;дна нісао на хвосту пь<;. ньіусли. 

Зап, й серпи», 1897, від Гамї І'амач у Ксрсстурі, 

289. Сама в дома. 

На копьові златі кантар шкіці ше, 
Міла яойа сама дбяа боні ше: 
ІІ&9 бон ті ше, яіла мбйа, сама дбиа скац, 
По іш пушім царскі кбиьі кефбвац. 
Ньі; бой ті ше, віла вона, а вечара, 
Прідве фрайі.ф, будзе нрі це до рана. 
Прідаем, піл а, за другі рас, 
Похвалиш ше, нак же ше мі дбиа паш. 

За», в терпи», 1397, від Гані Римач у КерестурІ, 

Паралелі: М. Врнбелі., Руе. Соловей. От. 152—158. 

290. Череп війну не мож дівчини .побити. 

На кбпміц надала там ше вода тбчі, 
Хто оце фраіібрку иац, та пай до нц'іі екбчі. 
Скбчел бі Ііа до іш;Г), а.и.е пі иь<; дану, 
До крашшіх деїівьох до вбйві абералу. 
До країн шіх до вбйиі, цо брітшіх до бгньа, 
До вбііні, до бгньа, яц> будзе снокбйа, 
Будзе Турок р^бац до нашого гроби 1 

Заа. д вервемн, 1897, від Марії Стрібер у Конурі. 

291. Дівочий плач. 

Белбґрад, Белбґрад, белоґрацкі пості! 
Там ше пресушуйу с красиіх хлбнцох кості, 
Велбґрал, Белбґрад, белоґрацке нбльо, 
Тая ше преходауй^ смутне шерцо абііо. 
Панове, панове, пан Бог вас по бій і;, 
За ту владу чельац, но у вбйиц: гіньу. 
Бо у Белограду с ли;.иі *) ил оті градза, 
Уж иашіх шугайох до шійііі нровадза. 
Провадна, нровадза, йак иесііре бу ці; 

•) 3 глини ; звичайно говорять там : з гльші, 



Но месйре оуіід с нень бж а і наплаца. 
По пашіх мугіКох с кояьічкімі ґажа. 
Вело Град, Белбґрад, под пьім вбила стбкі, 
Нь§ йодного хлііща гла вічка заббльі. 
Нь$ ббйце шг, хлагщї, вот;яскбго глада, 
Ша жітко жель^не коло Бел о Гріха. 

Зші, в липни, 1897, під Юлі Молтір в Нересту рі. 

Паралелі: М, Врабель, Рус. Соловей. Ст. Ш—152. Згадка про Біло град 
приходить теж у Голо вадь кого, Народні пісні, 1 Ст. Ш. Ч. 28 Ст. ІЗ І. Ч, *>5. — 

Де-Воллан'ь, Угро-русскіп пародішя ігЬспи Ст. 107. —3. КоШг% ШгоПтііе гріеотапку. 

1, Ст. 35. е. 

292. Дівоча туга. 

Кадзі йа ходзела, шстбчкі надійде, 
Ті» краснім леґіиьом загінун пь^ дійде. 
Белбґрад, Белбїрад, белоґрацкі мбсті, 
Там ше пресушуйу с краснії хлаїщох кості, 
Белбґрад, Белоґрал, Нелоґрацкб пбльо, 

Там пі є мі прехбдиі смутне чадо мбіїо. 
Отніш мі, мїлі мой, на білім каперу, 
Най жебі йа знала, дзе ші на квартельу. 
Цьісарбвім доме, на округлім стбльс;. 

Зіш, в вересни, 1897, від Марії Отрібер у Еоцурі. 
Паралелі: Пар. попередню пісню, а крім того: М. Брабвль, Рус. Соловей, 

Ст. 150 і 151—152* 

293. В поході. 

Кут сом Ішол з морда на піно, 
Подалі нам талійаиску гран; 
Так йу нам загрілі, 
Шіцкі сме пдакаді, 
Бо доьу, нбці машІровіілі. 
Пбчал на нас сціха дішч иадан, 
Мушелі сме нот касйрне,у стад: 

Куд біш міла знала, 
Мушела біш шгакад, 

Зан. в серпїШр 1897, від Гаиї Римач у Керсстурі. 

294. На війні* 

У шїрбкІм нбльу катонаді стбйа, 
Пак стбйа, так стбйа, аж йіх нош ні ббльа. 
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Польу стан, польу стац і польу иоцбвац, 

Гбч бІ було по ЙіїСЦ, гбч 6і було цб цій, 

НЦ її а ше дзе иолбжіпи 
На форпосту стбйіл, поз дзе.юх штрельайу, 
А фравцускі кульі пак орґоні грану. 
Нье ббйім ше кудьох, ньі жідніх пяешрох, 
Ей льгм йа ше бойіи войіискіх дохтброх. 
Бойімекі дохтбрі велш ре менші ці, 
Цело рожіваиу, кульі доберайу, йак йакі режньщі. 
Мамо мода льуба, на мвь^ ше пь** бойне, 
Лц‘м ві дбйіх братох од водні чувайце, 
Мой коїшчок урані бстад роштрельанІ, 
Модо найташбве долу ва ашьі; дісальі. 
Йак ме роштрель&льі, дому мі цісальі, 
А мйц* с фурверзпьаком гробу провадзельі, 

Зап. в вересни, 1807, від Марії II Пінти у Коцурі, 

Паралелі: Денні місця спільні у Йе^оіу Раїїії,- Ршзаі Іиііії роЬкІЄ£0 \у Па- 
ІІеуі. Ст. І 59—160. Ч, 2. 

295. Лист до любка. 

Мілі моїі ! Дає же ші ? Чі це пан Бог цепи ? 

Чі горе, чі долу, у хтбрїі ші край у ? 

Чі да варце стбйїш, чі пушку ноднбшіш, 

Чі шабльічку дзвігаїи, чі ті ме споіінаш ? 
Чом же мі иь^ ишеш, мілі аюй звереиі ? 
Озда лі жалуй^ш фал ато в паперу^ 

Чі тіяту, чі нірко, ті тщ го жаяуіфШ, 

Чі тбті бранії арі, цо йіх па пошту даш ? 
Ньї; жалуй, нь$ жалуй тбті иеіїц ґрайиарі, 
Цо йіх на пошту даш, шугай мальовані. 

Зап. в липни, 1807, від ІОлі Мол нар у Керсету рі. 

296. Вояцьке сватане. А, 

К^д йа нбйдвем м&шіровад, 
Дам йа себе кбньа кбвац; 
Дам му набік злат© кліпще, 
Міла мбиа з'окабім це. 
З'охабш це, плакац будвеш, 
Дробпе льіеткі ііісац будаеіи; 

Дробне льіеткі на паперу, 
Дає Ги і будзем на квартельу. 
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К§д йа лбйдвек даїуча пітад, 
Йіік же йа вас мах прівпац ? 
Штайце, албчко, віта» вас, мамочко ! 
ЧІ мі ладе дзіуку вашу ? 
А кі;д же мі йу нь$ ладе, 
Л ві себе ііу трім ай де, 
Запрауце йу до скла, жебі вам вірбсла, 
Та ше на ііьу цріиатрайде! 

Зап. в ліпиш, 1897, від ІОлі Молпар у КереетурІ. 
Паралелі : М, Врабсль, Руе. Соловей, Ст. 150. 

297. В. 

Кі,чт сом ішоя прес и6леєві і'рад, 
Відзел йа там дзІучатко стад; 
Окбло, окбло шорно яе болЦло. 
Же йа мушел машірбвад. 
Во ДПІ.І;, воді шашіруйі;!, 
Ньіґда себе пщ слочіііь^м ; 
ІІре тебе, ГаїиЛчко, шїва голубїчко, 
Пре тебе йа нь$ спочіаь^и. 
К«;д на пбпдаем деру нііад. 
Так йа будзем попрошенад: 
Апо, апо, аночко ! 
Просім і вас мамочко ! 
Чі мі даце дзїуку вашу ? 
А КфД же мі йу цьі; даце, 
Та ві себе йу тріжайце. 
Занрауце ну до скла, жебі вам вірбсла, 
Та ше па ньу в р і патрай де ! *) 

Зап, і! ліпшії, 1897, від ІОіі Моли ар у Керестурі. 

298. Вояк у Кошицяя. 

А там горе Косідааі, 
Ідве Йапі мальовані; 

Капралі» за иьім кбяьа ведае, 
А нон себе смутлье ідеє. 
Йані, Йані, нь^ емуцме ше, 

Купіе піна, наїгїйде ше І 

*) Співачки замітила пр сїйп пісв’ї: „Та ттМика пішло од граф Корон бш 
ретсиблті4. 
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Або вша, або. піка: 
Остаиь здрііва мбйа яіла 1 
Міді, нілі, кат це ламал ! 
Ньі? ііудпо ті даіуче склаиал ! 
Скланал, екдааал, ль$і к*;Д могол, 
Кг;д ні Ііаи Бог доновогал. 

Зап. п лішни, 1867, від Юлі Молнар у Керестурі, 

290. Гусар в дорозі. *) 

Кфт сов ішол учора вечар з Упґвару, 
Мову кбньу 1) иотковечкі спадалі.2) 
Йаії, ли;« ті аиье, мий коньічку, добре 
Дам ці нрібіц иотковечкі ішче иьс/иі.3) 
Иотковечкі, иотковечкі поткбеац, 
А на дрічок шеделечко нальовац, 
Огльадньі ше 4), нон коньічку, на себе, 
Йакі шедві шварні *) гусар на тебе. 
Май, коньічку, ті дон чендеш, 
Льун ті ниьу добре ньуш, 
Прес то шіве появо, през мункачбускі льус. 

Зая, в лішшт, 1897, від Юлі Модаар у Керестурі, 

300. Дівчина і гусари. А. 
А на луці жбуте квіце, 
Колисало Йулінанче красне даіуче. 
Кольісало, заплакало: 
Чого на ше, Павь^ Ноже, дочдало? 
Прішол по ньу одец і мац: 
Йулійанче, красне дзіуче, иода дому спай, 
Йа іщ пбйдзем, іцде самі, 
Но йа радо танцовала з гусарам і. 
Най танцуйр, най пробуй^ 
Ша вона то йутро рано побапуіі?. 
Танцовала, пробовала, 
Ша вона то нутро рано отпдакаяа. 

Зап. ш липпи, 1897, від Юлі Молнар у Керестурі. 
П а р а .і з л ї :2е£0Іа Ранії, Ріевпі Іиби роїзкіе^о Ста! і су і. Ст+ 161, Ч, 4 

У варїшпті аап. від Юлі Леввнської в Конурі Є такі лідкіші : 

мого коиьа; *) падайу ; 3) ешчі дньеш; 4) аопіітрі ті; 5) красні. 
29 Етнографічний Зґ*Еі»нкк т, IX, 
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ЗОЇ. Б. 
(Відривок) *), 

Прішльі ире ньу оцец, маці: 

Йулійании, шваїша шінна, 

І Іон дому спиці. 
Ні.9. пойдзеи 8а, іцце самі, 
Йа ту будзе» тапцоваті з гусарам і. 
Тапцовала аж до рада, 
Нові чічкі, нові чіжмі дотаргала. 

Зал. в сершш, 1897, від Марії Стрібер у Конурі. 
II а р а л в д ї : І'. І. ЙйГаГік, Рртб 8Л\'еІяк« Ііііи 8Іо\т. № ІЛіідсії. І. Ст. 47 

Ч. 14 

302. Дівчина йде а вояком. А. 

Уж мі спадла шабльїчка 
З мого кбньа Шаі’річка І 
Дввігньі шаблі.у. міла мбііа, 
Та мі будзеш женьічка. 

Міла шабльу ііі.у дякіїала, 
Льум за мілій барс плавала 
Уж мі спадла шабльїчка 
З мого копка уранего; 
Дзвігньі мі Ііу, міла мбйа. 

Кут ті терца нернбіо. 
Шедай, міла, на кішка, 

Та иойдземв до табора; 

Прі табору дуст студні.ічка: 

Напой, міла, «ніьу коньічка! 
Міла кбньа надавала, 

Так ше 8 вілін руковила: 

Ніні даєш здраві, мод мільункі, 
Ний це ньуше коиь ура ден кі! 

їй, ті дому, міла мбйа, 
Іїо ші за мну прісц пьу годна; 

Бо на мутім цара служіц, 
Тебе б^ду другі льубіц. 

Зіш, в сершш. 1897, від Гані Гамач у Ксрсстурі. 

303. Б. 

Отпадла мі шабльїчка з мойого кбньа ніівбго : 
Подай мі йу, дуто мова, кут ші шерпа веробго, 
Иа бі ці йу подала, альу сом бар» мальучка, 
На бі ці ну ньу достала, спадла бі ці с коньічка. 

У ІІІнфарйка зачішяєть ся отся пісня так: 

За горам і за водані, 
Товщо вал а мойа ціла 
З гусарам ї. 
Тапцовала, за плакала : 

Чо же сом йа, мідії Боте, 
Доказала. 

Прі тол отец, нрішла мати і т, д. 
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Спадна бі ці а льівого, с Свойого кбпьа чарпого, 
ІІбддай мі ну, душо нона, к*;т ші шерпа вернбго. 

Шбдай, міна, на копка, пббдзеве «і до пбльа, 
Іібїїдземе мі па тбту лучку, дао цс;ст льїда желЦшп 
Пот тоту льГпу жельфну там й^ст добра водічка, 
Сх&деай, міла, долу с кбньа, напойїме кондома. 
К(;.т ішйдзбіе до пбльа, да нам Пан Бог пахольа : 
О Боже мой, Пребоже мой, дає же мбіїа шльфбода? 
Тбті мбйо шльободі лопадальі до воді, 
Попадальі до лей студим, дає Іи;ст льіпа жель^на. 

Зав. в сершпі» 1807, від Мелані Фіндрів у Конурі, 

II а рала л ї: К. ЕгЬеп, Рїщб шіпніці Н, Ст, 98—99. Ч. 196, Гг. Вагіоа» 
По VI пагоіідІ ріап& тогаууко. Ст. уЛ. Ч 5-і. 

304, За вояками. 

Пйиде. х лапці, до вбйиї і йа з вам і лон даєм, 
IV ль$м вам у вбйні кошулвкі прац буднем. 
Дає же біш йіх прала, к^т там воді аь^на, 
К^т там воді нЦма, льем самі камені. 
З?' ш час бїм уставала, росічку збірала, 
Ішче бі йа ваші кошулькі зіпріла! 

Гоч біш йіх віпрала, дає біш йіх сплукіла ? 
На ціхіа Дунайу, дає качкі пльіваііу. 
Гоч біш йіх нлукада, две біш пїх вішала V 

З? цісарфвім дворе на гадвабіпм шнуре. 
Гбч біш йіх вішала, дає біш йіх качала? 
V цісареві я дворе на округльІм стбльїу 
Гбч біш йіх качала, дзе біш йіх складала? 
З? дісарбвей скріпі, Боже мой йріаі! 

Заа. в червня, 1897, від Марії Нунквчі в ІСерестурі. 
Паралелі: Ґоловацьжий, Народні шсвї. Т. її. Ст. 1Ш—723. Ч, 8. — 

К. БгЬеп, РЬпб пігойпЕ І. Ст. 172-174. Ч. 118. 

305. Ліпше в мори, як із гусара лш. 

Йай, гусаре, пре Бога жівбго, 

Чісде нь§ відводі мойого мілбго? Там!*) 

Відвелісме, аяь^ нь^ жівбго, 

Дь^жі шабльа зерна на бочку йото. 

Маю мбйа, красну деру ваде. 

*) По козядїм стижу новторюеть са іцпшів ,тама. 
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Чим йу себе дома нь$ трімаце? 

Ваша дери шірім дбдьу хбдаі, 
Нібірйш; ку ковшу абрбйу. 

Гібай, тіла, а пані гуеараіі, 
Будуєш відгін, хто йу водій дамі* 

Мала бі За з гусарам! і ці, 
Водь уда біа до морда скочщі. 
Йай до мбрйа, до тей глцбушчіні, 
Дає йашчурі иііцкі гльубушчіні..* 

Зап, в липни, 1397, від Юлї Можняр у Нерестурі. 

306. Капітан і його любка. А. 

На Дунаіїу шматі перу*, 

Уж гусаре ваші руну. 

Погнала мїда мілбго, 

Жалбшньу латрі на нього. 

Міді, міді, вІменьім це, 
За сто златі чі діійу не ? 

.Ей, і їла мбіїа, нь<> дану, 

Там горе за мну чекану. 

Ей бо на сом велькі пан, 

Тром реґімешом капітан. 

Бо йа на то научені, 
Льубіц цудзі младі жоні; 

Цешко мі будге прівікац, 

Доґ йа будзем евбйу мац. 

Зіш* в липни, 1897, від Шлі Мол нар у Керестурї, 

Паралелі: Й1, Швік, Рїевпе до Зр та, Ст. 11 Ч. 106. — Годоваці. кий, На¬ 

родні діедї. Ш, І. Ст. 120 — 121. Ч. 47.—Записки Рус. Геогр. Обіцсства 1867. Т. І, 

Ст. 674, — Дс-Зиллав'ь, Угро-руескія «народиш п'Ьсіш, Ст. 99 і ІОО. — *!. КоІІйг, 

Шгобте гріе^уапку. \. Ст. 382, Ч, 6 

307. Ь\ 

На Дунайу шматі перу, 
Уж гусаре тіш і рану* 
Погнала діла мілого, 
Горко плакала за нього. 
Код бі сом бул младі вбйак, 
Пііцко бі то було іішак. 

Ей аль^ сом йа старі пан, 
Щейсц рвґііеитом капітан, 
А йа на то научені, 
Льубіц дьуцкі, младі ж єні. 
Ей цешко будзе прівікац, 
Док йа буднем свойу мац. 

Зав. я вересня* 1897, від Мелані Фіндріи у Конурі. 

Паралелі: Гг- ВаїТой, N0^ п4гобоІ різпб тогауйкб, Ст. 61. Ч, 160. — 

Тямжет ст, 372—373, ч. 633. — Тамже, ст. 447, ч. 787. 

308. Вояцька сорочка. 

Мі лі наш, ділі наш, гарну шпульку маш, 
Хто ці йу віпере, кщ ма&бчкі пь£ жаш 7 
Намочім до парку, вібуїам е кійаику. 
Гоч ті ну вібухаш, дзе ті йу вшлукаш? 
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На ціхід Дувайу, дає качкі ильіваіїу. 

Гич ті йу віолу каш, дає ті йу вісушіш? 
Цісар овід дворе, ви гадвабиім шнуре, 

Гоч ті ііу вісушеш» дає ті ну вікачш ? 

Цїсарбві» дворе, на округлиш столи?. 
Зііі[ її вересни, 1Й97, від Млі Левепської н Кодурі. 

309. Вояк усе фалштий, 

Кажда двіука, кажда блашн, хтора льуоі новака: 
Вбйак і дає у шиадірку, нона хова сіпака. 

Ш войаці» красні хлаїїці, ль$і збориьові ріхтуйце! 
А мой зббрньоу зр і хто на її і і на стбльф зложені, 
Вінь^ш мі го, міяа мбйа, ш'нь^ш мі го ирез дзверІ. 
Вона ужала і вшьфела, прежалбшпьд плакала: 
БбдаГі сом де, фалцічньіку, пан була ньо зазнала ! 

Зади в :шшш, І897. від Юл і Мол нар у Керостурі. 

Паралелі: К- ЕгЬеп, Різно п4го<1пі. 11. От, 111— 1 ї2^ Ч. Ші. 

310. Для любіш-вояка. 

Ко тульська денька» 
Шіла йу фр&Й^рва; 
Шіла ну за тідзень, 
Плаката кажді дзень; 
Шіла йу за іешац, 

Плаката кажді час; 
Шіла ну за гайом, 

Зо шваркім шуганої, 
К<?т те родшдзіяі, 
Жадотш.*? плакаті, 

На нрікльптнім Прагу 
Слізі ві.шпалі; 
Чеки й, мілі, чекай, 
Дам ці калафійу, 

Ц6 ці будзе иахауд 
Цалу ком напишу. 
Капітан ше віта, 

Ц6 то так барс иахицУ 
Ружа кала фіна, 

Ц6 мі дала аіла. 

Зап. в липни, 1807, від Шді Моднар у Керестурі, 

Паралелі: Гг, ВаїТой, Мгоііпі ріше гпоппякй. Ст. 465, Ч 805, — Дс- 
Воллан-ь, Угрорусскіа парадини ньсни. От, В7. — 1 Ко1ї4г,К&гші1ше 2рїе\уапку, І. 
От. Ш. Ч. 19. 

311. Убитий милий. 

Мамо мбйа. мамо, красну нАру маце, 
Альп ні йу дома цп<? тріїййце, там, 
Шірш появу катопаці стбйа, 

Ніберайу кукольіче з брова, там. 

Етні вона шіцко еіьє вібрала, 
Уж гусаром діві ціна стала, там. 
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Ой гусаре, пре Вбга жівого, 
Чісце НЦІ ВІДЗСЛЬІ МОЙОГО МІ Л ОГО, Тії я. 
Ой відзельі, алье вьі; жівого, 
Льєжі шабльа вельма бочка його, тая. 
Ой ті, дзіуче, пбйдзеш з гусарамі. 
Ну дзеш з нам і, іклі даєш з гу сарані, тая. 
Мала 6І йа з гусарамі їці, 
Вольфга бім до мбрйа скочіці, тая. 
Ой до мбрйа, до тей льубоушчіні, 
Две йашчуркі шідкі дзівушчіпі, тая. 

Зніт, в вересня, 1897* від Марії Шалтн в Конурі. 

Паралвлї: Рг. Вагіоі, Ййгойпі ріепо топітек& Ст. 207—2Ш, Ч 328. 
її. КоІІйг, Шгойпіє гріетсапку, І. Ст. .389, Ч. 29, 

312* По повороті в війська. 

Мой йцец, мбііа мац, даль і же мадьовац, 
К(;т а ом нрішол з войпі, аь$ лшгльі же нбзшщ. 
Льом ме назнавала, мойа фрайі;речка, 
До йа ну льуйовал за нолтреца рочка; 

На нолтрсца рочка і за вол мшачка, 
До йа йфїі льубовал і І^й мілі льїчка, 

Заіі, в серішн, 1807, від Марії Стрібер у Коцурї. 

ч 



IX, Пісні про подружнє жктє. 

А. Добра зкінка. 

313. Доля аааіі/жпої жінки. 

%д б і На ту бріґу анала, 
Ньіґда бій ше иці одала; 
Тераа йа у ж бріґу якам, 
Нь$ скоро ль<*гав, ^час уставам. 
Йа пі*д тонім, хльдба мешіи, 
Дведко плаче, йа кольішіи. 
Док сом дведко накармела, 
Кура зиску яагубела, 
А куш ібдзі, кододруй<>, 
Мвь$ с кіпаком обедуін;. 
Да йа то ту брії'у знала, 
Ньіґда бік ше і!Ь9 одала. 
Гоч бік уше двіука остала І 

Заи. в вересни, 1897, від Мирі! Бееерненї в Конурі, 

Паралелі: К, ЕгЬєп, Ріяпб пйгоііпі. І. От. 1іі8. Ч, 104 

314. Жінка дожидає мужа. 

Закувала куконічна тнардей Зфшепьі: 
Хто сце льубіц кладу жену, пай ше оженьі. 
Ішче вона аакукала жельі;нш льі^ше: 
А цб же кі яоіі кілі з нього прінц'шо? 
Пріниуше иі чаріїі очка, б^даем з ньіма спад, 
Нріїш/ше мі білі льічка, буднем іііх бочкиц. 
Хбдні кілі по ульіці, до дзперох кбпе: 
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Чі пшш, міла, чі ті чуй^ш, 

Чї шо вбрнь^ льубуй$ш ? 

Створ МІ ДїЗВерї І 
Гоч йа спала, гоч пье спала, горе льо ставам, 
Бо йа тебе, мой цілі, ль^хко достала, 

Загь в лип ви, 1897, від ТОлі Молшір у Нересту рї. 

315, Добра жевктт* 

К$д конові тренала, на Бога ше волала: 

Пашь$ Ноже помагай, а а вечором нонагль&В. 

Вітредала трі снопі: Предай, мужу, конові ! 

Предай, мужу, конові, куп ті себе надраґі, 
Куп ті себе надраґі, будзеш хбдзіц през бріґі, 
Кі;д му ґачі мера-і а, до сушеда бігала: 

Йай сушеда, сушеда, укасце мі йак треба* 

Дзе ці їгла і вдерла? Укажем ці, йак треба, 

Жебіш була сетліва, штірі ріфі до кльіна. 
А вона ше умілЦла* да і пніті пушцвла, 

Загла гачьнік от шуха, да му клубі иьд чула. 

А кошульа с поньвїчкі, да му пльфіи ши; жульа, 

ОднЦсда іх мужбві, так му крашиь^ гутбрі: 

Ту ці ґачі удеснї, аньі йім кльін нь§ цесні; 

Обль^каії іх на себе І Радуй^ ше, аж гребе, 

Же иа ґачі удеснї, аньі му кльін аь<? цесні, 
Сушеда ше у жер а, по то ідзе за створи? 
А то сущед у ґачох, ііаТ дзиакі ашкраицош! 
К^дь му ґачі вварала, до кошара складала, 

С кріжедім древом бухала, до коміна вішала, 
До коміна вішала, бі іх буриа нь§ ужала, 

Зап, в лнппи, 1897, лід ІОлІ Молнар у Жересту рі. 

Зів, Жінка пяпиц/. 

Жена йібиа, жени мбіш добра й*;, 
Гоч на лінем, а вона мі нь^ лат;, 
А аб бі мі вона знала лрето лац, 
Ша на по ІЗ даєм ну на гаечар льуббвяц* 
Ша пері на, ша пері на жідбва, 
Озда Бог да, же уж будзе ї хша. 
Прідзе бубен па ицшельу Дредавац, 
Йа ше булзе» міяосернье пршітрац. 
Жіто ЇШЖІІЦ* за куцІйу, ш куціну, 
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А першу за порцЕйу, аа порційу. 
Жіто вежіш;, та нопреда, гіоиреда, 
А хто же мі уш ільфба да, хль^ба даї 
Мойа посцель в білей льіпі, з білей двісті, 
К<д на льфгам, попа шкрівц вона шкрїпі* 

К^д на льотам поціхучкі, поціхучкі, 
Мі лі па'лшьф шірйа ручкі, шірйа ручкї. 
Шірйа ручкі на около, на около, 
Побочкам це, шерцо мово, шерцо кгніо. 

Зав. в ляпни, 1897, від Юлі Мод пар у Ке росту рі. 

317. Вірші жінка. 

Берна жена, нерпа, хгбра мужа пері. 
К^д воп е карчні стрідве, отворі яу двверг. 
Двверї му отворі, кравші^ му гутбрі ї 
ЛЦгіїьі, мужу, лцччіьі, себе до ноецелн! 
Вера йа ееь^ ль(*гнь^м, бо її а це ше ббйіи, 
Попіл сом тальарік, дзе же го заробім ? 

Можеш, м^жу, можеш і до карчмї піці 
і до карчиі піці, вб мну добре жіці, 
Скль^цьща шестріца, погарів улаеиі брат, 

Судечек с пальнику, то й$ бцец і мац. 
Зал, е еерпїіИр 1897, від ІОлї Лев енської в Еоцурі 
Паралелі: М, Врабель, Рус. Соловей, Ст. 15В, — ГоловацьвоЙ, Народні 

пісні, Ст, 409. Ч, 153. 

318. Жінка бє пяиицю мужа* 

Йіікі йа иійаїїі, дьедво стбіїу, 
Пбшел бі йа дому, од жеиі ше бону. 
Чом ме, мбїіа жено, чом ме б^деш біті ? 

Будем, жепо мбїіа, і на й^тро піті. 
Док ті, нон дьідочку, днем уше будеш піті, 
А йа, кой дьідбчку, ль$і уше будем біті. 

Зііп, в серпня, Ш97, від Гал і Ракач у Керестурі. 
Паралелі: М, Крабель, Рус. Соловей. Ст. 140. 

319. Тяжко без мужа. 

Вак то, Боже, цешко ггрез ґазді ґаадбвац, 
Йак то ньіхто ііь$ аші льуцке посллбвац! 
Бо з ґаздом ше може каждІ час порад з і ц, 

А с пудзІм ше иуші каждІ час повадзіц. 

Йак мі мбйа ибута уж па жілойц пішла, 
КтиоҐрпфІ-іітйА ;Ш|Иіик т. ЇХ. .40 
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Же йа ше з мойім му жом па длуго розішле: 

На длуго, па длуго, у тім парній чашо, 

У тім йарнія чаше, у тім ш/рім шведе. 
Можем ііа аашш'оац, можем ііа заплакац, 

Свойому сер деяку пьу можем росказац. 

Росказала бім му, да мам пбвесц кому І 
Лай повен ііа, повен, свойому відому, 
Свойому мі лому, док прілеє до дому. 

Зап, н вересвп, 1897, від Марії Бесериенї у Коцурь 

820. Вірна і по сліерти милого, 

Лод дубінбйу, под веленбйу, 
Сіділ голупка з голубінбйу. 
Сіділі у парі, цьіловалі сйа, 
З білімі крідламі обівалі сйа. 

Ладішол стрілец, вастрільіл голупка; 

Гол у яка вастрільіл, голубі ну ^лйнел. 

Сіпал ведщу, давал пшеніцу: 

Голупка яьр й«д, ііиьі нь$ ш'іііу 
Ой ті, голупку, чом нь$ ік;ш, нь$ пш;ш ? 

Лем мод дубінбйу плакаті ідеш Р 
Йак йа апаш ш'еті, йак йа злам літі? 
Такі світ красні, йа ие мам с кім жіті! 

У мбйім дворе сто пар голубі, 
Та себе ніберай, хтбрі ці ше льубі. 
Уж ііа ходїла, уж йа гль$дала, 

Ньіма такего, йак моя, мілего. 
1>о моя міленькі, цернобріненькі, 
Очка гарненькі, кріделка шівеиькі. 
Іц ті, голінку, іц ті по вбльу, 
Та себе віберай свбйу верну пару. 
1»уду льітаті, буду х одіті, 
Лбкльа йа буду на світу жіті. 

Зап. в лишім, 1897, від Юлі Модніїр у Керсету рі. 
Паралелі: Руські оселі в Бичці. Ст. 49, 0. — Головацькай, Народні пісні. 

Ш, 1. Ст. 452—153. Ч. 4—5. — Таиже, 11. О. 514 — 515 Ч. 2—.4, Ст. 582. ‘І. ІЗ,— 

УУасІаіу •/. ОІезка, Рісші роЬкїе і піакіп Ішіи циіїсурчкіе^о. Ст. 413. Ч. 279. — 

Таиже, ст. 414, ч. 328. — 2е£о(а РаиІІ, Ріейпі Ішіи гивкісрт № ОаІІеуІ II. Ст. !12. 

Ч. І. — Де Виллии-ь, Угроруссвія вародпми пйевн. Ст. 71—72. 

' 821. Оженив ся з нелюбою. 
Пан цешкі, нрецешкі тот камені, мльіискі, 
1,'тб рня ііе цбшші тот етан калжвнекі; 



235 

Бо с каже її ьа може дакус одлймац, 

А тебе, чадо, а тебе, душо, нь^ шот охабііац, 

%т соя нбшол дому, льугнул сом пот їіец, 
А так сом плакал, йак малі хлаиец* 
Мац ше мі літала: До ці, сіну иой ? 

Ожепьфл сом ше, ужал сом жену злу, 
То мі іЦ велькі жаль (2), 

Нь$ старий ше, сіну, же ці жена зла : 
Уш то ту парі, іду катарі, вона ше нрбда. 

А хтобі то, мамо, таке але кудел ? 

Ньф кажді пйвпа, хтора жена зла, нова ше иреда. 

Заїк в вересші, 1897, від Марії Бесерншгї в Коцурі. 

Паралелі; До перших ді ох стихій пар ЙІ, Мшік, Ріе«ше яо Зрій а. Ст. 17- 

ЧФ В9. — М, Врабель, Руе* Соловей, Ст* 117—118*— Ія першою строфкою ееї пісні 
тюр* Ролпвадькнй, Народні иїсві Щ. 1 Ст, Щ. Ч, 115* — Рг. ВнгІОІ, Шгобпі 
ріапб шогаузкА Ст. 288 -239* Ч. 885—386* 

Б. Без любови. 

322. Жінка не по волї. 

А йа стала под нашім облачкоя : 

IIРікрі же ме с тнбйім к^їіеньачком ; 

Твой Кфненьак па трі рбчкі дані, 
Бі яод нього жені іщ льфгальі. 
Нь9 льфгальі, тьоґ буду льфгац, 
Иь$ бріньі мі мой бцец, аньі мац. 

Ньф бранка лі, цб бі мі брашфіьі ? 
Ньс; мам жену, цо по кбш;й вбльі. 
Да йа мам жену, йак ше швечі, 
Нь$ кукал бім льуцкім жеиом у очі. 
Аль$ ньс; мам жену, йак ше швечі, 
Та йа кукам ліваків жепом у очі. 
Да па мам жену, цо по вбльі, 
Ні,*} хбдаел бїя до льуцкей коморі. 
Адь^ пь^ мам жену цо по вбльі, 
Та йа хбдзім до льуцкей коморі. 

Зап. в серпки, 1897, від, Мурії СтрІбер у Коцурі, 

Паралелі: М. Врабель, Руе, Соловей. Ст. 119—120. 
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323. Невірна жінка. *) 

1* ]Іод облачком червені нагод і, 
2. Пбведз, тіла, хто ґу тебе хбдвї ! 
3. Гоч йа повені, гоч іїь$ новем тебе, 
4. Яьі} буднем на вбрна жена тебе, 
5. А йа стала нот стредвьів облачком ; 
0. Црїкрі же ме, тілі, с к^неньачком. 
7. Мой к^пепьак на трі рбчкї дані, 
В, Бі по д нього ж в н І ну; лцгалі. 
9. Нм; льоггілі, Альф буду дьегац, 

, 10, Нь? брапьї мі мой бцец та І мац. 
11. Нь$ бранка мі, цо бі мі бранцш ? 
12. Нье мам жену, цо по Мф вбльі* 

13. К$д йа відвій красну жену даґдяе, 
14. Очі відза, шерцо у інь$ плаче. 
15. Плаче, плаче, аш ше у мнм; пука, 
1Б, Мілі Боже, вольна мі т} мука! 

Злії. в ліпній, 1897, від Юлі Молпар у Керсету рі. 

Паралелі: М. Брабель, Рус. Соловей. Ст 119-120 і попередив нісші. 

324, Вийшла яамут не по своїй волї. 

Коло нашого двора нальоцела сова, 
їду мньу на розум мацершо слова ; 
Мацеріио слова, оцбва ціха реч : 
З’охабел ме мілі, вапдруі§ шїрі швет. 

Взндруй. тілі, вандруй, аш окбло швега, 
А йа ту остала худббиа шірбта. 
ЙаЙ к^т ті б і була худобин шірбта. 
Та біш ви; пошела вевбчок од злата, 

*) У вормніш занесенім у Коцурі ШД Марії Бесериевї, е тині відміни 

5. К^т ші стала ушчера над о бланком 
6. МрГкріл сом це в моіїїм к^пеньАчком. 

10, Нці брань а мі май бцец, аньї мац. 
Міш 12—171 13. Ю;бі йа мал жену цо но вбльі, 

14. Нщ хбдзел бім до льуцкей коморі. 
15. Альф вьф мам жену нак ше швечі, 
10, Мушім кукан лкуцкім женем у очі. 
18. Гінье ^ миьф шерцо мово, плаче. 
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Лі.і;» ті бі ношела зоз жель^ней руті, 

Йзк і у «ас воша худобні шіроті. 
Йзй родічі мбйо, «рійатбльі воно! 

II рід де «і яиь^. «атріц иа вешель»; водо. 
Ша в І до иатріае, аж нас глаука бол ьі, 
Же ші ше о дала пь^ «о свойей нбльі. 

Зіш, в вересни, 1897, від Марії Бесермеиі у Конурі, 
Паралелі: Кг* Вагіо», Коте пйг* рійпй іпогатаке» Ст* 53* Ч 132, — Тавше, 

От* 277. Ч, 370* Ос варіант попереднього в-ра* 

325. За нелюбом. 
Бечар мі й«}, вечар, уш треба ль^гац сііац* 

Шумілого мужа \ш треба обдапшщ. 

К^т треба обланщ, ручкі мі омлцйу, 

К$т треба поббчкад^ сіл зі «є обдь^йу. 

Зап. в серпвй, І897т від Марії Стрібер у Коцурі* 

326. Жіша не любить мужа* 

ОЖСНЬОД СОМ ШЄ, 

Поцешел сом ше, 
Ужал сом себе я ладе даІуче, 
До ме льубіц ньі; оце, 
На ябйо ицшчесце, 
Воза шні, храпі, 
А аіш; ш><; облапі, 

А йа лм;жеи ігрі йі;й бочку, 
Аж не жіма трапі, 
Же ме нь$ облапі. 
Ль$і уже себе нріпоміиа 
Першого фрайера, 

До його льубела. 

Зап* в липни, 1897, від Юдї Молнар у Керсету рі. 

327. ЇІодружє без любови. 

11ііїа то лучка вь$ орава ? 

Чійа бі була, мого пана. 

Чійа то лучка пь^ кошена? 
Було бі па ньі;й коїш те на! 
Копа тема, коч отаві, 
Була бі ласка яеджі шш. 
Ужйл сом себе дзіуче, мале ді 
Аиьі мі місі нь$ подій?, ; 
Аньі мі пбсцель нье оправі, 
Аньі ше зо мну пьі} розгнарі; 
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А куд лодгньф, і то крі'жон! 

ІІьі;- так то ше ль<;га с товарішоя 
Зич. в літні, 1897, під Юлі Мол пар у Кереигурі, 

328. Жінка лютеранка. 

Ожень^л ше у Малайку, Вола плаче і паріка, 

У жал вон себе льутерааку : Же «а мужа катольїка. 

Зап, в вереє ви, 1897, під Марії Бесермеиї в Конурі. 

329. Молода жінка у старого мужа. 

ОжеиьфЛ ше старі, шіві, 
Старі, шіві, презочльіві. 
11 ь<; брал себе стару бабу, 

Лщя себе брал красну, «ладу, 
От краііу йу прідцгбвпл. 

Старі, старі, пуж ле вбпка, 

Бо аіе больі головонка 1 
Нь^ больі це головбика, 
Ль<;‘5і це вола фрайрр вбпка. 
ІІІтірі плоті прескочела, 
А пійаті церньоваиі, 
Нод пьім ль§жі білі Панік. 

Зап. в серпня, 1897, від Марії Стрібер у Коцурі, 

Паралелі: М. Врабель, Рус. Соловей. От. 58—59. — Головацький, На¬ 

родні пісні Н. Ст. 483—-187. Ч, 28. — Р, І. Йаіаїік, Нршб втебівкіі Ііііч зі о IV. 

№ ЦЬіусЬ- II. Ст. 134—135. Ч. 99. — і, Коііііг, Кагшіпіп гріежшку. 1. Ст. 273— 

274. Ч. 3. 

830. Горе молодої аі старим. 

Пай горе іїадлбуцом, бре дзіуче а ґдбуцои, 

Оре й^шеиьіиу, Боже, иц швечі му. 

Йак ше пьі> прідава шаре ґу білому, 
Так ше пьс ирідана старе ґу младбку. 
Вільеиела сбва спбза пашо гумці, 
Іду мі па розум жацер/по слова, 
Мацеріпо слова, оцбва ціха реч... 
У’охабел ме тілі, вандруйф шірі швет. 
Вандрук «їді, вандруй, аж окбло шести, 
А йа ту осгала худббпа шірбта. 
І і ай, цд б і ті була худббпа шірбта, 
Та біш н ці вошбла вепбчок ол злата, 
Лм;м бі ті пошела зо желцівей руті, 
Йаі і другі пбша худббні шроті. 
Апбчки, мамочко і родічі мбйо ! 
ІІріице не опатріц і роскбші мбііо. 
Апбчко, мамочко і родічі мбііо, 
Терав ві слухай це за роскбші мбйо. 
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ПІа то і ііа могла льі'шші роекоші мац, 
Аль<; мі ні.*; далі мої! оцец та і мані 

Зап. в лишім, 1897, від Юлі Мол нар у Нересту р і. 

Паралелі: 3 першими і стихали лор. М, ИрпГіелі., Руе. Соловей. Ст. і 1-. 

331. Погана жінка. А. 

У жал сом себе двфче ио оцоией етцані: 
Ниє за то сом ііу б рал, же ма вельві тая, 
Ль^м сом Йу за то брал, же оцец дзеку мал. 
К.;д йу вечар нрІведлі, красна йако ангел, 
А куд рано станку, брїтка Віко дьавол. 
У ибці йак так, а во днь^ набпак, 
Йідно око біле, на друге иьу відзі, 
Ль^м ше теді ганьбім, к$д мам цудзі лі.удзі. 
Чкода, Ноже, чкбда та і тото лрево, 
До иа нопіуа свадзбі учера ногорело. 

Зіш. в липни, 1897, від Юлі Мол нар у Нересту рі. 

Мир пледі: Руські оселі в Банці. От. 88. 

332. Б. 

Ньі; женьол сом ше сам, жеіш;льі ме жеві: 
Бодай моіісіІ жеиі до рани дзвооЦльі! 

Чкода, Боже, чкода ешчі тіто древо, 

До на мбпдй свадзбе пре кьу ногорело. 
Йі)дно око иілЦие, на друге нь$ відзі, 
Ль§м ше теді гаиьбім, к$д мал ц^дві льудзі. 
Бо діи.с ешчі Сак так жійсм а ньу на биак, 
А кет ирідзе вечар, иь<; сцеа ііу аньі так. 

Зап в серпію. 1897, від Мелані Фін дрік у Конурі, 

333. Жінка на продаж. 

Женьі ше мі, жепьі, Шеретівні Ференц, 
Шерешачці Ференц, лой льубі, драгі жец, 
Бере себе дзіуче с седаого й орсаґу. 
Стало му вешельф седем рбчкі енблні, 
Дль$ йаґ уж його вешель$ ототало, 
За стольічок шедцул, барз нон ше застарая. 
Альф його пани по хіжі шептала, 
По хіжі шеіітала, та ше ну вітала: 

Би нань<$ нон, іпіньо, чом ті ше так старащ ? 
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Чіш коньічка страцел, чіш вельо ск^льтовал ? 
Ей нь? страцел йа го, аньі вь^ ск^льтбвал, 
Дь^м соя віє заеіарал, же соя це младу ужал. 
Шиь<; мой, паиь$, ньіч ті ше нь? старай, 
Одвеж ме на ааюар, та ті миь^ таш продай. 
Драго ие нцч тріяай, бо ме дь^ ванлаца, 
Туиьо ме нь^ давай, буду ше на дньї; біц; 
Ль^м ті мнь^ там иредай за трі сто тальарі 
І два ураиі коиьі, пнтоу мальовані. 

Зап. в переспи, 1897, від Марії [Шити 8 Коцурі. 
* 

334. Жінка з багатого роду. 

Йай травко, трауко, йак це мам жаці ? 
Ньі; сцела мі мова апла піречко даці І 
Аньі піречко, аіп.і лелійу, 
Вежньі же йу, наїїь? Боже, дай же мі другу. 
Нь<^ за то сом ці йу дав, 
Жебім от тебе назад брал, 
Лцчм жебі ші з младу жену крашнь^ ожївал. 
ОженьІл сом ше, аль^ нь^дббре, 
Ужал сом себе младе даі^че, цо мі рббіц нцч уй*>. 
Ввчар иь^ сце снан, рано ііЬ9 сце стан : 
А вежньі йу, паиьф Боже, две мам шнетла брац? 
Ианьскбго ролу, богатбго ролу, 
Ішче вона робіц ньф уй^, відзем на нсбту. 

Зап. в липше, 1897, від Юлі Молннр у Кереетурі. 

В. Лиха исінка. 

335в Перекірлива. 

Льубіц ме нщ сце. 

Вечар вь^ сце спац, 
Рано иь% сце стац: 

Ожепь^л сом шо, 
Поцешел сом ше: 
Ужал ео» себе младе дзіуче, 

Наньф Боже а вісокосці, 
Йак міщ шветовац ? 

Дала мі мїла, 

Білу лелілую 
Неживі же йу, Пінь? Боже, 

Дай же мі другу. 

Нь$ ва то сом це брал, 
Жебім с тббу спал : 
Жебім евбїіо а ладі часі 
Крішвь^ ужівая. 

Зап, в серпня, від Мелані Фін дрік у Конурі. 
Паралелі: М. Нрабель, Руе. ОцдовеЛ. Ст. 182, 
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336. Невірна жінка. 

На вігай, па вігай, на вігайу ружа, 
Црідз до нас, шугайу, пь*;т мі дома вужа. 

Йа бі до вас пбшод, ті бі віволала! 
Иь*; бой ше, шугайу, уше бі сом таГи;ла. 

К^д до двора ступел, каиурку замкнула, 
Кед до хіжі ступел, іюсиель онравела. 

Зав. в .нити, 1897, від Юлі Моляар у Керестурі. 

337. Недбала жінка. А. 

Ціла 6І соя, відзі ше «і, 
Иь$ нам ґрбша у кішвпьі. 
К<;д біш була уредна жеиа, 

Та біс себе варобела. 
Йакже йа впам зарабпаці, 
Йай к<;д йа мам вельо дзеці ? 

Віжеиь дзеці на вайаці, 
А сама іде зарабйаці. 
Жено мбйа т.<; верльіва, 

Чом ші на мньї; віволала ? 
А на на це ніа; вівблал, 
Седем рочкі ґачі нм; мам, 

Седем рочкі їачі ньі; вам, 
За кошулі.у аш>і ній; знай; 

А за чіжмі оьф сномінам, 
Бо йіх, Боже, иьіґда іш; мам, 
Ль<;м бочкоркі зоз ребрамі: 
Йай Боже мой нц-ш печалі! 

Зав. » серпііи, 1897, від Марії Весернсцї в Коцурі. 

338. Б. 

Ксуг сом пбстал ґавальіром, 

Мал сом уші ва ґальіроя. 

Жено мбйа, до ші така ? 
Цо ші на міш; віволала? 

А йа на це ш>9 вівблал, 
Седем рочкі ґачі ш>9 мал, 
За кошульу апьі іш; знад; 

А за чіжмі ш>9 сномінам. 
Бо йіх шбга иьіґда чи; мам, 
Ль(;м бочкоркі з реберкіімі: 

Йай, Боже мой, нь<; швеча мі. 
Купім себе ай чіжяічкі, 
Видаєм хбдзіц до каршяічкі: 

Качиар, качмар, дай мі галбу, 
Мам йа дома й<;диу праву ; 
Тота крава твбйа будзе, 
Ту іпветкове тоді ль^дзе. 
Мбйа жена льубіц будзе, 

Бо роботі мац будзе. 

Зав. в липни, 1897, від Юлі Моднар у Керестурі. 

Остатпїх 6 рядків приточено з иньшої пісні', йор. (Знає свою жінку) и-р. 839. 

339. Знає свою жінку. 

Боже мілі, цб мам рббіц? 
ІІразлі скяьункі, нь<; мам зач піц І 
Правді скльфикі і піптбукі, 
Нь9 мам ґрбша у кішенькі. 

Збіршік *г. IX. 
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Дай мі, качяар у бокалу, 

Мам йа дома ії<;дпу краву, 

Тбта крава твбйа будзе, 

Ту шветкбве тоті льудве. 

ГГрідзеш, качлар, йутре рано, 

Віжень^м це иу па драгу. 

Мбйа жеиа льубіц будве, 

Же роботі мац пье будзе. 

Заш в сершш. 18У7 від Юлі Левеасьної в Конурі, 

340. Жінка дивуєть ся, що чоловік невдоволепий. 

Чом не, мужу, бїи§ш> щт дакі у чіпкі* 
Чі сом пь£ далредла преа рок два ручігікі ? 
ІЩ сама ца предла. кума помагала* 
До за масло, до за сір, до в а фаяат садла. 
Ньо сака Йа предла, помагачкі предльі, 
За слаяьшу і за хлЦб і за таоь^р мукі. 
Чі сом ці пь^ жеика* чі нь§ ґосподедька ? 
Трі даьІ хїжу пь^ метла, шметка до коль^яа. 
Купїга, мужу, вожічок і шіву коболу, 
Вівежеме шведе на попову пьіву. 
Ша попова иьїва седем рбкі пь<; родзїла, 
Йак шаецв лі везли і, та жїтко зро дайла. 

Зад. в вересни, 1807, від Юлї Лешісьдої в Конурі 

341. Жінка доїть бика. 

Шпївал себе члбвек, йака йолу мука: 
Ожеаьфл ше ш- зрак, ужал себе трупака. 
Льудзе, льудзе, пбшла мбйа жеиа краву дбйіц* 
ІІІЇдла йод буйака, так себе ирігварйа: 
Боже, Боже, цб же то за крава, 
Йа йу тельо дбйїм, млцжа мі иь$ дала. 
Жеио мбіїа, жепо, цб тлі даробеда, 

Ті краву иь9 відиіш, буйака дой^ла! 

Зад. в сершиї, 1897, від Гані Тамад у Керсету рї. 

342. Жіноча запобігливість. 

Моя муж Ідзе в орйпьа, а йа ставам зо сааньа; 
Ле, ле, ле, ходзіш веселе. *) 
До ші, жепо, вробела, мбйа жепо міледа V 
Напредла сом урецедо, кой мужечку міледі. 
Укаж, ж єно, у р сцено, мбйа жеяо мі лева ! 

*) Сей приспів иовторювть ея по кощій стпху. 
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Заохала сов, змотала, мой мужику мілїчіі. 
Укаж, жено, предзено, мбіїа жено мілеяа ! 

Спальіла сом, мужу мой, мой мужічку мілині. 
Укаж, жйио, тот нбпел, моііа жено мілена! 
Прішол піти р, росфукал, мон вужічку віл єні. 

Зал. в червив, 1897, від Марії Му ішачі к Кереетурі. 

Паралелі: Гг. Вагіоя, Шгоііпі рійнб тогаувкв. Ст. 388—389. Ч. 659. 

343. Робітниця. 

Новедану дьудзе, же сом жепа верха, 
Же на ше ньіу лапам пі до ткапьа перша: 

За то ше пьф лапам, жебі було гардо, 

Жебім им; зламала сушедово бардо. 
Сушедово бардо, кумово крошеака: 
Нь^ гнм;т вопі іібйду з м6й»;& хіжі вбнка. 

Такі мам крух платна, йест у иьім трі ріфі, 
Иьі; знай, ііак мам хбдвіц от тей вельвей ніхі. 
Однцниом па ваш ар та го добре предам! 
Члбвек отекуне, пеньі;жі рахуйу: 

Жено мбйа мїла, йака ті мі уредна 
Цо прес цалу жїму пейц секеері [за]предла. 

Зав. в серпня, 1897, від Галі Рамач у Кереетурі. 

344. Також роботяча. 

Ціціїїм*, козїньїу, стань горе ґазді пмч! 

Шпіці ці у хльїуку, крав і 111,9 дот;ні. 
Прічекай, кондашу, док па ше опашу; 

Нь9 скоро льегала, баре твардо заспала. 
Бо ііа учера б^ла барзі вітрапеиа, 

Бо йа тей йфіїїепьі два пасма ііапредда. 

Прікрі же копоні, намочім до воді, 
Жебі мі умбкльі за дзевец нь^дзельі. 
По даевец иьі'даельох пбйдзем иіх ошукац, 

Кед мі НЬ9 омбкиьу, вьс; будзом йіх рушад. 

Кі}д жепі поткййу, а йа теді снуйся, 
Льі^хко йа за платно пень^шкі зрах^й^іі. 
Такі крух платна мав, цо у їіьім трі ріфі, 
Йа пц зпам йак ходаіц од вельікей піхі. 

Зав. в вересни, 1897, від Марії Шаити у Коцурі- 



244 

345. Жінка хоче строїв. А. 

Боже мон, Боже мої, іціка веяька т'ха, 

К$д уш стара баба падьску хустку літа. 

Іїаньску льем на шійу, гадвабну па главу; 

Миь^, дьїду; віуші буд, гоч предаце крану. 

Чекай, бабо, чекай, чекай ті па жїму, 

Доґ еґзеквенг ирідзе по твбйу першу, 

Бо пь§ б^дзе бткац заплаціц порцзйу. 

Г1ь$ бріґа дьіду, за твбйу порційу, 

Ль$м мнь$ муші буті хусточка па гшїіу. 

І хустка гадвабаа да будзе на главу, 

1Щ пушім й^сц з мльфва, можеш предац праву. 
Зап. в серпня, 1897, від Гаяї Раиач у Керестурі. 
ІІаралеяІ: М. Врабель, Руе, Соловей* Ст. 100—101* 

346. Я 

Дає бі то пь^ була така велька иїха, 

К?д уш стара баба півсну хустку літа ! 

Гадвабну па шійу, а пшону на главу : 

А то йшь^ вуші буц, гоч предаце праву, 
Зїш. в серпня, 1897, від Марії Стрібер у Коцурі* 

Паралелі: Порід, з попередньою і в цитованою там діснедо у Враблн. 

347. Жінка збиткує мужа. 

Звбльа мі Й£, авбльа, нь$т мі мужа дома, 
Наварім ціберей, то ш} душа мова І 
Ньс;т лцшше, пь$т цільте, йак «ладей ль^вееце, _ 
Мужа вГшлв^ брац, сала робі цб сце. 
Муж ирїдзе з ораиьа, казала му скакац, 

А нон пь^божатко паз дня ше %Е плакац; 
Жено ябйа, ж4по, нь$ роп ті инь$ того, 
Воль^іа біїн мньр дац дацо вареного! 
До же ці, дьабла дам, бздаяь піібеньака, 
Льфбо с ту пальїну, до й$ под яавіцу ! 
Й^ден гарчок нразві, другім ньїч нь^ варі: 
Кріш ті тебе женьскі, чом ньіч ай} иоставіш? 
Поставела бім ці, к$д бім мала чого, 
Най бі ші ше нажар того вареного. 
Аль$ НЬ9 поставім, бо ііа нь$ мам чого, 
Гоч ме будзеш бїці ши по мбйім хріиде. 

З&п. в липня, 1897, від Юлі Молаар у Керестурі. 
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348, Жінка ба чоловіка* А. 

Иьс; далЦко нод Кодурои, 
Стала ше мі зла иоиіпа. 
Же жша мужа с пальіцу біла. 

Дає го біла? Нот комшом. 
С чім го біла ? З аютовідлом; 
Адьі му нлакац пьо дала, 

До іішакей школі вона го брала ; 
На поладив*; то мат зайці, 
Зготовід і на стол даді! * 
Шедпьі, же до іона міла, 
І на столи;, дугар від а: 

ШЗ, жеио нова, дій віна, 
Абіш мі ^сегда весела біла. 
А по поладдьу то маш добре знад, 

Зо стола аобрац, а мив*; иоббчкац, 
Заи, и серпня, 1897, від Гані Ранач у Керестурі* 
11 а р а л в д ї і 3. КоН&г, Мгобдіе гріс^апку. 1, 6г* 257. Ч, 20* 

349* Жінка бє чоловіка, Б. 

Нц далеко Кереетура, 

Стала ше мі яла повіиа ; 

* Ец жена мужа барс добіла, 
Апьі вона йому плакац нь*; дала! 
Дзе го біла? Иод шипом. 
Ш чім го біла ? З і о то від лом* 

Уж на тебе в6жнь<>м до другей школі, 
Щя іщ будаеш рббіц до іібйуїі всякі. 
На фріштічок паль<;н6чкі 
Иал%ш мі до їй кл вед очні. 
Ній жоно, ній жеііо, ма всіла, 
ЖебІ ші мі усегда весела була. 

На доладнь^ то маш знад, 
И^сд саваріц а па стол дац, 

А по поладдьу ї то можеш знад 
Зо стола аббрад, мвь(; нобочкац» 
А на вечар на ш на дірку, 

Поль^гаїе на по спілку : 
ШпІ, жоно, шоі, жеио ма міла, 

Щя на радо станьдш, біш ме ньі; біла* 
Зап, и серпии, 1897, від Медалі ФІндрік у Коцурі. 
Паралелі: а КоІМг, йагоОпіе гріе^апку. І, Ст* 257—258. Ч* ЗО. 
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350* Лайка. 

Ббчкал т і я і льічко, поляка ці ше сцбло, 
Тераз я і бочкай рід і то ш)діі о цело ! 
Жено нона, рїбо мбйа, Кака пі і я і суха, 
Оздаль ші жідла павука, до с кльіна вікука? 

Зал* в вересни, І807т від Марії Бесераіенї в Конурі. 

В. Лихий муж, 

551. Жішар, 

Мал сон, вал сом, розларпьел сон, 
Льуцкіи жепом іюдавал сом, 
Медаі вербіпамі, з льудкїма женаші премароьул сом* 

Бера то міш; чкодзі тота льуцка краса, 

Бо на свбйо кбн ьі та і йшдовапЦ 
Поданая. розр^дбл, себе вщ подумал, 
Жебім па старі дш>і Інше хдЦба жобрал. 

Знті. в серпні!, 1897, від Гаиї Рамам у ЇСерестурі. 

Паралелі : §1* МІіаік, Рїевпе ио 8рШ. Ст, 53* Ч. 136. 

352, Залицяиє жонатого. А* 

Окбло Іванкі вода цече, 

До тебе, мой НІЛІ, 
Голубе мой шіві, 
Жона рече ? 

А до бі мі рекла? Ґорчельоні! 

Шшал сом ш;н жітко, 
Й^чнеоок жельс^ні. 
До кореньа* 

Зап* Гї лип ми. 1837, від Юлі Мол нар 

П а р а л в л ї: Руські оселі в Бач ці. 
икіе^о го Оипіут БгЦзїш Ст. 12. Ч; 22* ■ 

І&3-І54. Ч, 77* 

353* 

Врода елі ше терні за гораяі, 
Шіїдаеме мі па льіх з легіяьині* 

Хлапці буду даная. 
МІ будземе нагад 
С кояараіі, 
Пшїчкі буду брішш, 

МІ будзене сдекад 
С конарамі* 

у Керсетурі. 

Ст 50 г* — 1* Во^ег. Ріеіш ІШІЇІ рої- 

- ,1, Кої1&ґт Капніте гріешшку. І, Ст. 

Б. 

Окбло ІеанкІ вода цбча: 
Цо же тебе, ділі, жела рече? 
А цо бі мі рекла ? Нь$ бойім ше* 

Зродзельі ше таркї за горам і, 
ІІойдзбме мі на еіьіх з лєґіиьііеі ; 



Вбпьі буду тарган, 

Ш будземе жаиад 
С кокараиБ 

ІІбшод бі Гіа до вас кажді вечар, 

Іїред вашІїа дзверкі вольні мочар : 
Поло ж міла дручкі, 
Пбйдавм помальучкі 
Кажді вечар* 

Іібшол бі йа до вас , к^д бі на сдел, 

Пітал бі йа од вас 7 до бі йа сцел ; 

Тбто дзіуче ш нариє, 
До на очка чараі, 
Того бі йа сдол. 

Заи. в всреснп, 1897, від Марії Бетермеїп в Коцурі. 

354< Недбалий господар, 

ЙаворовІм льфше Йаиї дреао креше : 

Боже мой ш;дшІ, хто лі щем пріиьфпа ? 
Пріііьфше яі Гйвьча на $ріішм кошичку: 
Шчееце ці Ббже дай І Стань горе Йааїчку ! 

Ставай, Йані, горе, вбякі х;і на дворе, 

ВолкІ ці на дворе, фріштічок на стбдм;. 

Дому, ґаздо, дому, дому це жадаііу, 

Твбйо урані кони на ііашльох грімайу. 
Най вбаі гршшІу, ша су научені^ 
ІІбйду ііутро 6 рад, іїак другі карі єні. 
Бо Другі кари єні огльадац ше б$ду, 
А жоно еу гладкі, цопапіьац ше буду. 

Зіш, в лтшпя, 1897, від Юлі Мод вар у Керестурі. 

355. Муж боїть ся жінки. 

Ешчі ш;дпу кватерну поііій^м, 

ІІбйдзем дому, баббльку побійся, 
А йа на вїіу кійої, грбзоя, 
Вона ше нь^ ббйі; 

Гарчкі, міскі сом потрелал, 

До карчші уцекал, 
А дьабол ше за буджаком 
До рослуку шяену : 

А до же то за ґоепбдар, 
Же вон так ґадауйє ? 

Зав. в верески, 1897, від Мелані Фіндрїк у Конурі, 

Паралелі: М. Брабедь, Рус. Соловей, Ст. Щ. 
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356. Муж не вірить жіицї до гробової дошки, 

Ожєцьі.'Л ше Бодай, 

Ужал себе жену хору, 

Цо а иьу ньіч ш,‘ мбгу. 

Бодаіібва жена у иосцельі ль^жі, 

Вбдай ні;й пь<; вері: 

Стань, жепо вона, суко лццшва, 

Ша це иьіч нь£ больі! 

Бодайбва же а а у ж йод греду ль^жі, 

Подай йой иьі; пері: 

Стань, жепо воііа, суко льфньїва, 
Ша це ньіч нь<; больі ! 

Водайбву жену па теяегоу ньі)шу, 

Бодай й^й иь<л вері: 

Стань, жепо вміа, суко ль^ньіва, 
Ша це ньіч пь^ больі! 
Водайбву жеву уж до грбба кладу. 

Бодай Й<;Й уверел, 

До жеиі ше удерел : 
Отапь, жено, жено ка тіла 1 

Ша це вііцко больі ? 
Зіш. в вересня, 1897, від Марії Стрібер у Коцурі. 

357. Льо/іка пяНгсцї. 

Жено вона влада, ньф піьіваіі ше на мнье. „ 

Ша сой ці ць^ попіл твбйо ґавДОвань^,, 

Ль^ів сом тбто попіл, цо мі мой бцец дал, 
Цо мі' кой бцец дал, цб мі наїаздбвал. 
Тебе твої! бцец дал краву та і це льє : 
%т ше му пь§ пачі, пай го себе бере. 

Зап. в вересни, 1897, від Марії Іїееерменї в Конурі. 

358. Недогода їй. 

У жал ші себе мілу 
С подрапу періну: 

Цалу ноц нь9 спала, 

Періву платала, 
Гаво віє гвьівала, 
Же ше вь9 віспала. 

Зав. в вересни, 1897, від Марії Весермепї в Конурі. 

359. Наворожили. 

Зламала те кбрман деска, 
Ньу пбйдзем За орац вь^шка ; 



Лньї пц'шка, апьі йутре, 
Бо иа зонреи па поа^тре, 
Не>9 ор, нЬ9 шей, будуєш мац, 
Прідае жіма, будзеш жббрац. 
Нь^ орал сом, нь$ шеііал сом, 
ІІрішла жіма, жобрал сов. 

Зал, в серпня, 1397, від Юді Левенської в Конурі. 

360. Дібрали ся. 

На концу біваме, 
Пре цо ньіі ньі; маме ; 
ІІІіцко нам покради ьі, 
Цбсме ньіч ш; шальі. 
Жоно ибйа, жене, 
Ті я і госаодаріш І 
Й£ден гарчок правні, 
Другім ньіч варі ні. 
Ті, Газдо мой, ґаздо, 
Цо ші наґачдбвал ? 
Цо ші паґаздбвал ? 
Иа то паваршга! 

Зап. в серпні!, 1897, від Марії Стрібер у Конурі. 

І’лдкн 5—8 пор. п. (73) рядок 11. 

Ктпо^ідфічиїїіі Збірник т* IX. 



361. Пісня про мене. 

Тот пан в Ґальіційі, вон нбуті спісуй?, 

Доґ ноутї? та доутї, а вец пріповеткі ] 
К^д му «циніка прїповеда, а вои ше т;й піта: 

Чі ні вельо яиацс, чі ві вбльо «нице ? 
Дь^м себе думав це, щ> найввде аніде. 
Йула Байберова вола льдм сто впала. 
Бона ль$а сто впала, упіеац му дала. 
Йула Байберова їщче надумала, 

Да штірІ ль^бо пейц упісац му дала* 

Ньша Йанкакьіна вона так думала, 
Же вона будзе знац го льов і за мешац, 
А вона так знала; Н$ддо до яолйдньа! 

А вецка таран а: Шньр, ііа нь$ годна. 

А Андьа Ількова, вона так ше стрбйі, 
Же вона панові поуті ногу торі. 
Май паньп, най пань^, и,о же ві думаце, 

Же ві тельо в&гьо ноуті сні сунице ? 
ЧІ ж пас шяіх робіце, чі ві нас хвальїце, 
Жесде тбльо вбльо иб^ті ианісалі ? 

Зал* в липли, 1897, від Юлі АІолпар у Керестурі. 

Паралелі: Руські оселі в Балці Ог, 45. 

Тот наш парок старі, 
Бон барс справедльш, 
Бон загібчал льудзом, 

362. Про пароха. 

ЇЇаїс бі швета оптріябвад. 
Настал ауґуст, к^т тлачітба, 
ІІрішло швбто Преображенш^ 
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Гварі Л . , , ш іашінісгої: Іду до церкві дьудзе облишені, 
іїутро мбйо вітдацще ! Квдестурскі пар ох ідзе дому 
Преображепій^ слауне швето, Од наші ні с іібдва 

Шіцко от нрііху окурєні. 
Льудзе ше з нього іашевану: 

ІІбдзме і мі до поява дацо рббїц, 

К<*д наш парох благородні 
Може і шиє на машіпі жіто тлачіц. 

Паралелі; Руські оселі в Балці, Ст. 47—48, 

363. Про кашляна. 

Дзїуче, дві|Це, цо ту робіт ? Бо їїа його фрайіречаа ; 
Коло фарі ше прдхбдБІш ? Бо йа його фрайіречка, 
Ходзія, чекам капланечка, Цо вон бочка вшйо яьічка. 

Зап, в ліпшії, 1897, від ШлІ Иолшар в Керсетурі. 

П арал е л ї; Руські оселі в Бачцї. Ст. 48. 

364. Про доктора. 

К(‘реотурекі пак дохтор добрі чдбвек, добре льудзі поради, 
К^д го пь$ волайу ґу хорбму, та ше з льудзіі повадзі: 

Йакі вї сце, дьудзе, ві інше пь$ знадо, 

К^д вам дахто хорі, до Куцурі бегаце, 

А льудзе ше вігварнаїу, хтбрі пак найліпші знану, 
Й^дні отповедва; Мі, пан дохтор, мі дьіїдзе ньп булі. 
Друті отіїоведза: Пай дбхтор, ві ше нц\ гиьінацце, 
Бо ні от дорого за свойо льікі вельо зактевіце. 
Зїш* в сершш, 1897, від Гані Ранач у Керсстурі, 

Ц а р а д е л і : Руські оселі в Бичці. Ст. 47, 

365. Про иотаря. 

Корестурскі пан нота руш добре шор провадві, 
К<;д ґу ньому ноцдзе ниі поучені чіїовек, 
Бон го добре по рад зі. 
За тоту ствар льудзе б і го бара льубелІ, 
Аль§ праві вароскі дом, та го дьудзе омержелі, 
Бо депеші форіяті на хіжу, на фбрталь жом І, 
Вецен плані ц иаруцеДі, 
Наш нотару ш к^рест^рскі слаупі, 
Позиайу го і у Кулі цо нанвекші проукатбре, 

Зап, в серпшт, 1897, від Гані Римач у Керсстурі, 
Паралелі: Руські оселі в Бачцї. Ст, 46—47, 



366. Про учителя Врабля. 

Дзіуче, дзіуче, біде дзіуче! 
Чі ті будие ш еидзвльірчв ? 
Ендзельіра льубіц будзем, 
А Урабльбва жена будзем. 
Урабльбві ше ш.<; дбпада, 

Бо Паульа йо ішчо влада: 
Й(>му бі ше донадала, 
К<>д бі білі ‘) очка мала, 
Адьо ше му им; допади 
Бо ІІаульа чарці очка ви! 

Зїш. в липни, 18ї>7, від Юлі Молітр у Керестурі. 

367. Про учителя Камепцу. 

Коросту р їжі пап учітель, пола ше Кав єн па, 
То учітель добрі, медзі льудзмі чеоиі, 
Добре учі дзеці тбті, цо пзйвекші. 
IIье біт;, нь<;. ганьбі, лцч йіх иаучуй«, 
Хтбре раз нь<; пбйдзе, дбраз го штрофуйу. 
Пан Кавенца то учітель слауні: 
Кі?д бі ше ецел жепьіц, вал бі рускі дзіукі штірі-пенд богаті, 
Учітель Кавенца! Бі то барс ехіїбелі, 
Же сце Джуджарову дзіуку ужац іші сцелі. 
А бдец бі иі^н дал дбраз ферталь жомі. 
Мбглі пай Каменца ужац і зо салату, 
Дудашбву двійку, то ішче богатшу: 
Пан Кавенца сцелі вібрак ішче крашшу. 
Пан Кавенца! Учітбльу добрії Да иьо ві сав сцелі, 
Та бі гармоишу нм; преоровадзелі. 
Наш пан дзійак нові учел хлопі та і жоні, 
ГІап Кавенца ше подньалі нод’учбвац дзеці. 
Вічіталі себе осемнац дзіучата, 
Оддвельфлі себе двацац і двох хлапцох, 
Барс нонрібералі гармонійу з гласов. 
Кдд уладіка прішол, барс ше ву льубело, 
Же у Керест^ре такі глупі льудзе, 
Тбраз научелі, гармоиійа будзе. 
Паралелі: Руські оселі' в Бачцї. Ст. 45—46. 

368. Про учителя Ійімепцу. 

А Кавенца яохоцкуйі;, 
Джуджарову воп спїтуйіч: 

Тот Кавенца бі льфв красну, 
А Льікар*) бі ль$м богату. 

Зви. в линви, 1897, від Юді Молітр у Керестурі. 

1) Сиві. а) Також учитель у Керестурі. 
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369. Про учителя К* 

Коибпе, коабіїе, зелене! конбпе 1 
Бер1 та ваші дівері ньіхто нь§ заклбле. 
Аиьі її ц ваклште, аиьі вь^ завола, 
Аньі ще и ь<; ні та, чі ш; Мулка дона, 
Дбяа сод, дона сод, дояа ме ньс; Д&йие, 
Льпа ті наші дввері ецка отвірайце, 
Сдіха сом отверал, сціха сом ааверал, 
Прі мбш;й іідЦикеЙ вбадац не мушелі. 
ИГавдбра*) магістра прі ЇЇулІшві білі! 
Иї>9 ш то го білі, пре КОЯЬІ, пре волі, 
Льсм го за то білі, з Й)Чіку па цосцельі.., 

Зіш, в липня, 1897, від Шлі Мол пар у Кереотурі, 
Паралелі: Руські оселі в Качці. Ст. 46. — 31, Врабель, Рус. Соловей* 

От, 109, 

370, Про 6Шщ учителів. 

До ше стало у Коростуре нове ? 
По ще побілі маґістропе. 
До карчмі, до Вілчійа, там ше посюдзеяі, 
Прі столи; шедзелі, а так ше вадзелі: 
Учітель пан У...»дь та І К.к Шавдор 
Так ше о о вад зел і, цо ше аж побілі. 
^жад пан У-ль погар, руцел К.,*..кові просто аж до главі. 
По ньім креу чурбла, аш но Його тварі. 
ЗнаЙУі льудзі, знійу, же ше учітельі білі, 
Та ибвесц. ви; а пану, же чі ше судзелт; 
Чі ше даВак добре самі на міро лі, 
Пбшал иаш пан V , ,.*лг> сам до Варадіиа, 
А К.к Шандбра охабела жеиа ; 
Понфдаал кочіша, так за жену бежал : 
Кі;д бім йу арогбньфл, та бім йу зарезал. 
Паралелі; Руські оселі в Качці, Ст. 46. 

371. Про дяка, 

А тот Шійтош скбркар двійацтво нье достал, 
Давал мдоиаші, же зші шпівац крашші, 
Шаіїтош заґой^пі, льубі льуцкі женІ ; 
Свбйу бабу моржі, же му йак пес шмердзі. 

*) Олександра* 
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Тбта його баба шмсрдзі ну йак жаба, 
Бера вон иу иьі; сце, та хол зі, дзе сам сце. 
А от Корітаркі забрал Шайтош баикі, 
Вішколбвал дзсці, за то бабу морзі. 
Гайде, Шайтош, гай де, апаш ті, йак ше райбе, 
Кгт ці баба шмердзі, райбай сам на дзеці. 
Ньі) дзба Шайтош, иьф дзба, гоч будзе уше райбац, 
У'жая богату бабу, іш; будзе ше старад. 

Паралелі: Руські оселі в Пачці. Ст. 47. 

372. Про віта. 

Віроу ’) бачі 2), Міша3) бачі, 
Кера ше вам же на начі ? 
Чі то Ката Каш а нова, 
Чі то Марча Чугарбва? 
Свбйфй женІ хрібет лупі, 

А Чу гарні кожух купі. 
А Чугарка йак от гойда, 
Снадла с веди на бірбва; 
А з бірбва на ІІетраиьа, 
Шпіва себе: Йа, ла-ла-ла! 

Зал. в лишш, 1897, від Юді Можиар у Керестурі, 

373. Роздор з бітом. 

Бїроу ґазда, Труфаіі бачі! 
Хтбрі ше вам іїЛраш начі ? 
Чі тот великі, чі тот малі, 
Чі на Велику вод по главі? 
Бїроу ибшол, же да глашІц, 
Же ше б^ду льудзе їїлашід: 
Хто на йарашу пасц будзе, 
Нейд форГнті нлацід будзе. 
А реґруті ше ниє бальі, 
Ибшлі.і та волі вішали і ; 
їїагиальі му аж до двора, 
То йому була неволив. 
Йак ше бд иьіх ошлціббдзол, 

Та ше па ньіх с яесцу грбжел: 
Бзір стрібла влацід будзем, 
Бшчі йа ваш бїроу будзем. 
йа треці дзень Великій моїй, 
Віцнгльі го вовка хлопці; 
Віцагльі го на ульіцу: 
Ирідаіі иечац і нальіиу! 

К<;д мі добре за плані де, 
Та Ваш ві бїроу будзе це. 
Пріведземе катояацох, 
Научіме тіх Руспацох! 

Зап. в вересни, 1897» від Марії Шаити в Коцурі, 

374, Бітів син, 

Мі клопі еускі4) бїроу — даїукі так шпівану — 
Іцде, бїроу, дому, дому нас волану, 
Бо вашого сіна с караїмі вїдрідьййу. 

*) Віт. *} Слово „6ачін значить щі Угорщині те, що у вас „патшко^, а) Ми¬ 
хайло, 4) Мнидошевцї — село у СримськіЙ стол. 



С каршмі відрільалі, добре пабухалі. 
Йак го набухшгі, на трошак му далі, 
Жебі себе купел льГкі з аііатекі, 
Та пан себе масці главу кодо крапу, 
Главу коло крану, од великого жалку, 
Вуковарскі *) біроу, вои цім так осудзел: 
Іцде до Зомббра 2); та пай вам тіш еудва! 
Пбшяі до Зомббра, жебі ііід судвелі ; 
Панове ше вїшяі так цім осудвелї: 
Най нейдзешет плаца і пан бі шедзель 
Хлапцї так гутбрйа: Гоч еме го бухалі, 
Гоч сме го бувалі, на трошак му далі, 
Жебі себе купел льікі з апатекі 
Жебі нас іщ иредал аж до Амерікі. 

Зал, в серпки, Ш97, від Гані Ран ач у Берсетурі. 

375, Про Буґергв 3), 

Л тот Зора ль^ніві, 
Нравея валькі Томкшовеіі дольпїї, 
А йак бу;іі тбтІ валькі готові, 
Та Шві буці вґажелі 
Пріділі йіх аж до Куяьі до суду, 
Же-попі журбвац церкву буду: 
А у Куль£ таке право доста лі, 
Жебі воньі евбйі валькі чувалі. 
А йак була тбта церква готова, 
Заволалі себе до пьуй белбва: 
Белоу будзе, белоу будзе нот стол льбгац, 
А Фідері будзе яь^дзох зводзбвац. 
Хто сце етапуй; за Буї'ера, 
Пай ше ііаві до Фідера, 
Уреш падьфц тот крайні, 
Заіііше це тот Фіцері ґербаві* 
Тот Медь^ші кавбшк, Васідь Байбер церкбунік, 
Васіль Міііоу уладіка, а каиельан сушвт Пештіка* 
А тот Чавон дзвонар будзе, 
На гачпіку данопіц будзе, 
А Голбвіч мудерец, мудерец, 
Бон пайвекші меджі ньіла иаґарец. 

ч Буковар “ місточко тамяге, а) Зомбор — столиця Бачки, 
а) Про Буферів — диви мою етатю „Руські оселі в Банці", 
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ВОЕ ШЄ ЖОНІ уВОреЛ, }гВЄрЄЛ, 

Свойо квьішкі Дудашові удвель^л. 
Дьідо Мінар Вуґ9р будзе, 
Гоч міпарство пьагац будзе, 
Тбта баба Пештікбва, Пештікбва, 
Кед иьо нойдає ґу Бугром, та щ хбраР 
К^г ше нбйдзе ґу Бугром пойїодльіи, 
Дбраз може до Лалітьу кеш о хбдзіц, 
А тот Петро магістром, яаґістроу, 
Бон ль^м такі шбджі дьіма Йак дісіюу. 

Зап. в лпшш, 1897, від Юлі Моднар у Керестурі. 

Паралелі': Руські оселі в Бачці. Ст. 58. 

376. Вибори у Верб асі 1). 

У Вербаше на улвіці, 
Стбйа країнш>9 катопаці: 
Й§дпі стопа, другі грайу, 
Треці Нульового стауйайу: 
ЕльіІфн а Нульові Аґош *) І 

У Вербаше на ульіді, 
Стбііі Гаджі 3) на стольїцІ; 
А льудзе ше пріцравелї, 
Стольіду з ньім иіурацблі, 
А Пульского віола в елі: 
Ельіи^н а Нульові АГош ! 

Же стольіау под ньім віураделі. 
ІШдяа Гаджі свого кбньа, 
Пондзе дораз до Зомббра, 
Стбйі Гаджі у Зомббре: 
Цбже будзе терав зо миьу ? 
Вельо езрі потрошелі, 
А Гаджійа відрільфлі. 
Вербасді ше лрістрой§Ш; 
Та Нульового поставелі: 
Пульскі стойі па правіці, 
Нь? брІГа му за худобу, 
11,0 Шм будзе па надньщц 

Стбйі Гаджі смутні, яь^вееблі, 
Зап, в сершіи, 1897. від Гавї Рамат в Керестурі. 

Паралелі' : Руські оселі в Б&іцї* От. 41 —Ш б. 

377* Про 

Нульові, Пульекі шедлай кбньа, 
Пойдземе ні до таббра; 
До таббра до такого, 
і 1,0 аіа кбньа шедланого. 
Ван вбльі ше позберальі. 
На коньічкі пошедальі; 

Пульського. 

На копьічкі пошедальі, 
Та до Флейті поставальї: 
Ль^дзе, льудве, добро будзе, 
Бо уш чардаш ешкут будзе. 
У Вербаше прі двох дбрквох, 
Будзе давац щсщ піц надоец* 

*■) Вербас — село недалеко Керестура, *) Пульсьвий — посол па сойм, сал 
Оввістиого ученого мадярського, Кошу топ ого товариша. 3) Гаджі —- богатиЙ Грек 
ноіітрвандидат Пульеьвого. ИанедевиЙ тут факт — правдивий, нк нвдг&лї усі факти, 

співані а сьому розділі пісень. 
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Пісне вією аж до Пошту, Пісде пісясо і до цари, 
Же Войньіча *) льудве иь^ сцу; Же льудае пь§ еду Кармана 2). 

Зап. в переспи, 1807, від Марії Бсссриенї у Кодурї, 
Паралелі: Руські оселі в Бачцї, Ст. 42, в* 

378. Про Войнїча. 

Ой Русіно* Русі по, пь? тарган ше па двоііио, 

Бо нам увідно треба стад, па Войньіча во$тірад. 

Тога мала громада, тбта мала громада, 
Та цо вона звітьажі, же Вошпдча нц* жада ? 

І Швабі нас вішіейу, ль^м док за вас учуйу, 
Же йфдіиство пь^ ітиме, а;ш; себе Шаула-ІІ&ула гль^даїе. 

Думаце, же ітан одец пак ват настір і б ден; ? 

Свбйо даедї спреведзі і на кріву, пбджу драгу уведае ! 
За то гаВде до громаді, краншь^ мірно і през зваді, 
Трісто гарда най кріча; Жіуйо, па жіуно! на БонньІна, 

Зап, в сер шш, 1807, від Гані Рамач у Керестурі. 

Паралелі: Руські оселі в Б&чці. Ст* 41, в. 

379. Посол Лелоах. 

Тбта мала громада, 

Да ль^віца преулада, 
Та Лелбаха вібралї. 
Лелбах нь$ сцел ґу правіти, 

Ль$м нріетавая гу ль^віці, 
Но с а но вал худопшчшу, 
К$т прішла з иадньіці. 
Бі, худобо, нь$ пріст&яьде, 

Поспрсвбдзіц ше пь9 данде ! 
Бо у ж на-яеох колесі паде, 
А на право иріставаце: 
К$д будзбде рок або два па 

[право, 

Будзеде мац самі кблкі на шійі 
поуйаваяо. 

Зіш, в серши, 1807, від Гані Ранач у Керестурі. 

П а р а л в л ї ; Руські оселі в Вачцї. Ст, 42, г. 

380. Багачі жадають розділу толоки, 

Старі Палко і Гар піні, 
Боні ііараш помераль 
А тот Пулькаш старі, шш, 
З варантом ше чом нь§ вмірі ? 

Пл&ньчак Ферко, сушед ббчнї, 
До Зомбора у нудно пбшдІ, 

Щшді воиі до вармедьі: 

Шньф, паиьу, до чекане, 
Же нам йІраш ньу шераде? 

А тот іїіх над бістатуйу, 

Евур стрібла БЇнітуну, 

Прілий воді до Зомбора, 

г) Бойвїч — Серб, БОнтркапдидат Пульського. -) Кармаи — Жид, також кан¬ 

дидат па посла. 
чч 

Кл-пофйфїчнпй Збірник т. IX, ° 
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II біллі просто до бірбваї 
Біроу ґазда, добре будзе, 
Будзе ііарага попорані! 
Ез$р стрібла иактевалі. 
і>Гр°У на то отповеда: 
Бул ту учера еолґабіроу, 
Штал ше, дає же Й9 біроу ? 
Іібслал по мнь§ кіівбірбва: 

Будве иараш паш бздаль Бог да. 
То ґаздбве нужду далі, 
Йаґбі йараш цо найекбрей пове¬ 

лілі. 
Уж прівідді ряджельіра, 
Да по н під же« поклаеіра: 
Та пай терас худоишчіиа зоз пас 

[шгіїва ! 
Зап. в серпнв, 1897, від і'анї Ранач у Керестурі. 

Паралелі: Руські оселї в Бачцї. Ст. 24—2й. в. — Там подачі також по¬ 

яс пеня про поділ толоки 

381. Відні по роздїлї толоки. 

Ні, худоби і жеиі, чом сне так плакалі, 
К$д над енджельїре параш иомералі? 
Бі, худббпі женІ, ві вірні будзе де, 
Гускі на наш варані гоп піц 111,9 будзе це. 
Худббпі мацері гбрко заплакалі: 
Штірі л ь<;бо пейц худббпі мацері дзіукі оддав іде, 
Дзе же иі вежпьі;ие ш'рйа до періиі ? 
Усін СВОІЦ'Й дзіукі ПЛЬІ^ВІ до перше. 
Пін вона іве пішії і, кіуг прідзе з надиьіці. 
Худббпі мацері цо робін, будземе? 
Оздаль зо овойіяа худобніла дзецкі од гладу поіреже ? 
Нь(;. дану най пушціц праву до парашу, 
Неп сабат *) вам нуїнціц. да иам гускі пашу. 
Гускі залогу ну худббнім мадеро а ! 
К(‘т худббна дац гускі нь? отллаці, 
Прідзе Гк;й еґаеквент, стани; ш*іі їу дзвером. 

Зап* в сераті, 18У7, від Ґапї Ранач у Керестурі. 

Паралелі: Руські оселі в Бачцї От. М. б. 

382. Відні пробують здержати поділ толоки. 

А куд у Куцуре ііараш померзлі, 
Смутно йіх дзіучітка лорде зашпеналі: 
К<?д у Кфрестуре йараш іюяерайу, 
Дгірае кбньі, крані, льудзе номредану. 
Нь^ нрауте мі, льудзе, нь<; ирауме салаті, 
Бо нас кажда хмара уже дому отялаші. 

*) Не кільно. 
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До іїа му чан;, орал і наскладай, 
. * * ..скошел і ааграбал, 
А Ідіїїа*) прїшол та воз вітром еабрал. 
Дає же ві: реґруті, шіцкі ше збіранце, 
Та ні нам тіх ііііюх гетка от порай де. 
Наберце, реґруті, цеглі до рукавох, 
Бійде еаджельірох, бшце поверх главох. 
Уш пред нашу краву б^ду ираш йашльа, 
Нь$ прбдаш ті, жено. пьіґда вецей масла* 
Віжеиь штірі ШВІПІїІ до нустей дольїді, 
Нье. ваш;ш ше, жено, зо» даецні слаиьіиі. 
Кріча зкеиі, кріча, барс су нога ь і ваві, 
Же чом енжельїре іі&раш помералї* 

Зан. в серпки, 1897, від Ганї Рамач у Есрестурі. 

ТІ в р алед ї: Руські оселі в Бачцї* От. ІЗ—М- а, 

383. Велика вода. 

Учора на поладньф Гиден члбвек гварел, 
Же ше у ж К^рестур на іюйско прелравея. 
Коростур на вбйеко, Діліть я) на бойаяі, 
Бо на нас пушчіну воду с каждей етрані, 
Ідзе з Фільіпбва *) і зоз Вепровачу а), 
Та ше шіцка зіпре на новім саяашу 4). 
На повім салашу іншая походкуй^ 
Та евбшя бірешом вои ушо росказуі^ 
А тот нові Ішпан з бірешмї ше вадзї, 
З бхрешіі ше вадві3 надшЛчарох дліді: 
Чекай ті, Ішпаїш*, наґже ді віпаднь^ 
Вечар тебе ирідзе, ць§ прейдзе поладив^* 

Зап. в ссрпіш. 1897, від Гтіі Рамач у Нересту рі. 
* 

384. Пуста земля. 

Піуньічаяь^') до робіце, гей, гей, геііі 
До ші Параш нь<; меріде, штуиадрійа штунадра 2). 

*) День св. ІлЛ. 
*) Сусіднє село — словацька оселя. *) і Сусїдш села. 4) В Керестурі сіють 

риж, що росте, як звістко, у НОДЇ. Властителі рнжовнх піль пускають на них воду 
з каналу, який іде попри Еерестур. Ішли воду пустять ся невправно, вола розли¬ 

вають ся й на довші їруптк, що тут мало теж місце. 
Сусіднє село Піувьіца. По коатдім першім стиху повторюється* І ей, гей, 

гсЙ; но кождім другій: Штуиадрійа, штупадра. 
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Мал іїа там кус жемічкі, ГІрішла вода до кодьіці7 

Нбшал сом да божадьічкі. Меджі кбеьі штїрі урані.» 
Божальічка мі нь§ вішла, .. 
Мбйа аіла за мну прішла. 

Зад в линва, 1897, під Юлі Малнар у Керєстурі. 

385, На ринковому полі. 

То пештанскї панове 
ІІрішльі иоеьі да рішкашу гайове, 
А пак вбдьі ноеходвйіьі, 
Крайнім нарком шдаціральі. 
Крайнім нарком шдаціральі, 
Та рішкашу опатральі, 
Тот пештадскі перші над, 

Ґульашбві доадраукал ; 
А Гульаш ше арадбвал, 
Та му крашнь^ дзекбваж. 

Другім нарком шпаціральі, 
Та Иоушкбву реґ^ябнту кфровадьі, 
Д Йбушка ше ногвьївая, 

На Ґульаша отказал ї 
А ш, їудьаш, думйце, 
Же наЗираші дчїукі маце. 

Та ше аое надані 
Пеіптанскіма роагварйаце ? 
А тбто два ґдовіцї, 
До вадкі відумадьі ? 

Бо вбньі ше с хартом 
Обегбваїд сцельі. 
ШедлгЛ 303 ІШМ йод мостом, 
ІІатраш му, чі ма дзіру дот 

хвостом. 

Зад. в вересну 1897, від Марії Бесерзсеш в Конурі. 

386, Про селянина Горняка. 

Горньакбва шбда па швабїиу здаба, 
А то шіцко за то, же з нь^й стреха над а. 

Гордьакбві крбмшгьі вод двома волнамї, 
А то шіцко за то, же су ньі> копані, 
Гордьакбві кроміїліЛ уже му погшллі, 
А то шіцко за то, же ґазда ль^гіві. 
Тот Горпьакоу Мбчкош *), а то велькі пьадкош! 

Чекай, Мбчкош, чекай, шак ті шо ноправіш, 
Док ті ше напишеш теметбуск^ц траві, 
Тежйтбуска трава то барс хасповіта, 

Кут ше з пьі;ц канате, та біта йак вІтор, 
Зад- в червди, 1897, від Юлі Мол пар у Керестурі, 

387* Про Ґорчіка. 

А тот Ґорчік гусак, Пошоя за теийтоу, 
Буя бі з пього мосар; Та гускі норезал, 

*) Назва кони. Тут зтдуеть ся про те, що Горняк пас ноші потайно да гшвд- 
тарн. Про сего Горішка, що був ашніеіштюі одовІдячем, днші Гус. Соловей, От, 101- 



І сам ше дорезал : 
Док ііа Білу добах, 
Па і ґачі з’ббль^к* 

Зац> в червгш ІВ97, від Марі! Мушшчі в Керестурї* 

388. Вкрадений ячмінь* 

Бегал ДьІкар до сушеда, 
К^дьо то ватола треба: 
Нрівеш ті му гоч пол лата, 
Вудае то твойа заплата* 
Міклошеускі біроу бачі 
Зоє Сопші1) древо у.і ані: 
Поїв, еушед, на вагово, 

Будве то ноутарушбво. 

До то, льудзі, за нове? 
Зішльі ше трбаіе ґаздове: 
Шшбірбва і бірбва 

Обідвох йіх зруціц треба. 
Обі двох йіх зруціц треба, 

Бо за йарец илАцІц треба* 
А тот Гіка і Грай цар 
Нц добре ше порадаеш; 

Йак ше з мардом иаяірельі, 
Було Йарцу два імк% 
ПредальІ го до Вешкі, 
Було йарцу тріцец кіш, 

Обідвбке за ньго піїьї* 

Заи. в вересин, ІІШ7, від Марії Еесермепї в Коцурі 

389. Богатирі. 

А тот Махіер Майні2) спрАвел салат слауні, 
Бірмаа 3) ше го її 66ал, та го яаішлащ дая : 
Гібай, Мах мер, гібай, та ше порадзїме, 

Та ше порад зіяє йак йіх вілла ціле* 
Бїрман будзе шгацїц по штірі сексері, 
!>і ше Кедгестуре так ньалкошАльі. 
А тот Колош иьаиі за дзіучатмі хбдаї, 
За дзІ^чатАїі хбдзі, так дім росказуй^: 

Міжо Колашшайоу, нон ліачі ешлаїшок, 
Хбдзі за даіучатні, ішк малі гуеарчок* 

А Петро Каиьухоу ль$м ше ошішуш;: 
Шцівавце* дзіучата, пап ше пай радуй 
А тот Бірман малі шпал ше по сарі, 
Же його рішкашї царлаґов остальі. 
А ТОТ Колошиьаїї БОН ше у ТІМ ЦЄШЄ, 
Же його рішкаша 4) от ішцкіх найкраща* 

Зап. в вересни, ІШ7» від Марії Еееерменї в Коцурї, 

390* Уби&ство. 
А тот Грідко велькІ зббішьік з Гайдошом, 
Бо вол цбклал сережаиьох 5) із нбжом* 

1) Седи у Срикоьвдй етап* ») і *) Німці * богачї. Риж* ь) Иолїцшштів, 
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Цо ше стало у Купуре лове, 
Же яоклалі сереженьох тромс, 
Фейса екрічал : Йіпц Боже нон, мнм; гуйа [ 
Коичаяскі му фелельуйі;: Ту і на! 
К?т Копчанскбго дому ведлі, 
Па кбжду лавочку воз льім шедлі; 
ІІошедайце, віоло бріца, ґу тш}, 
Ліа паш Фейса у Гандбша умре, 
Андрій Тімкоу так вол себе хвйльі : 
Хто пи} сне жіц, та лай сережаньї 
К^д й^деваста годвіна вібела, 
Тоді було Копчанскоку гуйа ! 

Бал. в лшшя, 1897, від Юді Молнар у Еерестурі, 

ЗОЇ. Війка в жандармами. 

ІІоме, брала, пбіе піц, 
II оме мі ше пора дві ц ; 
Порадаме ше е качміром, 
Пь9 дайме ше жандаром; 

Бо жаидаре барв біїїу, 
З лаацушкакі сціекапу, 
Аж нам нбхці спад ану, 
І [опій ^ не пол галві. 
Дане мі йім по главі; 

Поліноме і но два, 
Иоламеїе ііім ребра ; 
ІІОшйфме і по трі, 

Зал. в верссіш, 

Поламеже йім кбсці; 

По пій $ ме по штірі, 
Штарпіде йім жілї. 
А Горньака удапельі, 
До гарешгу руцельі: 

Ґбряьак у уйашу, 
Олекса у бунді; 

Ешчі воньі уіі(шю 
гарешту НБф бульі. 

А Дудбґа побільІ, 
Аж му кбсцІ погньїльі. 

1897, від Марії Бесе|шевї в Конурі. 

302. Убийство парубка. 

У Капдрача на балу, 
Стала, гоя цуц, на главу. 
Гібай, гоїьауїт, барс красні, 
Гібай з ламі до карчмі. 
Нь$ бон ті ше папітку, 
Льг'М шо готуй ла бігку; 

1Іолій(;Н0 по галві, 
Будзене го по паві, 
А ні штірие ЛеҐІОЦ1, 
Мі, гоїт-цун, го побійме. 

Зал. в вереснів, 1897, лід Марії 

Так воньі ше вгварМльі, 
Нрі Кандрачбвей сламі, 
А Кандрачка слухала, 

Та йіх з Богом барв дала 
Пай Боже юй Й9ДЇЛІ, 
Уж мі жеца вабільі! 
А Марна то учула, 
Та йф лудзель спад пул а: 

Йой, Боже мол іІріні, 
Уш фраЙфра вабільі ! 

ЦІанти у Конурі. 

*) Клллїі в Бога, ніс се робить Надари і Серби, 
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393. Покритка, А. 

Кед Ііа умре», краншье мі1 хо- 

[напне, 

Шейсц іегіиьан НІ №М} ПЇНЬфСЦ 
[дай не. 

Наушшце йім на ручкі пантльічкі. 
На моіі гробік наскцце ружічкі 

Так йіх садне, жебі ше прійальї, 
Же б і за мну дзїукі банувальі. 

Ей так йу садце, жебі ше прімала. 

Жебі за мну міла бавувала. 

Ей, а там даль^й хіжа тбільфпя, 
У тей і(жі обсцель і коруна; 

На поецедьі бардаста пь^веста, 

Прі посцельі дзедко і кольіска. 

То кольіска в йадлового древа, 

Тою дзедко бца-мацер їіьфма. 

Ей ма воно, ма, ода-мадер уласні, 

Ноші варкоч пьіжеЗ долу пасі. 
Ей, іїак па вьф анам прежмлбіішье 

[плакац, 

К$д йа іушш но тім бладе 

[ш тьаїїкац! 

По тім блаце, по груяьф дольіпь^ 

Мало $ я іш; шерпе пін; загіпь$. 

Зап. н сершнг, 1897, під Меіаві Фіггдрін у Конурі. 

394. Покритка, Б* 

Ішла Ільа до Кулі па понос. У Кудуре хіжа вібіяьбна, 

У тей хїжі пбсцель вісцельуна; 

На иосдельі барнаста дзівочка, 
Прї носцельї дзедко і кольіска. 

То кольіска з йадлового древа, 

Тою дзедко воно ода нм;кав 

Ма ноно, іа свбйу мадер уласну, 

Ноші варґоч иьіжеп свбго пасу, 

А чом сце пей варґоч ньі; рос- 

[пдь^тлі ? 

А чом сце й<;8 кбіітьу пьу справелі ? 

Ко то да^кй чбсна нь^поШтена, 

Ганьба будве, же й$ тбраз жона. 

К(;т сом ішол с Кулі аоз арешту, 

Стретиуя сом там Ільу прі тім 

[брешку. 

К<;т сом орал на волох ітод бвес, 

Новім шором пайове ходзелі, 

Жебі Ільу ДО ІІОЛЬІуКІ сцблії 
Прет Пейтера па уекей ульічкі, 

Продавала Ільа аа білі паятльічкі* 

То пактльічкі льі;я сексер кошталі, 
Йак де, Ільчо, аа мало скдаяалі! 

. * . . ♦ , * пред Йугаеа, 
Даная і їльчу пьіжей долу паса. 

Сіп му Ллько, а одец Польіуко, 

А пред Нрундзі червені нагоді: 

Швед, Ільчо, хто ґу тебе ходзі ? 

Ходзел Йб)Тен? альї; у ж иц» ходзі, 

А Врупдзаиьа руді заламала, 

С кім Й9Й Ільма копкі вішедада. 

Зла. в лишш, 1897, від ЕОлі Мол нар у Нересту рі. 

Паралелі: Руські <е&вї в Бачц'ї, От. 37. — Там також подане пйщздеДО до 
сеї пісні. 

395. Ільча, 

До ше стало у Кодуре нового? То дяіучатко ль^хкбго розума, 

Сварйальі ше на дзіучатко трбме. Но себе лі.еи бара на кратно дума. 
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Поводе, Ільчо, дзе перші раз було, 

Швед*, Ільчо, за іфьо то було? 

Чі за буА;р, чі за паптльічкі, 
Згварйільі ше на жал сії удьічкі. 

Ньі за буґ$р, аньі за паптльїчкі, 
Улапельі ме на нален удьічкі. 
Уланельі ве нрет Петра йугаеа, 

Улапельі ме долу иьіжей паса. 

Зап. в вересни, 1897, від Марії Бссеряеиї в Коцурі. 

396. Тіркайлова донька. 

Чом ті двійку так одгнарел? 

Одгвар, одгвар, нь<; будзені йу 
[мац. 

Велькії шброн банда ідеє, 
Тіркайлбвей ружа квітні.^; 

Най йі>й квітпь9, пай приквіти, 
ЦІ а ну фрай^р у ж ль$ літа. 

К<?д йу пїта, най йу дану, 
Ша Й$В езрі обецаііу. 

Бзер езрі, ферталь жемі, 
Ша Їіркайло у ж отеельі. 
Сельі, сельі аж до Кулі *), 

А вос Кулі па салаті, 
На салаті б Іван, нуші, 
Бо ііітінкі правіц муші. 

Бо ці дьідо ш,і; да йу ужац. 

І Гайдука послухала. 
От Івана ше вруцела; 
І Гайдука послухала, 

І от Дівка ше зруділа. 

Аха, їха, дрельіх ткала, 
Та і-о пьі; барс поліса;! а; 
Цо го пьс; барс попІсала, 
Аль§ кед го нц* доткала. 

Гайдук, Гайдук, буде блівен, 
Зап. в вересші, 1897, від Марії Шаптя в Конурі. 

397. Про Кату Лахвату. 

Берешова Лахвіта, Мадійбвей кріделко, 
Налапала ташчата; А Улахбві сцегепко. 

У'лапела і йодного старого, А ті, Кіто Лахвіта, 
Заволала І Петра Улахового. Добрі бульі голопупі ташчата? 

Зап. в вересні!, 1897, від Марії СтрІбер у Коцурі. 

30<У. Про Фег'іеу. 

Чкбда, Боже, чкбда, тей Фейсбвей красі, 
Бо ма чірні очі і кандрасті 5’лаеі, 
Оберва пак гапуркі, у ліс і йак канджуркі. 
Чкбда, Боже, чкбда, його острожечкі, 
Ша го онлакільі конурскі дзівбчкі. 

йаи. в вересня, 1897, від Марії Стрібер у Коцурі. 

399. Надьордьова. 

Гбма, гбйа паперова, Краспа, кріспа, бо йі> біла, 
Красна дзіука Надьордьова; Бо до нбльа нье ходвела. 

*») М істотно близько Ксрестура. Тая в повітовий суд. 

* 
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Бо до польа пц> ходзбла, Ль<>* жоль^ні і червені, 
Чііраі баршопь нь^ дошела, Бі ну льубел Чельбуекі Пані, 

Зап, в вересни, 1897, від Марі'і Еесериеіґі в Коцурі, 

400. Складка па портрети любків. 

На кбнь^ц валііла велькі діві стопа, 
Коцурскі двівбчкі 6 трі гобрі стбйа, 
Стойа вбньі, стбйа, на фарбу складину. 
Хтора грот, хтора два, хтбра по тальару. 
Мелапа Бучкбва сама тальар дала, 
На себе мілого віаальбвац дала. 
Мальаре, малі,аре, крапгаь^ оиальуйце, 
Фарбу яь^ сапун це, фарбу нь$ сануйде: 
Кі'Д вам пало б^дзе, на пиві; ше бівуйце. 

Зап/ в есршш, 1897, від Марії Стрібер у Коцурі* 

401. Про Шантапю. 

Л раптова не гава 
За хлапцапі бегала; 
За хлапцамі бегала, 
Йорґіііьіі ній давала. 
Кі;д двіучата пітальі, 
Авьі пуача пьі> надьі. 
Кс;т Шантапьа с церкві ішла, 
А Йапканьа у очі пішла, 
А тот кабат ншурковаиі, 

Зап. в вересни, 1897, від Марії 

Даль і ва яьго ферталь жеиі 
А тот веньфЦ по леті, 
А то Гапьча от теті. 
А Шаптбва барс пішна, 
За Міііу бі барс ішла; 
А Мійаньа ну яьс* сне, 
За другого нойсц яь<\ сце. 
Кі;д нь$ будзе Мійбва, 
Аль? будзе Гудакбва. 

Бесераоаї у Коцурі. 

402. Керестурські дівки. 

Ішльі дзіукі коло церкві, У Коцуре красна дзіука; 
Зварйальі ше аа яацбркі; Красна, красна, бо 8$ біла, 
Й^дпа другей ше вітала, Бо до польа нь$ ходвела; 
111 чія же ті ше уиівала? Красна, красна за Льікара 
Джуджарбва з білій вівои, Дбраз бі барз ішла. 
А Гомвбва з розмарійом. А Льікар ну оь9 сце, 
А у Кулі апатіка, А вона ва другого пойсц вьо( сце. 

Зап; в вересни, 1897, від Марії Весермеш в Коцурі* 

403. Маках. ИЬ, 

Од Дріпова, до Дрінбва, Нцг обіта, пь$ ошіта, 
Дає же етбйі карчиа нова; Льі;» с тікіцу ороснута. 

Етнрірафічіїніі Збірник т, IX, Зі 
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А на дворе качаречка, Ю;реетурІк ше прехбдзії 
Дає МакайІ персу бочка, Чі сом бріткі, чІ нь$ шумні, 
А Кіш-Ката ва ньій стойі, Ньі; нічім ше йудней к,,л. 

От Ержіці вол ше боні; 
Зап, в вересни, 1897, від Юлі Левенсьшї в Конурі 

404, Поговори. 

Добра вода, добра, аяь$ їіь$ коцурека, 

Ль^м то вода добра тбта к^рестурека, 

Нь§ за то й$ добра, жебік зоз вь$н шла, 

Ль^м за то добра, же мам там фрайїра. 

Мам Боже моп, Боже, пак ме огварйайу 
Тбті старі бабї, цо робіт пьр кану. 
У тім Беркасбве *), цо ше чуйіі нове ? 

Же до Бісла^скбго ходвельі дохтбре. 

Дохторе їодзєльі, Ільчу льіче.іьі, 
Льом ігу вільічела та вармедка баба 2). 

3«ш, в вересни, 1897, від Марії Еесерменї в Конурі, 

405, Про Молнарови лотку. 

Кукуріца ярела її§, 
Моуеарбва красна Й9 ; 
А ті, МатьІ, бер ті йу. 
Най ше льудзе нь^ шмену. 
У Моулара госціпа, 
Забіла ше Й^Два швіиьа; 

Згш. в сершш, 1897, від Марії 

Сцельі нарід мачанкі, 
А ш) мальі ш метанні; 
Сцельі маріц хрінині, 
А пь§ мальі еладьіш. 
А Матьіка так гвареда: 
Моуиарову мі ні**; треба! 

Стрібер у Коцурі, 

406. Весільна дружина иблудит. 

Меаенова ев&дзба, вона барс руцаца, 
К^д 808 млоду шльі, та ше зоз ньу страца. 
Грудкова Мелана була старша свашка, 
Вїшла на пійзїбап, натрела, дче драшка, 
Тадзі льудае, тадзі, ту гає дошка чарні, 
А то еушед Весіль укаже нам кадзІ. 
А то? еушед Васіль, вон добрі полвГцай, 
Бо воц вашу їладу па гаішбан ціскал. 
Мак нот Тбржу дбшльі та ше дорадзбльі, 
Та з Мелані Грїцкбвей кочіша сгі ракель і: 
Гоііь, Мелавко, дому, пье тутор цьікбму, 

1) Село у Срймеькіїї стол. Акушерка. 
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Кадзісяе ходзельі зоа млбду по нбльу ! 
Мелани себе вдіхла, з дь$ішвамі штріхла і 
Цагай, Шарїо, цагай, ш>«; будзе ці дармо, 
Дам ці кукуріці, па велькей уділ ці! 
Домашні вухаркі с пальнику здраукайу, 
Старшу свашку сноміиайу: 
Та чі ше опіла, а чі заблудзеяа, 
Же Коцурску драгу аоа плоду страцела! 
Йак зяє долу прішльі, с кбча посходаельі, 
У великім пріють і; це себе поскочеяьі: 
Льфпше пал ту будзе, йак пан вбнка бумо, 
Жімні вітор вінал, слуако нас нч; грало. 

Зап, в сершш, 1897, від Мелані Фіидрік у Конурі. 

407, На мори. 

Кд.д па ішол а Амерікі дому, 
Гутбрел па нашому попові: 
На ґалійі барс кравшїд ховану, 
Хто там умре, до мбрйа нушчаііу. 
Його цело рібі ой і;, дану, 
А костбчкі но верну пльівайу. 
Його жена і двеці дому го чекану: 
Дчеці мбйо! Жено! Дбиу ае пь^ чекай! 

Зап. в вересни, 1897, нід Мнрі'і БесерменТ в Кодурі. 



XI. Жарти і дотиш. 

408. Дїдо* 

ПІедзі дьїдо на патбчкі, грей? ше, 
ІІолатрун^ меджі нбшкі, шмейо ше : 
Ешчі йа сом, слава 1>бгу, вьо старі, 
К9Д а і воно галзбурді пастальі! 

Зап. в вересни, 1897, в Коцурі. 

409. Баба і когут. 

Шедзі баба на дворе, шедзІ та ШІЙ9, 
А когут й^ц у ріці кукуріґуй^: 

Іц ті, когуту, з ріці вои, 

Мбйа ріц дьп будае бант твой ! 
Зап, в вересни, 1897, від Марії Бесерменї в Конурі. 

410. Заслуженииа* 

К$Д на ше перше льбто пош;діш, 

Даяьі їшм; там, дадві куру ш&ра-б^ру, 
Кура ходзі, йа курчата вбдяі, 

%д йа ше друге яцто доІ$диад, 

Дальї мпц* там, дальі качку ракотачку : 
Мбйа кура шара бура хбдві, 
Хбдзі а курчата вбдаі. 

К^д йа ше треце лЦто пой^диал, 
Даяьі мнье там, дальі, дальі мньф там гуску ; 
Тота гуска воду пльуска, 

Тбта качка раїютачка, 

Тбта кура шара бура ходзі, 
Хбдзі а курчата вбдзі. 
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Кфд на ше штварте лцто пойбднал, 
Дальі мнін; так цель.ф (2). 
Того цельф з ріпу жельф, 
Тата гуска воду пльуека і т, д« 

Кфд йа ше пйате лЦто пойфдіїал, 
Дальі ивьф там барана, 
Баран скбчел на раж, 
А а рама на латку, 
Зламал себе у ріці лопатку. 
Тою цбльф а ріцу мельф, 
Тбта гуска і т. д, 

Зии. в вересни, 1897, під Марії Стрібер у Коцурі, 

Паралел і: 4 Йо^ег, Ріейпі ІікЗи роккіЄ£0 \у бдгпут ВиЦзкіь Ст, 45. Ч. 70. 

411. Чоловік ІЗ 

Ішол члбвек с Філшіова, 

Шлівая себе баскі слова : 

Ціндеяарі, цінделарі, брук, бруді! 

І дзеці му помагали, брум, брум. 

І дзеці му помагали, 

Док му с торбі ньф вібральі: 

Цін де дарі, цшдедарі, брук, брум! 

Давці, дзеці, дьавод с тебе, брум. 

Дведї, дзеці, дьаво.і с тебе, 
Ідв ДО дьудяох, літай себе : 

Заи» в серпня, 1807, від Мелані 

Фи липова. 

Цілделарі, цшделарі, брум, брум! 
Кфт сом постал ґаваліііром, брум, 

Кфт еон ибстал ґавальіроя, 
Мад сом біркі за ґалцірод : 

Ціпделарі, цілделарі, брум, брум! 

А біркі ше розіграли, брум. 

А біркі ше розіграли, 

Шіцок ґальор ростаргальі; 

Цінделірі, цшделарі, брум, брум! 
Шіцок ґальфр ростаргальі, брук. 

Фійдрік у Конурі 

412. Циган у мсти 

ІІбшол ці£ш до варбша, Гай де де, де ле, 
А пьф мал нон аньі ґрбша : 
Гай де де, де ле, 
Уцу ціґаи ґфрджауде, 

Увідзел вод кблач білі; 

Йак бі го ужац, Боже міді ? 
Заїт, в вересни, 1897, від Марії Стрібер у Коцурі, 
Паралелі; И. Врабель, Рус, Соловей, От. біі 

Уцу ці ґав ґгрджауле. 

У відвала панн уха, 

Натре пала доза уха. 

Гай де ле, де ле, 

Уцу ціїан ґорджауле. 

413. Нїмгрї па тидрівці, Л 
Вапдровальі Ньфкці Шіцкіх полапали, 
Седем рбчкї раз: ІЇІіцкіх повішали 
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На іЦден порвав* 

її і; де її ше одорвая, 

Страцел шаеке нраше 
Мушел вїшіц ваш. 

Мушел шві яві їіасд> 

Зав, в вересня, 1897, від ЗІ арії Стрібер у Конурі. 

414. Ще не вмерла козацька мати. 

Ой новаку, козаку, паті ті уиарла! 
Ой иь^прауда, нь^прауда, учора кашу жар я а. 

На цецку ше зродзела, по пріпецку зросла, 
А на иецом гуторначі за козака пошла. 

Лкубел бій козі пасц, аль$ то ме моржі, 
Бо кажда козічка горе хвосіик держі. 

Зап, в вересни, 1897, від Марії Стрібер у Конурі. 

415. Кітна з'їла любка* 

Мала да фрая^ра го двій кара, 
До ирйвел годзінкі аж до цара. 
Годвіака му нм; сдела бік, 
Мала на франка терп а нь$ мам иьіч* 

Мала на фрайфра йак йодного ташка, 

І то мі го жедла еушедзїяа пачка. 

Бодай тбта качка трІ сто дьаблох жедла, 
Нь^ мала цо ш}ец, франфра мі жедяа. 

Зав. в серішй, 1897, від Марії Стрібер у Конурі, 
Паралел і : Л. Ко1)йгт Кігоііше гріетсапку, І. Ст. 351. Ч. 50, 

416, Великоможний пан. 

Красні гїнтоу дома мам, 

С тім сом вельноможпІ нап 
Ото на жідзі на ульіді : 

Залдац же го нам ! 

А ту ці й$* жвала Богу, 
Велькоіожні пан* 
Штірі п&ньі дома мам, 

До ме вони зяілуйу, 

Цо на з пьїма кажді вечар 
Прешпаціруну. 

Волану ме за піеара, 
Ростаргані сом: 

Трі фертальі жемі мам, 
А зародка ньіч пь^ мам, 
Ешчі льудве поведайу: 
Велькояожні пан. 

Штірі кбиьі дома мам, 
Стбіїа всякі у шталі; 

Бшчі на сом за иьіх длужен 
Трі сто тальарз. 

Зап* в вересня, 1897, від Марії Шавти у Коцурі, 
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417. Куцурські парубки — нероби. 

На купурскін появу горе відлі етбйа, 
Куцурскі лсґіпьо. роботі ше бона : 
Керестурекі леґІш. и^-деа — за куцурскі х еедея. 

Заи. в сер Шш, 1897, від Гані Римач у Керестурі. 

418. Осторога. 

Поталі ше вікруцаи, 
А так з ріпу льі} руцай; 

Треба пеца па жііу, 
Нщ кажді ка неріпу. 

Зап. в вересни, 1897, від Марії Бесермшії в Конурі. 



XII. Пісні про зьвірів. 

419. Воробець і ворона. 

Шедзел урабец на косцельф йако мдадедщц, 
ГІрілццела чарна Урана, дала ну венцц. 
Алц на це, $'рапо, ньі; сцен, чарні нбгі мані І 
Апьі йа це, урабец, ш,і; сцен, полі.о карті грані. 
Йа програним дна трі ґрбші, то мі нь? вельо, 
Альф ті ше ііь^ чесала седна иьфдзбльа. 
Щадне» йа сі до гайбшу, найдзея златі нень, 
Буду йа сі чесовііті кажді Бога дзепь. 
Дзе оралі, дзе шейалі, там сом ше кріла: 
Дзе легіпьі тзпцовалі, перше, соя біла. 

Зап. в липни, 18Н7, нід Юлі Модна]» у Керестурі. 
. П а р алелі: Йі. МШк, Ріеяіс зо Йріаа. От. 26. Ч. 64 — ГоловацькиИ, На¬ 

родні ліспі. Ш. 1. Ст. 245. 4. 121. — 4 КоЛАг, Кйгобпіе гріеИ'анку, II. От. 162. 

Ч. 16. 

420. Воробець женить ся. 

Иаварел урабель ліва 
Прес хмельу, іірев обільа; 
Ушіцкіх урапцох дал звблац, 
Льом ту сову вавьагац. 
Сова иьіу була пітна, 
Сама на евадзбу нрішла; 
Шедла на край пенні, 
Шиівала по ньфМбцкі. 

А урабец йу ужал у тапц'Ц, 
Полаиал йр.іі палі надьрц. 
А сова йбйчі, плаче, 
А урабец льотні скаче: 
Бі ні кьф ті госці, 
ІІолішал бім ці кбсці; 
Лльї; ше госцох ббіїім, 
Льбдію на вошках стопім. 

Зап. в вересни, 1887, від Юлі Левенської у Коцурі. 
Паралелі: Б. ГрнкчеияО, Зтнографнчесяіе матеріал ьі, Т. ЛІ. Ст. 662—663. 

Ч, 1621. — Гг, Сеіакоуяку, ШетягякЙ пАгойщ р^пй, Ст, 18І: ЙозІІпа — №аеїалт 
й Оїезка, Ріеяпі роіякіе і піякш Ішіи (гаїїсурзкіедо. Ст. 406*-408. Ч, 272. — Рг, 
ВагІоЗ, МАгчхїаІ рїшй тог&гаке. От, 835. Ч. 567. — ЧЛ/о)сісМ, Рісші ІиіЗи+ II Ст. 
835, — 1. Недеег, РісШІ Іисїи рсіякіодо \у ббгпут Зразки. Ст. Ш%—223. Ч. 448 



421. Комар і муха. 

Коші вайац отаву, 
Лишки пограбуй;. 

Комар копу наклада, 
М^ха потлачун?. 
Комар ще йігц валь^дел, 
Же аби ше на жеиьіц; 
Муха ше я у ойецііла, 
Же ву будзе жепа. 
О тей слауней евіідзбі, 
Боні ше сварені, 
І на тбту слабну свадзбу 
Гбсцох поволалі. 
За старосту гауран, 
А за свйгнку сова: 
Кбпиул вои ш;й до ріці, 
Иь^ у?рекла му слова. 

Вона ше дознала, 
Шедла себе до гіптбва, 
А так нонагльада. 
А і біла гниди 
Фартух спасала, 
ІІапучі па ногі адзела, 
А так таицовала. 
А І парна урани 
Шедла потирі не дку, 
Казала град немецку. 
Ужал йу урабец на таньрц, 
Зламал ш;Іі шалі паяье.ц: 
Да еі 1.9 булі ті гбсці, 
Штрісла бім с цебе кбсді. 
Аль$ ше од ньіх ббаія, 
Ль^дво на нбгох стбйіа. 

А і парна бліха, 

Зап. в линви, 1897, від ІОлі Молиар у Нересту рі. 

Паралелі': Головаиький. Народчї пісвї. Ш. 1. Ст. 503—504, Ч. (і. — Т. И. 
Ст. 732. Ч. 17. — Ст. 558—559. Ч. 44. — Сг. 505 -608. Ч. 4—5, — Р, І. ЙаГагік, 
Р^пб вгтеїзке Ііікі я1о\у. ^ Шн'ісії, І, Ст. 110-112. Ч. 73. — 2ецо(а Рації, Ріевпі 
Ішіи гизкіеро (V Саііеуі. II. Ст. 96—97. Ч, 7. — Л, Коїііг, Кагосіпіе гріел’апку. II. 
Ст. 125 -127, Ч. 3. 

422, Комарове весїлв. 

Зажурел ше комар, сцел воп ше женмці, 
Муха ше яу обедала за жену му Суді. 
Відзі вуха комара, яолотца дрічибго,__ 
Пре жадного дукакьа сде пойсд вона за ньго. 
А гаурап бул староста, сватка була сбпа, 
Кбпиул воп І!і;іі до ріці, пь$ урекла иу слова. 
Льішка була кухарка, шапка була друшка. 
А та біла гпьіда фартух опасала, 
Папу ні на нбгі ужала, а так танцовагш. 
На ту слауну свадзбу госдох заволаш, 

палкі вбньі до й^сц, рбзісц ше мушельі. 
Зап. в вереспп, 1897, від Марії Стрій ер у Коцурт, 

Паралелі: Б. Грничевко, Ятп. Мат. Т, Ш. Ст, 665 —606. Ч, 1627. (А—Б. 
Лише початок). — Про те, яв птицї і зьвірі справляли весїде див її ще: К. ЕгЬеп, 
Різпб о&гоііпі. ІД, Ст, 171—179. Ч. 507 - 508, — Сеяке цйг. різпб. 1826. Ст. 40-41, 

Етчо^рафітіиїй Збірник т, її, * 35 



274 

Ч. 93. — ¥Т\ Сеїакоузіс^, Щетекб ті&госіц} рдші&. Ст, 129—130, Шіко^а шіііа. 
— Р. І. ЙаГагїк, Р|йп6 щубізкй ІкІи зіоту, ШидсЬ. І. Ст, 109— 1Ї0. Ч. 72, — \\га- 
сіа^* г Оіегка, Ріекпі роїзкіе і гшкіе Іи8и §вІісуІ8кІЄ£0. Ст. 475—476, Ч, 367. — 
Йедоіа Раиіі, Рїєйпі Ііиіи роЬкіедо V? Саіісуі, Ст. 177—178, Ч, 4, — Йе^оіа Рай]4 
Рієйпі ЗиЙи гшкіедо лу Саіісуі II, Ст, 98—100, Ч, 8, — \¥б]сіскії Рїсіші Іцфи II, 
Ст, 280, — 3, Радченко, Піснії Гомельсадго у Вада. Ст, 149, Ч. 57, — .1, КоІШц Ш* 
гобпіе грІелуапку, II. Ст, 128—130. — Грипчешш, гігпотрафичєское матеріалі, ПІ. 
Ст, 662—664. Ч, 1621 і 1623. 

423. Убитий комар. 

Стопі урани на коні, 
Треііе 8 рїцу К0ЕІ0ПІ ; 
К$ді трегті, кі;дї нь^? 
К$д ґазДіньі довга иьнт! 

Га-гм, га-гв3 к^д ґаадіньі дома 
[иь^т. 

Дає же пбшла? До гт?ті, 
ІІредавіці когуті. 
Когуті те сплашелі, 
Та комара забілі, 
Га-гм, га-ги, та комара забілі. 

Льфкі комар на дпбре, 

Мушка плаче У комбре, 

Ньі> плач, мушко, ньо плач ті3 

Комар ці ше наураїц. 
Га-гм, га-гм? комар ці ше иаураці. 

ЇЇак йа нь§ знав плакаці, 
КфЕ мой комар забіті? 

З нього еадло ьіпьате, 
За сто златі предате. 

Га-гм, га-гм, за ото златі пре- 
дате. 

Зап. в липни, 1897, від Юлі Модшір в Керестурі, 
Паралелі: Про смерть комара е у пас особливо багато варняішв пісні 

„Гримнуло, стукнуло в лісі, комар з дуба повалив сйа„* Пор, Грівчеіша, Зтв. Мат, 
111, Ч, 1618, 1626 і 1627. — Шаеіалу г ОІенка, Рїєйпі рої^кїе і пізкіе Ішїи рііеу}- 
$кіе£0. Ст, 364—365. Ч. 206. — Йе^оІа Раиіі, Рієйпі їй би рої.нкіе^о \ч Оаіїсуі. її. 
Ст. 95-96. Ч. 6,—ШІсіскі, Рієйпі Ішїи, II. Ст. 269-270. - Там же, Ст. 287—288,— 
І. Коїійг, К&гоііпіе ярщ'ртапку, І. Ст. 258, Ч. 82. II. Ст, 127. Ч. 4. — Огсн після 
одначе звично вже втддилнда са від неї. 

424. Кобила „продає петрушку*. 

Стало ше вешельї; 
У тім нашім сель*;: 

ЖвІр ше прішол жбіпЛц 
1 ужал себе мішку — 

Вер то не фрішку. 

Ластовії ка — дру жінка 
Столі иимешчпГп;, 
Гу тайну ше ршаін;; 
1 по аіалеіі хшльі 
Столі вїношай^ 
їу таицу ше ріітай^, 

Зап. 1897, в Нерестурі. 

А кобула краві рекла: 

Маш ті, краво3 шчесце е пекла, 

Же ті так таицуй^ш* 

Йа од вечора шедвім, 
Вешелье себе гль^двім: 

Мни; ишто іш; пойме, 
И ой даєм е мі по ваш о лійаца, 

Улапїже зайаца! 
Улапілі ш хпост, 

Ві шпур елі ші іюйт. 
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Голу її жітко шеп<;, 

Очко ше му шиєш; ; 

Фаркашіца браиьі, 
Фаркаш йу аапіньа. 
Ьаба жітко жньуй^, 

Дьідо снбикі уйаже; 

Пульпі снбнкі ножа, 

ІІульакі брадло ложа. 
Гус ні адьавуйу, 

425. Птиці при роботі. 

Швіиьі тлача, 
Кориазі славу улача. 
Маґаріиа вені;, 
Миґарец ше з ньс;й шмей^, 

Же иьо добре вейе. 

Крала міші, 
Буйак йфі воді воші ; 

Мичка садза, 

Маната ше з пьу иадза. 
Гунарі цім ро сказу йу; 

Зап. в лишці, 1897, від Юлі Молиар у Кереотурі. 

Паралелі: ЙІеГап Мівік, Ріевае го Кріва. Ст. 142—143. Ч, 
Ч. 229. 

39Н. — От. 9Н* 

426* Заяць, серна і дівчина. 
А в а горі стбіі ішіац, 
Стопі вайац иоіірдайац: 
і йа 6Ї так ломірдала, 

Кі>д бій такі хвбсцік мала 
Йако вайац. 

У желцші за граді стоці сарвьа, 

Преббра з вошкам і жебі жарда: 
І йа бі так иребералаї 
К$д бім такі вбшкі жала 
Йако сарньа* 

Мойо нбшкі нь9 ценьучкі, 
Стбйа кріво йако дручкі. 

Ваш в серпня, 1897, від Гані Райач у Керестурі, 

427. Чорний баран. 

А дзе ші мі бул, ч&риі барапь^ ? 

У млвійку, у млвіику, мой Марцін-піньф, 
До ші там рббел, чАрвї барапь^? 

Жітко іль^л, жітко жль^л, мой Марній-иань<$. 
До ці мітір гварел, чарці барані^ ? 
С кіІіой бухал, до іньд штухал, мой Марцщ-паиь^ 
Требаю сцекац, чарці баражь$І 
КфД ню;т дзе, ш>д дврт дзе, мой Марціи паньф. 
До міжей дзірї, чарпі ба радь <> ї 
К^д мож, бо рбшкі, мой Мірцїи-паш^. 
Требало орубац, чарпі баран м> ! 

К§д ВЬ9 мож, бо бодьі, мой Марція-лань^. 
Требаю зауйізац, чарні барань^ 1 
К$д ньот ш чім, к^д нь^т ш чім, жой Марщи-даиь£, 
Зо швшскім лайпом, чари і барапьг;! 
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Кі;т шнердзі, к$т шмердзі, той Марціїї-паиь^, 
Тробало пахац, чарві бараиьі? і 
Пйхай салі, пішій сам, моіі Мар ці и-пап ь§. 

Зач. в версспп, від Мелані Фін дрік у Конурі. 

Паралелі: Головаці.квЗ, Народпї піснї. 'Г. Ш 2. Ст. 528—529. Ч. 6. Т. II. 

Ст. 48-1. Ч. 20. — 7е£ОІа Раиіі, Ріеваі ІшЗи роЬкіе^о № Саіісуі. Ст. 62—61, Ь І б. 
— І. Иодег, Ріевпі Ішіи роЬкіеуо IV Сібгпуш Вяііієки. Ст. 54 55. — Ч, 101—102, 

428. Куряча війна. 
Ідче баран но коеце, 

Нь§ше дудві на хвосце. 
Дзе ті даєш барані,*; ? 
До Кракова вой иавь§ ! 

Цо тая рббйа панове ? 

Шііу курі по дворе. 
Дільчій цііап кбиьа куйд,ч, 
А з батошчком оочяірїуйі;: 
1ІІмів, бік, а ті таті вон, вон 1 

ІЬтіга'і яь^ца, коткові траца: 
Зберай, наньї;, поткбві, 

Ііоткуй^ме два волі. 
Улашяо препілбчку, 

Діяв паном половічьку, 

Кукук Гапьічку ! 
3?'ре каша, уре, ішче нь<; доварла, 

Уш пайове іїг;дза ! 

Качкі, дачні помівайу, 
За ран закладййу; 

Червеаа ружїчка, 
Скакай, Дьурі, с коничка! 

Заи. в червпп, 1897, від Марії Муняачі в Керсстурі. 

429. Моя курка... 

Мода кура шііра бура 
Льом док долу додц'дела, 

ІШцко біле пІрцв вітрацела. 
Гай па барі, шарі барі 
Трепалі кукі бакукі рак. 

Мил сом Гі^дпу качку : 

Мойа качка благо пль^чка, 

Мбйа гуска воду пльуска. 
Мойа кура шара бура і т. д. 

Гоп сі я нулькі ца луві, 
Пан збірайу павук:; 
Мойа кура шара бура, 

Мойа качка благо пль<;чка, 

Мойа гуска воду пль^ека, 

Гай ка барі шарі барі 
Требалі кукі бакукі рай. - 

А мой еушет жіто шейі;, 
Мой маґарец ль^я ше шией?: 
Мойа кура шара бура і т. д. 

Мбйо волі хбдаа голі, 
А мой сушім пм; по волі, 
Його волі во йарменох, 
Мойо кбііьі бее стременох. 
Мойа кура шара бура і т. д. 

у Керестурі. Зап. в серптт, 1897, від Гавї Римач 

Паралелі: Головацький, Народпї піснї. II. Ст. 478—480. Ч. 15 — К. Ег- 
Ьеп. Рішб п&гоііпі. НІ. Ст. 157—160. Ч. 499. І. КоІІІг, ШгоОпіб грісітапку. II, 
Ст. 49—52. Ч. 12. — РосоіЙская У рота. Спб. Часті» Ш. Ст. 173, 
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430, Нїстітпщя. 

Студньа за буджаком, 
Черкай воду с кунаком. 

Спадла ігла до абрйа, 
Забіла медведаа. 
Медведаїда порбдзі телда, 

І шпурелі а вепца. 
Дайу віка, даву ціва — 

Шахаль^д, бохалцщ, 
Шітіріті - 
Шахаль^ц, баха.тцщ. 

Зап, 1897, у Керестурі, 

і 

4 
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II. Матерії ял н із села Пі амброна» ІІІардеької атол. 

10. Як їавда продав Бо гов її вола . 22 
11, Як хлопець заслужив собі цар* 

стаю .«.24 
12. Пінега сьв. Петра.. 26 
13. Христос 3 три ґкядн .......... 27 
14 Чудо М. Повчанеьної Богородиці 29 

15* Як невинного були оовісялв .. ЗО 
16. Подорож до пекла...., 31 
17. Невірна жінка .. 35 
18. Дурні люде... 37 
19. Як хлоп жартував із лапа.... 38 

III- Матеріали із села С улип а, Спїшської етол. 

20. Як Хрнстое карав жінку па 
просьбу св. Негра. 40 

21. Як коршмар був конем....... 41 

22. Ангел на службі ... 42 
23, ЇЇавї, чарівниця і розбійники . 43 
Щ Пісні _____ 46 

IV. Материяли із села Великого .1 шишка, Спішської етол. 

25- А її єн доти.,.,...... 48 І 27. Недобра мати і син_..... 54 
26, Іазда і чорт. 51 | 28. Пісня... ... 57 

V. Матернялн із села Оряблпи, Спішеької стол. 

29, їеповефа .......... 58 І 31. Пісні..... 60 
30. Дівчина і чарівниця... 59 | 

VI. Материяли із села Нижнього 
32. Як Сала моя шшїмів ... 
33. Соломон, його мати і мудра дів¬ 

чина • . 

79 

Свндтпіка, 11 [армійської етол. 
34. Пере спайка.. 
35. Бабина дівка ... 
36* Де що про хрестини. 

80 
81 
81 79 
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VII. Матершиїї Із села Штманоші, СдІїпсьцої етол. 

37. Чортони зависли ся і до неба 
дістав сн.'... 82 

38. ВогацькяЙ сни.. ВИ 
33. Три роди жінок. *.. $4 
40. Сопіи і бідний. ... *... 85 

СЮР. 

41. Не вір жінці!. 86 
42. Пав і дїд... 87 
48. Як війт зТв чепець.,., 88 
41 Рекрутська ладанка ... 88 

VIII. Материялн т села Яку біт, ('ц [наської етол. 

48. Як Газда пробував бути чарів- 45. Згадка іа 1848 р. ,...... 83 
46. Як звивать ся Русинам на Спішу 89 
47. У войську.... 90 

ником . 
49, Заворожена корова. 

90 
92 

ЇХ. Матерня дн із села Б ренті а» Сііішської етол. 

50. Як сьв. Петро був два рази 
битий ....._.___ 93 

5 и Дві дороги .... 91 
52. Як циган вдурпв пана ....... 95 

53. Як злодії крали від.. 95 
54. Тягнули мвдведй до веду_ 96 
55. Небилиця...    96 
56. Майстерний злодій. 98 

X. Матернялп із села Круждьова* Шаритської етол. 

57. Граф Нопеловсьяий________,.___ Ю2 

XI. Матеріали із села Мальцона, ІПарншської етол. 

58. Як королевич оженив ся..... 105 | 59. Недобрий брат.............. 109 

II. Бач-Бодроґсьішй комітат. — Піснї* 

І. Духовні пісні і колядки. 

1. Про Адама......, 119 
2 Пастуха на Ріадно Христа... 119 
Я. Пастухи на рїздво Христа . .. 120 
4. Ангел сповіщуе пастухів про 

Різдво....... Ш 
5. При яслах Христових. 120 
6. Радість із причини Різдва .. . 121 
7. Христос чоловіком.. 121 
8. Побиті Іродом діти.,. 322 
9. Апостоли по сперти Христа, 122 

Ш. Христос і Ного роди ця. А. 123 
11. Христос і Богородиця. Б. 128 
12. Грішна душа а Богородицею 

перед Хрнетом.. 124 
13. Пісна до Богородиці ........ 125 
14. Пісня до Богородиці па троні 126 
15. Пїсвя до Петра і Павла ,,.,. 126 
16. Покритка в пеклі ..  126 
17. Те саме .. 137 

її. Балади І роиашш. 

18. Мертвець-коханок.  128 
19. У ворожки ,.  129 
20. Донька-пташка .............. 129 
21. Ковалева дочка... 130 
22. Вони у пані.  131 
23. Викрадена, А. .............. 131 
24. Гп краденії, Б... 132 
25. Покарана корт варка. 132 
26. Лютий Орат і бідна сестра,,, 133 
27. Жінка каже мужа вбиїн .... 134 
28. Дівчина воячка.  135 

29, ВандрівпиЙ топить свою любку 
в Дунаю. А...  136 

80. Те саме Б...... 136 
31. Дівчина вавдруе,.__ 136 
32. Купчик...    137 
33 За збанок — пана .  ---- 138 
34, Підмова.... 139 
35. Стрілець убив дівчину 139 
36. Поворот милого-139 
37, Вбитий муж ...*. 140 



280 

Ш. Історичні СПОМИНИ. 

СТОР. 

38* Пап хапав дівчину.* 141 
39. За Поляком .... *_...... 141 
-10, Опришок Я наші к  . 142 
41. Опришок КелемеНік.. 143 
42. Розбійник і його кінь ...... 144 

43. Розбійницька мета ,.. 
44. Перед шибеницею 
45. Вдовиченко .......... 
46. Брат і сестра в ясирі 

сто?, 

Ш 
145 
145 
145 

47. Дітські пісеньки. А. 
48 В.. 
49. Сирота. 
50. Д'івпна без нами .. 
51. Мачуха ... 
52. Хдопнчі мрії.. 
53. Дівоча свобода .... 

П\ Ріжііі 

147 
147 
147 
148 
148 
149 
149 

долі. 
54. За сокола гайворон. 
55. За що взяти ся ? 
56. Підстрілена. 
57. Кінь і хознїн***,,* 
58. Три долі ,---- 
61) Молодість минав... 
60. Молодість пе вертав 

149 
150 
150 
151 
161 
15 і 
152 

У. Дівоцькі інші 

61. Невесела...  153 
62* Служниця ., , ...  І53 
63. Як би то гак\............, 153 
64. Перепілка ..  154 
65. Дівчина і лелія...., 154 
66. Дівчина лелія._‘. 154 
67. Хто кого1 любить. .. 155 
68* Чутна сопівка .. 155 
69, Бажане..*,.♦**■.. 155 
70, Не привикла в горах. ...... 155 
71, Колись а тепер .. * .. 156 
72, Милий при студій.. *** 156 
73, Бажана рівиостп .. 156 
74, Вигідна . *, *..**...,.* 156 
75, Щира... 156 
76, Сама,. *...   156 
77* На ягодах.**.. 157 
78* Охоча до паничів. 157 
79* Дівчина рожа . ..  157 
80, Парубоцька краса,..  і57 
81* Вже не молода---- 157 
82, Нєгладка.. 157 
83, Хоч не красна, але горда . . 158 
84, БІдеа .......*..■*.*.,- 158 
85* Богата і бідна .. 158 
86 Сон,....    158 
87. Прибрана --. , ,. 159 
88. Дівоче лице — яблоко...... 159 
89. Красуня ,..***.... 159 
90* Білявка.        160 
91. Не мальована.  160 
92. Краса швидко щезає ....... 160 
93. Парубок-красень 160 
94. Зблідла -----  160 
95. Зал вдане...  1*>і 
96* Перший милий... 161 
97р Любко вівчар.. 161 
98, Любка нема, а нелюбий тут. 161 
99, Дівчата бють ся за парубка 162 

100* Богато хлопців ■ ..,. * *, 162 

101* Співуча .. 
102. Мамине виховуване . 
103. Перебірчнва.*.. 
104. Заздрісна... 
105. Хоре серце ... 
106. Хора, бо довга не бачила любяа 
107* Хора.,*.,,.. 
108, Дівчина не пускає парубка до 

себе , *..... ... 
109. Мати сховала ключі. 
110 Дівчина № бо'іть Сй ....... 
111, Мила поможе* де й лікар не 

може. А, ..*. 
і 12. Б... 
113* Тримай мати сипа!. 
114 Дівчина купує нарубкови 

вбране *,.***,,.... 
115. Дав йому волю-- 
116, МнлиЙ далеко.,, *... 
117 Нема до кого, та до мнлбго * 
118. За милим через Дунай-- 
119 За милим через Дунай. 
120 Не всі беруть ся, що коха¬ 

ють ея . *.. 
121. Старости .. 
122. Клоніт дівчини.. 
123. Відмовлений милий ... 
124. Одурена...-*. 
125. Фалшнвий любко. .* - . ■ 
126 Милий покидає..* - * * 
127. Милий ходить до шкьшої. А, 
1ї/8, Милий зраджує, Б. 
129. Милий зрадив. В, .. 
ІНО, Пізнала невірного.. 
131. Любко відпав від серця ... * 
132 Розлучена в милим.. 
133 Любко женить ся з явьшою 
13-і. Не дають за любка. 
135, Ліпший богатий жених. 
136. Боязлива, А* .. 

162 
162 
163 
163 
163 
Ш 
164 

165 
165 
165 

166 
166 
166 

166 
167 
167 
167 
167 
168 

168 
168 
168 
169 
169 
169 
170 
170 
170 
170 
171 
171 
171 
172 
Ш 
172 
173 
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стог. 

137* Доброї ж'ннй муж цс б б- В.. 173 
138, Мати ве хоче віддати оди¬ 

начки .*.* * * 174 
139* Мити не дав за любка. 174 
140* Споріднене на перешкоді же- 

нптьбі ,,,.*** .. 175 
141* Побив би тебе плач І,. * *. . * і То 
142. Дівчина яитрогов парубкові 

рами ......... ■ ■ - 175 
143* Нещасна . ...*,, 176 
144 і юбкова лати — обмівнйця, 176 
145, Мати розлучавші, А . 1"6 
146* Б. . ..<.... * 77 
147. Коли не жита, то братова** 177 
148. Зажду, аж повдовій.. 177 
149. Ой знати» азіати.. 178 
150. Любкова мати лав дівчину** 178 
151* За милого бють. . * * *. 178 
152 Нещасне кохане*. * *.. * 178 
153* Коли хотіла мати любка..*.. 179 
154; Солодкі спомини ... 179 

СТОР. 

155* Ворон смуток .. 
15В* За милам голова болить .... 
157. Серце болить --..<****,* 
158* Жаль за милим . * *.* - 
159. Жаль дівчини.  . 
160. Кобн умер милий. 
161. Милий умирає. 
162. Чорні думки .,... 
163 Обморок. —*■ 
164. Дів чий я вмирав *... 
165 Мрії про свекруху***.. 
166. Но шлюбі годі любити кількох 
167. За муж — у могилу -- 
168. Ліпший парубок як удовець 
169. Віддана до великої еїмЧ- 
170. Віддана до Кодура. 
17 ї. Віддана на чужину .. 
172. Туга на матір ю. 
173. Ніхто не винен — сама м .. 
174. Дівчина і натер.****,**..«, 
175. Дякова любка.*. 

179 
180 
180 
180 
180 
181 
181 
181 
182 
182 
182 
182 
183 
183 
іаз 
183 
184 
184 
18-4 
185 
185 

ТІ, Утрата пінка* 

176* Вінок радість .♦*,.*,. 186 
177, На фіалках ... 186 
178, Нн дарабі .* 186 
179. Зрадливий любко. 187 
180. Перевізне 187 
Ї8К При грі в карти* А. 188 
182. Б . .   188 
183* Війок поплив в водою* А* .. 189 

184. Б. ..-. -.. -. 189 
185. З жандармами *, -.- -«- 190 
186. Жандарми вводять дівчину.* 190 
187. В пі і ГшіТчка ... * *-* -. - 190 
188 Самодруга.... *--* * 190 
189. Дружба батьком ...,***-*** 191 
190* Дівчина і югаси *,,... 191 

ТО Парубоцькі пісні. 

191* Наймитські гаразди . 193 
192* Люба — вічний ньеіт--- 193 
193. Невдалий на попа,....***,* 194 
194 Вітер..-. 194 
195* ПІкода дівчини . 194 
196* Чиї воли? --- 194 
197 Недбайло *...*,, *- 195 
198. Черешпя-дівчшіа --* * * 195 
199. Парубок І кінь........ 195 
200. Очи .*******-- 195 
201. Чорні очи ..  195 
202. Чорні очи — зрада. 196 
203 Пізнав її но очах .* * 196 
204 Сила очий .*.**.. 196 
205. Дівочі очи — принада *., *. 197 
206* Дівоча краса 197 
207* Дівчина в коморі .......... 197 
208* За вівцями.  197 
209. Дївчниа-яьвірнші . . *-* * . 198 
210* 3 дівчиною на рибя .. * 198 
211* Пімста .. 198 
212, Гуляв усю ніч.* * *, 198 
218. Недобрий милий.. 198 
214. Секрет-,.*.**.*,.♦- 199 
215. Наважив па дівчину,,*- 199 

216. Зрадливий кашель .....*■** 199 
217. Битий за дівчата . .. * *. 199 
218* Убитий за молодиці .. 200 
219. Рубач і Його мила *.. 200 
220. Дшчино моя. напій ми я шя 200 
221. Велика любов ..    201 
222. Чи вгадує мила? * , , *.*. 201 
223. Парубок хвалить ск.. . 201 
224. Одна покинула, друга 'просить 202 
225 Парубок кпить з давньої любки 202 
226 Парубок це хоче бідної *. .. 202 
227* 3 любови не бував добра.. . 202 
228 Осторога .. 202 
і!29. Пересторога.  203 
230, Чужа жінка не своя. 203 
281* Мальта любка від родини *. 208 
232. Вірний любко 203 
233. Не в р о дл ивиії..-. 204 
234. Жило дівча траву ......... 204 
235. Дівці в коршмі не місце , ** 204 
236* Намова ... ■ 204 
287* Нарубок підмовляв дівчину . 205 
238. Вода оправдапя ., *... 205 
239. Парубоцьке право. 205 
240. Сам не знає, де був... 206 
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СТОР, 

241. Обікрали у дівчина 20В 
242* Парубоцькі ярії.. 206 
244$. З любови не бувай добра *,, 206 
244. Любов коротка **.;*,.***** Ш7 
245 Я блоки — зрлицяшз .. 207 
246. За яблуко ..*.,*..**. Ш1 
#47 Ряби в оцтом207 
248, Важка праця ,...****■***,. 207 
243* Сішілка-любоя ............ 207 
250. Парубок любить дві дівчині* 208 
251* Неволя оранка . *. 208 
252* Потайна любов.* * 208 
25Н Найкраща любка, 208 
254* Дармо ждав........... 209 
255. Доля дївки і молодиці .,«**. 200 
256. Іще не вженив єн, а вже гро- 

зить ***,.*..***, Р ,..,**,* * 209 
257. Вимолив дівчину **....,,... 2X0 

стор. 

258 Дівчина уводить * *. 210 
259. Довго ждати 210 
200 Заждали би.* * 210 
261* Парубок ца|ітш на невірну 211 
262 Парубок ааріяая ся любити, 211 
26Н, Парубок аарікавтьец любцін 211 
264 Один любив, другий узи в... 212 
265. Розлучені коло криниці. 212 
266. Розетаванв .. #12 
267 Пнвбув ся.,. 21Н 
268. Не даю і ь дівчини ,*.,**.**, 213 
269* Смерть з любо ви . *. 21Н 
270, Жаль парубків ї дівчат .... 21Н 
271* Мати розрадниця *..... 214 
272* Парубок клине родичів, що 

не дали дівчини за иего ... * 214 
273. Горе нежонатому. **.,,,.... 214 

VIII. Вояцькі пІспї. 

274. Ловлене рекрутів .***..***, 215 
275. Цісарський дарунок-- 215 
276* Покине. 216 
277. Богач викрутить єн в войська 216 
278. П рощане .,.**,. 216 
279* Прощай о рекрута 217 
2Ю. Розлука... .* 217 
28ї. Остатня розмова в касирці . 217 
282. Розстав а іш   218 
28Н Вояцьке щнета..........  218 
284. Жонатий у війську 218 
285. Рекрутки --******-*. 219 
286* Вояцький заповіт ,.,**,***. 219 
287, Остання В"лп.*. 220 
288 Чоловік — фіТляр.* *. , . 220 
#89* Сама в дома...  221 
290 Через війну не мож дівчини 

любити.і. 221 
291* Дівочий плач ..*. * 2ІІ 
292* Дівоча туга 222 

29Н. В поході ..  22# 
294 На війні.. 222 
295* Лист дп любка, .,.*,.. 22Н 
296. Вояцьке сватане А .. *. 223 
297* Б, ..   224 
298* Вояк у Кипіннях *.* 224 
299 Гусар в дорозі .. 225 
НіЮ Дівчина і гусари А. . 225 
801 Б..*.*.. 226 
Н02* Дівчина Йде з вояком. А. .. ї2б 
ЗОН. Б..*_*. 226 
304* За вояками 227 
305 Ліпше в мори, як із гусарами 227 
306. Капітан і його любка А.*,. 228 
307. Б* .... *_,,****_* 228 
308 Вояцька сорочка.*, * 228 
309, Вояк усе фалінивий .... 7. . 229 
310* Для лтобка-вонка 229 
311* Убитий милий **,..**,,.,** 229 
312. По повороті з війська ..... 230 

ЇХ* Пісні про подружнє ІНИТЄ, 

А, Добра жінка. 

313. Доля замужної жінки .... * 2Н1 
314* Жінка дожидає мужа . . , . . 2Н1 
315. Добра тоншая .,**..*. 2Н2 
і}16* Жінка вами ці . , **.... * 2Н2 
317* Вірна жінка * . *.* 233 
НІ8. Жінка бя пнницю мужа . * . 233 
319, Тяжко без мужа. *..***. 2НЗ 
320, Вірна і по смерти милого , , 2Н4 
321, Оженяв ся а нелюбого , , , * 234 

Б. Без люб о ви* 

322. Ні і яка не по вол і 235 
323. Невірна жінка * , * .. 236 

324. Впйшла замуж не по своїй 
вол і ,,***.,**..236 

325* За нелюба ом ,***,,♦... 237 
326. Жінка не любить мужа . . * 2Н7 
327. ІІодружс без любови * , , . , 2Н7 
Н28. Жінка лютеранка *.,*.*, 2Н8 
З #9* Молода жінка у старого мужа 238 
330, Горе молодої зі старим . * , 238 
Н31* Погана жінка, А.* * 239 
332* Б.* ... * 2$9 
З33* Жінка на продаж .***.*. 239 
334 Жінка з богатОт роду * * , * 240 

В. Лиха жінка, 

335* Перекірлива.* * . . 240 
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сшг* 
336, Невірна жінки . . .. 241 
337 Недбала жінка. А, «***., 241 
338 Б ****..,,*...241 
339, Знав свою жінку *.**..* Мі 
340* Жінка дивувть ся, що чоловік 

веидоволешій .****,.**. 242 
341, Жінка доїть бика *,.**,* 242 
342. Жіноча лапобігди вість * * , * 242 
343 Робітниця*.*.**,»,.*. 243 
314 Також роботяча *,.**.,* 243 
345, Жінка хоче строїв .».*** 244 
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