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1. 
Світе Божий. 

Світе Божий, Божий світе!; 
Який ти хороший! 

Та як* тяжко, ох* як* важко, 
В* тобі жить без* грошей! 

Надьісь такт.-би по світові 
Я скрізь не тинявся, 

Трохась так*-би по білону 
Не поневірався. 

' Якь би доля, моя кревна 
Була грошовита! 

' Які. би срібром*, та золотом*, 
Кишеня набита! 

Перед* дурнент., та богатим* 
газумний шапку*, 

Дурень 3% грішми наді розумним!... 
Які. хоче кепку*! 

Моя доля, моя нене! 
Деж* ти? обізвися! 

Завитай хоть раз* до мене, 
Щоб* я не журився! 

ОідШгесІ Ьу Соодіе 
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Чи тьх вт> йоді, чи тн вь лісі, 
Чи ти йа дві нора? 

Прийди виручь, прийди визволь 
Мене зь його горя. 

Світе Божий, Божий світе! 
Ти вельми хороший! 

Я счастливьій и богатий 
Вь тобі и без» грошей! 

И на долю мою бідну, 
Більші» не нарікаю! 

Бо багацво дуже счастья 
Вь собі самі» я маю! 

Не турбуйтеся обь завтрімь, 
Хай само печетця! 

Боже слово вт» мою душу, 
Раемь счастья ль£тця! 

2. 

Ой, я козакь зь Гуляй-поля. 
Гей, я казань, зовуть Воля, 
Українець зь Гуляй-поля—2 
Зь роду, зь віку не знавь пана 
Окрнмь Коша атамана. 
Якь зобачивь чорнобриву, 
Схопьгвь вь жменю кіньску гриву, 
Вь ногахь стиснувь вороного, 
Самь чорть не вь тіче нідь него! 

Черезь плечі—нагай 3% божу 
Оселедець, вусь—нівроку—2 

ОідіїігесІ Ьу Соодіе 
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Якь приляжу до нульбани 
-Стережися леве всякай 

Бо нагаемь єнрясну боки. 
Дерну чваломь в* 0x00% шеровнй, 

, Нагай п рукахь—сичить, бурчить, 
А сь оідь вопить туман-ь фурчить! 

Якь у нашему тесь айві, 
Підняві> чорта у вершині—2 
При пері его до унави, 
Ажь погубивь бісь холяви. 
Бо як-ь цмокнувь чоряубриву, 
Схопивь вь жменю кіньску гриву, 
Ставь вь стременахь похилився— 
Тумань взвився, чорть звалився! 

Де дівчина, тамь и доля; 
Де ворчомка, тамь и воля—2. 
Зиркнувь, моргнувь на шинкарку 
Ковтну вь -Ьдну, другу чарку. 
Незчувь землі підь ногами, 
П лигну вь вь пріседи зь діввами, 
Молодиці дивовали 
Мовчки слинку лишь ковтали. 

Нехай письменний морочить, 
Ба, до неба не доскочить,—2. 
Ажь якь мила щиро гляне, 
Козакь зь конемь вь небі стане. 
Бо та жь напасть чорни очн, 
Забажають нема мочи, 

. Вь огонь, пекло, чи у море — 
Козакови асе не горе! 

ОідШгесІ Ьу Соодіе 
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Слава ять Тобі, ваш» Ти Боже! 
Що лахоче, козав'ь може!—2. 
Чи навитись, чи побитись, 
Чи зь дівчатами любитись. 
Янь засвива про чорняву, 
Про стару казацву славу, 
Подай коня, нагай, спису, 
А хто не напгь—йди кь бісу! 

3. 
Вь містечку Джулині. 

Вь містечку Джулині 
Трафилась новина, 
Що вельможва пані і 
Петра полюбила. / 

2. 

Вь містечку Джулині 
Та вовива стала, 
Що вельможва пані і 
Петруна кохала. / 

Да ищежь такая, 
Щой свого мужа мала. 
Пять разь за ннмь сдужокь 
Вь кочу посилала. 

А за шостим!) разомь 
Сама поіхала! 
Бо ветерпляча паню \ 
Дуже вельми брала. / 2. 

РідШіесІ Ьу 
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Сядай же, Петрувю, 
Ві карету зо мвою, 
Бо вже пав*» поіхаві 
В* велику дорогу. 

Невірвиі слуги 
Паву язвістнльї, 
Самі жі ва округи і а - 
Палаті Обступили. / 

Одчинить вельможна 
Оді ринку кватирку, 
Ажі вже похожаФ 
Вельможний по ринку. 

Вдарила вельможна 
Обі поли рукою! 
Теперь ми, Петрувю, і « 
Пропали зі тобою! І 

Одчинить вельможна 
Віконце хутенько, 
Утікай Петрувю, » а 
Утікай серденько. І 2‘ 

Вельможная пані, 
Утікти тяженько, 
Бо невірні слуги, і ^ 
Обступили вкруги. / 

Узяли Петруня 
По біді біли боки, 

ОідіїігесІ Ьу Соодіе 
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Да й вкинули ж» его 
У Дунай глибокий 

Ото тобі, Петре, 
За твою уроду, 
Не пьій паньского меду, 
Пьій холодну воду. 

Ох*ь вншла вельможна, 
На ганочку стала, 
й всівгь рибалочками і 
По червономудала. ) 

Можу ище й більше 
Вамі» рибалки дати, 
Щобт> абн-сь Петруня 1 « 
Живиш» мні достати. / 

Шукальї Петруня 
Три дні й, три годині 
Тн й знайшли Петруня 
Вт> глибокій долині. } 2. 
Ох» пішла ять вельможна 
•Лугами и берегами, 
Обливалась пані 1 » 
Дрибнимі слевани. / *• 

Черевички и пряжки / 
Изь ног» поскидала, 
И білиі ноги і 
Об» камень посбивала. І ** * 

Оідіїігесі Ьу ^лОО^Іе 
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Ось вхооьівсь вельможний 
Вельможну шукати' 
Щобі я ІЙ росправу 1 ~ 
За яевірность дати. / 

Шукали, шукали, 
И трону вхопили, 
Та й знайшли вельможну 
Ві» Петра на могили. 2. 

Кинджалі у серденьку, 
На устах<ь усмішка. 
Обі смерті вельможной, І а 
Рознеслась скрізь дішка. / 

Себе загубила, 
Петруня втопила! 
Охі мабуть вельможна і 9 
Мужа не любила! | 

Разсудм вхі Боже, 
И прости обоіхі! 
Всіхі ділі непотребнихі 
Разумомі не дойдемі. 

4. 

Ой вь полі могила. 

Ой ві полі могила 
Зі вітромі говорила: 
Повій вітре буйнесенький, 
Щобі а не змарнила. 

ОідіїігесІ Ьу ^лОО^Іе 
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И вітер» не ві*. 
И солнце негрі*, 
Тильно в» степу край дорога, 
Трава зелені*. 

Ой у полі річка, 
Через» неі кладка. 
Не повідай козаченьку 
Тьі родного батька! 

Як» батька покинеш» 
Сам» марне загинеш», 
Реченьками бистренькими \ ~ 
За Дунай заплинеш». / 

Ой сад» сажу, ой сад» сажу 
Вином» поливаю! 
На чужбині пропадаю, 1 а 
Бо роду не маю. / г‘ 

Бодай тая річка 
Риби не сплодила, 
Що котора мене з» родом» і 
На вік» розлучила. і 

Летять гуси, летять уткв, 
У вирій до роду! 
Ой, піду ж» я, пошукаю ( а 
В» синем» морю броду. І 

ОідііігесІ Ьу СоодІ 
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А ві синену норі 
Та не на* броду! 
Понері бідний козаченько 
Далеко оть роду. 

5. 
Діді рудий, баба руда! 
Батько рудий, иатн руда! 
Дядько рудий, тітка руда! 
Брать рудий, сестра руда! 
И я рудий, руду взяві, 
Бо рудую сподобав*! 

Ой на горі, на полянці, 
Ві понеділок» дуже в» ранці, 
И шли наші новобранці 
Поклонитися шннкарці. 
А шинкарка на них» моргі— 
Ходим» братікн на торг». 

(і шли ляхи на три шляхи, 
А татари на чотирі. 
Шведи врагн поле вкрили, 
Казані ві лугу одкликнувся, 
Шведі, татарин», ляхі вздригнувся’ 
М всякі ві дугу нзогнувся. 

6. 
Підешь, Петре, до тоеі. 
Котру тенерь дюбишь? 

Оідіїігесі Ьу Соодіе 
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Перед» нею мене бідау 
За любовь осудить. І8- 

. Я х» другоі не любив», 
И любить не буду! 
Тебе х» моє серденятко 
По вік» не забуду. Iа-' ‘ 

Я х» другоі не любив», 
И любить не буду! 
Тебе х» мов серденятко 
По смерть не забуду. }а- . 

» 
Люблю тебе моя мвла, 
Не думав» цурятьця! 
Не попущу свою милу | 
Другому достатьдя! | 2. 

- 7. * 

Ой під» вишенькою. 
Під» черешенькою. 
Стояв» старий з» молодою 
Як» би з» ягодною. :}*• 
И просилася, * 
И молилася, 
Пусти х» мене старий діду і 
На юльїцю погулять. і‘ * 

1 Ох» и сам» не піду, 
И тебе не пущу, 
Бо ти мене, старенького, і 
Да й покинуть хочешь. і 

2. ' 

І 

ОідіїігесІ Ьу СлОСК^ІС 
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Куплю тобі хатку, 
Бще й сіножатну, 
И ставок*», и млинок*», 
И вишневий садок*» 

Ой, не хочу хатки, 
А ні сіножатки, 
Ні ставка, ні млинка, і » 
Ні вишневого садка. / 2 

Бо ти старий дідуга, 
Изогнувся як*» дуга! 
А я молоденька, . ^ 
Гуляти раденька. І 

8. 
Іхавь козакь за Дунай» 

Іхав*ь козакг за Дунай, 
Сказав»: днвчнно прощай! 
Ти ж*ь конику вороненький 

, Скачи, та гуляй! 

Постой, постой, козаче, 
Твоя дивчина плаче! 
Як*ь ти мене покидаешь 
Тільки подумай! 

Не плачь мила, не ридай, 
Білих*ь ручект» не ломай! 
Білих*» ручек*» не ломай, 
Ясних*» очей не теряй! 

і* 

ОідііігесІ Ьу ^лОО^Іе 
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Иснихь очей ве теряй! 
Мене жь кь собі со славою, 
3% великою и славною 
3% войни дожидай І 

Не хочу жь я нічого, 
Тільки тебе одного! 
Ти будь здорові», иой миленький, 
А все пропадай! 

9. 

Полтавець. 

Ой, я казань, я полтавець, 
Сто враговт» бь* одьінь палець; 
На войні, де повернуся, і « 
Бровью вражою зальюся 1 2' 

И шовь Гриць, зь вечорниць, 
Теиненькоі ночи — 
Сидить гуска надь водою і ^ 
Вирячила очи. / 

Я ій кричу: гиля, гиля! 
А вона й присіла! 
Колнбь було не скрипочка, 
То якь разь би сьіда. 

О такь єсть и такь треба, 
Кінувь дідько лихо зь неба. 

-Якь летіло, такь хрепіло, 1 а 
Якь упало-кричать стало. 1 2 

ОідііігесІ Ьу Соодіе 
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Які поіду на ярмарокі. * 
Такі такі хдестко ваіюся! 
Що покажу такі штуки, > . 
Що й перевернуся! } **■ 

10. 
Ой полени, моя галко, 
Де мій рідний батько? 
Нехай мене одвідай, 
Коли ему жалко. 

Гадочки не май, 
Батечка не буде, 
Ой десь мене несчастную 
Вині на вікі забуде. 

Чи іхі порубано? 
Чи ві полоні узято? 
Охі, вжежі мене світі не милий,. 
Ни ві будень, ни ві свято! 

Ой полени орле . 
Де мій братвкі оре? 
Нехай водіві покидай, 
Мене од від ай. 

И орла не май, 
И брата не буде! 
Ой десь мене несчастную 
На вікі вині забуде! 

ОідііігесІ Ьу Соодіе 



Поленіть сеньїці 
Де рідні сестрьїці?, 
Нехай мене одвідаюгь, 
Мои жалібниці. 

И сениць не маФ, 
И сестриць не буде, 
Десь ріді> мій весь, несіастную, 
На віки забуде! 

Пливи, нливи утво, 
Проти води хутко, 
Скажи моей матусенці 
Що я помру хутко. 

Утинки не маФ, 
Матннкн не буде, 
Не вже жь мене, несчастную, 
И вона забуде? 

Ой на горі верба, 
Підь горою корчма, 
Гей тамі рідь мій пье, гула*, 
Мене вспоминаФ! 

Ой десь наша несчастная? 
Вь Татарь погнба*!... 
Дали бі> викупь ми яа неі, 
Дежь вона?... Хто знає! 

11. 
Вечерь близенько, 
Солвце низенько, 

Оідіїігесі Ьу 
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Спішу до тебе, 
Лечу до тебе 
Моє серденько! 2. 

Ох*ь, т я прийду, 
Тебе не настану, 
Згорну ять рученьки, 
Згорну ять я біліле 
Тай не 8(118% стану] 2. 

Ти ять обіщалася 
Мене вік* любити. 
Ні ст> киш» не знатьця, 
И всіх% цуратьця, 
А для мене жити! 2. 

12. 
Яаерь. 

Отонть яворі, наді, горою, 
Все кивай головою! 
Вуйни вітри повівають, і 
Рукн явору ломають. і 

А вербочки шумлять нивько, 
Волокуть мене до єна, 
Там% тече поточок'ь близько 
Видно воду, аж% до дна! 

На щоягь мені нарікати, 
Що в-ь селі роднла мати? 

ОідіїігесІ Ьу ^лОО^Іе 
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Нехай л тїхт> мозок» рветця і * 
Кто високо в» гору дметця! і 

А я буду собі тихо 
Коратати малий вік», 
Так» монет» мене все лихо, 
Буду счастлив» чоловік». 

Г. С. Сковородак 

13. 
Грьщько мудрий. 

Був» Грицько мудрий, 
Родом» з» Коломіі. 
Вчився вин» довго 
На ФилозоФІі. 
Пятьнаддать літ» пісьмо мирМив», 
Да все по лативн лиирив». 
А на шістьнаддятим» всю оперечетом» 
Псалтирку вмів». 

Той Грицько мудрий 
До дому приходить 
Батько на радость 
Всіх» сусідів» зводить. 
Щоб» всі Грицька запитали. 
Що вин» зваїї, щоб» сказали! 
Зійшлись не питают», 
Бо всі Грицька знают», 
Що ВІН» ФІЛ080Ф». 

ОідііігесІ Ьу Соодк 
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Той Грицько мудрий, ,, 
Та й пишовь на диво, 
Взявши книжку вт> руки 
У свиняче лігво. 
В лізі» меягь свинн сь призенцію^, 
Завдаві> таку орацію: 
Оглянтусь, свинянтусь 
Зь Грицьявтусь, прив'ьянтус'ь, 
Дотор-ь «илозові>. 

Мудрость Грицькова 
Сриней вклякала, 
Хрюкнули, гиквули, 
Тай нат. лігва драла. * 
Той у гречку, той у просо, 
Той у жито, той в*ь болото. 
Побігь Грвцько, ва вшп Отецько* 
Свиней аагонати. 

Бачивши батько 
Грицькову причину, 
Черпті его заразії 
За честну чуприну. 
Отце тобі по латині, 
Яігь раагонить чужі свині! 
Ві) потилицю, вт> потилицю. 
Бричн Грицю вацю! вацю! 
Такт. було в» насі). 

Бачати Грицько 
Злу свою годину, 
Вирвавши ві> батька 

\ 

ОідШгесІ Ьу ^лОО^Іе 
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Честную чуприну. 
Ой чукь драла, урви ноги. 
Мановцами, безь дороги, 
Куди ноги несуть. 
.Хоть ва Кубань, хоть за Пруть! 
Поки буде мічь. 

В» світі богацьво 
Есть мудреців*, 
Не тнльнн що зь нашіхь, 
Есть н зь москалів*, 
Баляндраси распуска* / 
Вудінь то вінь усе знай, 
А у него на'біду, 
Не на толку н ладу— 
Настоящий Гриць! 

Г. С. Сковорода. 

14. 
Ой ти пташка жевтобока! 
Не клади гнізда зь висока! 
Клади жь его низько вь яйці, 
Ховай дітокь у зеленій травці! 

Глянь, гень ястребь надь головою 
Літа* и хоче ухопить! 
Охь! вннь зь іжею такою 
Овоі вннь пазурі острить. 

15. 
И шумить, н гудеть, 
Дрібень дожчикь ндеть! 

ОідШгесІ Ьу ^лОО^Іе 



— 21 — 

А хто ж* пене, молодую, 
Та до дому проведеть? 

Обізвався коза» 
На солодкім» мвду. 
Гуляй, гуляй дьівчьіневко, І « 
Я до дому проведу* І ж' 

Не прошу ять я тебе. 
Не веди ять ти мене! 
Сердитого мука маю, ) а 
Буде бити, добре знаю. | *' 

Набік» хлопці, набік» хлопці 
Бо чорть мужа несе, 
Я» побачить мене аі вами 
Его трясьца затрясе. 2. 

Ох», я б» 8» вами жартовала, 
И на взаводи гасала! * 
Та боюся чоловіяа, і а 
Щоб» не вмалив» меаі віка! / 

16. 

Наталка. 

Ой я дівчина Наталка, 
А зовуть меня Полтавка, 
Дівка проста, не краеива 
З» добрнм» сердцем», не спесива. 
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Кодо мені хлопці віютця, 
И 8а мене воньї бгютця! 
А мені про нихі бай-дуже, і - 
Люблю Петра, сильне дюже. / ** 

Люблю Петри вельми дюже 
Про весь світі мені байдуже^ 
Люблю Петра всей душею і ® 
Вині одьіні владііті їда! ) . • 

П. 

Ві меве думна не така 
Щобі пішла я за Отецька! 

Отецько стидкий, 
Отецько бридкий, 
Цурі тобі невіяжися! 
Пені тобі відчепися! 
Божевільний! 

Не дурна я и не віяна, 
Щобі пішла я за Степана! 

Отецько стидкий, 
Отецько бридкий, 
Цурі тобі невіяжися! 
Пені тобі відчепися! 
Божевільний! 

Лучше впасти мені зі дуба, 
Чимі йти заміжі за нелюба!* 

Отецько стидкий, 
Отецько бридкий, 
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Цур'Ь тобі нев'ьяжиси! 
Пек*ь тобі відчепися! 
Божевільний! 

-Лучше ять мені зт> мосту ві воду 
Чямі достатися уроду! 

Стедьво стидкий, 
Отецько бридкий, 
Цур» тобі неві>яжися! 
Пень-тобі відчепися! 
Божевільний! 

18. 

Во вкг. 

Вони, тамг за горою, 
Вовк'ь собі танцуб, 
Бо вині» жинки не ма%, 1 а 
Вона й его не мундру*. / 2 

Оженися ж<ь тильки, 
Проклятий вовчисько, 
То такг голову повісиш?», 
Як*ь мій браті Онисько. 

■ Охі які вині буві не женатий, 
То-тожі буві гуляка! 
в пьяница, и картівникі, 1 £ 
Козакі—забіяка! / *’ 
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А тепер* оженився, 
Совсімт» не те стадо! 
Седи дома! жиння каже, 
Тобі такі-пристало. 

19. 

Петрусь. 

Вітерт. ВІ* горою. 
Любивсь Петрусь 20 мною. 
Ой дихо! не Петрусь 1 а 
Біде личко, чорний вусь! / ' 

Полюбила Петруся, 
Да матусм боюся.... 
Ой лихо! не Петрусь \ « 
Біле личко, чорний вусь! / ' 

Била жі» мене матуся 
Да за того, 8а Петруся.... 
Ой лихо н т. д. 

Ягь не бачу Петруся, 
То огь вітру валюся, 
Охі. лихо н т д. 

Наварила, напекла, 
А для кого? для Петра, 
Ой лихо в т. д. 
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На Петрусю копала, 
На Петруся я моргала, 
Ой лихо я т. я. 

Вт> віконечко визирала, 
На Петрусеяька махала. 
Ой лихо я т. д. 

Нема Петра, только Гриць, 
Шкода новх'ь поляниць! 
Ой лихо я т. д. 

Демгь блукає яой Петрусь, \ 
Що я досі» не вернувсь? 
Ой лихо в т. д. 

Поблукавши яой Петрусь 
До мене опягь вернувсь. 
Ой лихо н т. д. 

Хоть ти ять мене мати убий. 
Таки ж*ь буде Петрусь ній; 

09 лихо н т. д. 

80. 
Курочка. 

На курочці пірьячко рябої, 
Любімося серденько обої. 

Дьібь, дьі6т> на село, 
Кивь. моргь ва него. 
Я не дівка его, 
Не пійду я за него. 

' 1** 
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Ой полола дівчина пуетернакь, І 
'Та сколола ніжечку па будякь. 

Дибі, дибь на село н т. д. 

Не такь болить ніжечка зі» будяка, 
Ой якь больїть серденько виді» дьяка. 

Дибь, дибь на село и т. д. 

Ой чия ти дівчино, чия ти? 
Чи вийдипгь ти на вулицю гуляти? 

Дибь, дибі> на село н т. д.. 

Ой не питай козаченьку чия я, 
Якь вийдешь ти на вулицю, вийду вя, 

Дибь, дибь на село и т. д. 

Чи підепгь ти дівчино за мене? 
Охь, якь прійду сватати за тебе? 

Дибь, дибь на село и т* д. 

Мене зовуть Стеценкомь, я жь Степань, 
Ой ти будешь панія, а я паньі 

Дибь, дибь на село и т. д. 

21. 
Спить жінка, не чуй, 
Що мужикь іі мандру*. 

Спи, жінко, спи! 2. 

Я тімь часомь одягнуся, 
Та на вольну заберуся, 

А ти жінко спи! 2. 
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Хочь не май ні алтина,. 
Відвічній не свитина, 

А ти жінко спи! 2.. 

А та мудра жт> н сивуха,. 
А ти жнночва пса юха! 

Сни к ріпно, сой! 2. 

Які заставлю я свитиню. 
Та и тайну четвертину; 

А ти яшнво спи! 
Спи зі лихомі спи! 

Які» у волю я напіюся, 
Чорта й жінки не боюся!' 

Нехай, вона спить! 2_ 

22. 
ЗІЙШОВ'Ь місяць, зійшовт» місяць 

Повсходили зорі! 
Унадився козаченько І ~ 

До чужоі жони! / 

Унадився, унадився, 
Які кабані до жита! 

А вже жі ему ребері нема, 
Голова пробита. 

23. 

У середу вродилася, 
Охі, мені горе! 
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Пішла 6% шіщ за стараго 
Породою коле. 

Ой, пійду жт> а за такого, 
Що не на* вуса. 
Вині» на неве кивне, норгне, 
А я засміюся. 

24. 

Ж у к ь. 

По дорозі жук-ь, жукг, 
По дорозі чорний, 

Подивися дівчинонько, \ « 
Якій'Я моторний. / * 

Подивися, оглянися, 
У кого я вдався? 

Хиба даси піві» таляра, і - 
Щоб*ь поженихався! / 2 

25. 

Ой сміх-ь и публика, 
Била жінка чоловіка. 
Пила, била, волочила, 
То Й в* помиях'ь намочила. 

Пила, била, волочила, 
Пішла позивати 
А громада присудила 

■Жіночку прохати. 
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Прости ять иене мої мила, 
За то, що ти, мене била. 
Вона ять слух'ати не хоче, 
Ла-Ь, грима в сокоче. 

Ще й рукава засучу*, 
О такая пресучая! 

■Люта, люта, прездючая, 
Чоловіка взмучилаї 

26. 
Йвані мене, моя мати, 
Йвані мене полюбиві. 
Йвані мені, моя мати 
Черевички куаиві. 

Купині мені черевички 
-За цілого піятака, 
Щобі я ему рано й вечері, 
Вибивала треаака. 

Обійду ші я кругомі хати, 
Ниде Йвана не видати! 
Ой, не буду обідати, 
Я би Йвана одвідати. 

Очеретомі гуси гнала, 
Спотикнулась, та й упала! 
За тежі мене мати била, 
-Щобі я хдопціві не любила. 
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А я ять хлопцівт» не любила/. 
Тільки Петра, та Давила, 
Грицьку, Хведьку и Романа, 
Марка, Йвана, та Степана 

Дем'ьана и Тимофія, 
И Гаврила, та Овдія, 
Антона и Михайла, 
А интим'ь щотт» погубила. 

Оаонаса и Уласа, 
Тавцуючи: удри баса! 
За Трохима *т» підт> кінецт» 
Црибивч» мене пан-ь-отець! 

27. 

Всякому городу нрав'ь н права, 
Всякий имі* свій умі», голова; 
Всякого прихоті водють за ніст», > 
Всякого кь наживі манить свій бісь. | 

Левч» роздирав тутт» вовка вь куски, 
Тугь же козла вовкь скубе за виски, 
А козелт» вт> огороді капусту псу*, ) , 
Всякий зь другого бере за сво*. І 

Всякий хто вишчий, то нижчого гне, 
Дужий безі» сильного давить и жме,. 
Бідний богатому певний слуга, 
Корчитця, гнеться предт» нимі» ягь дуга 
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Всякі» хто не каже, то дуже скрипить. 
Хто ж*ь не лукавить, то зі'ваду седить. 
Всякому ро'гь дере ложка суха! 1 ~ 
Хто ж-ь єсть на світі, щобі. бувт» без»і г‘ 

[гріха? 

28. 
Ой у полі конопельки, 
Дробні зелененькі! 
Милий милу повидай, 
Вороги раденьки. 

Ой у полі конопельки, 
Ах» верхи січутця! 
Милий милу повидай, | « 
Вороги сміютця. І 2 

Не втішайтесь вороженьки 
Моіми бідами, 
Ой як» прійде до вае» тей, І ~ 
Спізнайте й самі. /» ) 2' 

Покидаеть мене милий, 
Покинь хліба всти, 
Охь, щоб» жеясь ти та не дождав») 9 
И зт» иншою сести! і 2 

Ой вишенько, черешенько, 
Чомь тьі не вродила? 

Була зіма дуже лф|Ьі . 
Мене зморозилАі / 2* 
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Ой.'казане! Гей, бурлаче! 
Чомт> тн не женився? 

Вув-ь у війську дуже ДОВГО І а 
Да тань в зостарівся! ) 8 

ЗО. 

Видано шляхи Полтавській, 
И славну Полтаву, 
Пожалійте сиротину і а 
Не вводьте вь неславу. / " 

Не богата я й неславна, 
Не панського роду, 
Не стижуся шити, прясти 
И насити воду. 

Хто пань важний и письменний, 
Той рівняйсь зь панами, 
Бо не може той дружитись, і ~ 
Бь простими людями! } 2 

31. 
Чья жі> собі не вродливий, 
Чи не вт» тебе вдався? 
Чи не люблю тебе щиро, і ^ 
Чи ат» тебе сміявся? / 2 

Любижт» собі мої* сердце, 
Люби кого знаепгь. 
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Та ве смійся надо мною, і * 
Які» коли згадаєш*. / 2 

А я пійду ва врай світа, 
Я в» чужой сторонці, 
Звайду крашу, або згиву, і ~ 
Які» той лист» на сонці. І 2 

32. 

Не буду я женитися, 
Бо що меви п того? 

.Не ста* мені десять грошей 
Да пів’ь золотого. 

Чув-ь, чум, чумандра, 
Чумандриха молода. 

Наварила бурака. 
Увквнула чабана, 
Годовати казаха, 
Та вдарила трепака! 
Чум, чум в т. д. 

Сьіпь, сипь цибули, 
Та все те, що добули, 
И хвасолв, в барболя, 
Було б% всего щоб* до волн. 
Чум, чукт» в т. д. 

Трввай-зась, не змагайсь, 
Чумавдрихо ве жахайсь! 
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Вари жт» справу, зі бурава,. 
А ми вдарингь гопака. 
Чукч», чукг и т. д. 

33 

Приїхали три козаки, 
Та все три однаки 
Питаются Марусеньки, 
У которой хати. 

✓ Одшнт> стоить підт» овонцем'ь,,. 
Другой коня вяже, ф 
Третнй стоить під-ь дверимо- 
Добрий вічорі» каже. 

Добрий вічорт», стара мати. 
Дай води напитця, 
Пусти дочку на вулицю 
Ой хонт> подавийся. 

Сіде дочка край воконьця* 
Коли хочт» давися. 
Стоить вода у кубочку, 
Коди хочт> напийся.* 

Не погожа вт> ставу вода— 
Пойду до криници. 
Незвичайна дочка твоя 
Пойду до вдовици. 

Оідіїігесі Ьу ^лОО^Іе 



ч 

— 35 — 

"У ВДОВИ ЦЬІ ДВІ СВИТЛИДЬІ, 

А третья комната, 
А ві дивчивьі (одна хата, 
Да й та не прибрата. 

У вдовици дві світдици, 
Гарньї вічервици, 

'Стоять чари заправлеви, 
Вь горшку на подици. 

Зі 

Грицю, Грицю до роботи! 
Вь Гриця порвани чоботи. 

Грицю, Грицю до телягь! 
В-ь Гриця ноженки болять. 

Грицю, Грицю молотити! 
Гриць невздужаВ работи. 

Грицю, Грицю врубай дровь! 
А Гриць щось-то нездоровь. 

Грицю, Грицю роби хлібь! 
А Гриць каже, що охріаь. 

Грицю, Грюцю до Марусі! 
Заразь, заразь уберуся. 

Грицю, Грицю хочь жевитця? 
Не можу отговоритця. 

Грицю, Грицу, кого взяти? 
Краше Гали не сискати. 
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35. 

Розлилися води 
На чотнре броди. 
У першому броді 
Соловейко щебетав*. 
Ж гніздечко розвивав*. 
У другому броді 
Зозуля ховала, 
Летечко казала. 
У третьему броді 
Коничок* заржав*, 
Дорожку почав*. 
А в* четвертим* броді- 
Та дівчина плаче, 
За нелюба идучи, 
Своє лихо чуючу. 

36. 

Чего мене зачипаеш*, 
Коли свою милу маєш*? 
Я не хочу, тав* як* ти,. 
По двох* разом* любити. 

Що день иншій присягаєш^ 
Твою руку ввддаеш* 
Я не хочу, так* я т. д. 

Йсідка мені казала, 
о вид* тебе перьстинь мала.. 
Я не хочу, так* в т. д. 

ОідіїігесІ Ьу Соодіе 



— 37 — 

Гандзи бьінду обицавес*. 
Насти вінець відовравес*. 
Я не хочу, тав* в т. д. 

Людьі нені говорили, 
Що іг тобою в* світі» ходили. 
Я не хочу, так* н т; д. 

В* каждом* містечку новая, 
Виглядай та милая. 
Я не хочу, так* н т. д. 

В* корчми зі чужими гуляєш*, 
А про милу забиваєш*! 
Я не хочу, так* н т. д. 

Любци твои, кажут* люде, 
Коли з* тобов* нужда буде, 
Я не хочу, так* н т. д. 

37. 

Хоть у мене мужичок* з* кулачок* 
А таки я мужикова жінка. 
Я за йго захилюсь, захилюсь 
Та ннкого не боюсь, ве боюсь. 

Ой до мене губерець подсипавсь, 
И любове добивавсь, добивавсь, 
А я губерец*я любити не стала 
Фго трасця напала, напала. ’ 

2 
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Молоднца чиї ти, чия ти? 
Пусти мене до хати, до хати! 
Пійду кь чорту, убирайсь, убирайсь. 
Коло ворогь не мотайсь, не мотайсь! 

38. 

На вулиця ни весело, 
Ві хати батько ла*, 
А до вдови на досвітки 
Мати не луска*. 

Що ять мене робити? 
Де мені подитнсь? 
Чи то 3% иншимі полюбитись. 
Чи то утопитись.. 

Ой надину я сережки 
И добре на місто, 
Та пійду я на ярморокі 
Ві ниділю на місто. 

Скажу ему: „сватай мене, 
Або одчипися, 
Бо які мені у матери, 
Та лучше втопштця.а 

39. 

Утоптала стежечку 
Черезі ярі, 

Черезі гору, серденько. 
На базарі. 
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Продавала бублика 
Козакані», 

Вторговала, серденько,. 
Пьятака. 

Я два шаги, два шаги 
Пропила, 

За копійку дудника 
Найняла. 

Заграй мене дуднику 
На дуду, 

Нехай своє лишенько 
Забуду. 

Оть така я дівчина, 
Така я! 

Сватай мене, серденько, 
Вийду я. 

40. . 

Ннхто ять ни винені», тильви яг 
Тильви я, тильки я. 

Що полюбила гультая, 
Гультая, гультая. 

Гультай не робить, тильки от»*, 
Тильви пі»*, тильки П**— 

Прійде до дому—жінку бт»*, 
' Жінку бі*, жінку бі»*. 
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Есть у сусіда гарний ємні», 
Гарний сьіні>, гарний сині; 

Тамі то хороший вражьій сині, 
Вражий сині», враАий сині. 

Личко біленьке хочі малюй, 
Хочі малюй, хочі малюй, 

Губки румянн, хочі цілуй, 
Хочі> цілуй, хочі цілуй. 

Очи черненьки, хоч і дивись, 
Хочі дивись, хочі дивись! 

Хдопіці до сердца, хочі тулись, 
Хочі тулись, хочі тулись. 

41. 

Вечирі на двори, 
Ночі наступи*. 
Вийди дівчино, 
Сердце бажай! 

Чистое небо 
'Зорнньки вкрили. 
Вийди серденько, 
Дівчино мила! 

Дай подивитца 
Ві карій очи. 

Стані твій обняти 
Тонкий дівичий. 
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Глянути вт> личко 
Біле, чудове, 
На косу довгу, 
На чорни брови. 

Вийди ять до мене, 
Голубко біла, ' 
Буду кохати 
Вікі» до могили! 

42. 

Та не люблю я нн Отецька, ни Грицькв, 
Нн Степана моципана, ни Яцька. 

Тилькн люблю Василечка, 
В-ь Василечка вся силечка, 
В-ь его єсть н еще буде, 
Ище к-ь тому раздобуде, , 
Василечко раздобуде! 

Та не люблю я ни Овсія, нн Мусія 
Ни Кондрата, его брата, гричко сія. . 

Тнльки люблю Василечка н т. д. 
ч 

Та не люблю я ни Йвана, ни Романа, 
Бо я дівчина хороша, не погана. 

Тидьви люблю Василечка я т. д. 

Та не люблю я нн Панаса, ни У ласа, 
Нн Трохима, его дядька свінопаса. 

Тилькн люблю Василечка н т. д. 
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Та не люблю я ви Давида, нв Демндаг 
Бо я дівча ва хороша, кругловида. 

Тилькв люблю Василечка в т. д. 

43. 

Люлька моя червовая зі вечера вурилися. 
Положив*» іі ва полицю—упала Й разбилися; 
Обвяв*ь я головоньку, ставі я журитця: 
Бідна моя головонька, якглюлькоюрозжитиця) 
Пішові» я до Бивва люльки куповати, ' 
Найшов!» люльку червоную, ви зі ким!» торго- 

вати. 
Уврівт» дівку ва базари—пшово продавала. 
Вона меві и люлечку мою сторговала. 
Які. пішовь я до дівчиви люлечку курити, 
Зняла вона зирячи ну, та й хотила бити; 
Та й побігт» я черезь тинт», ще б не зачерк— 

вувся, 
Якт» ударив!» мужика ціпом!», тилькв усміх¬ 

нувся. 

'44. 

Прілетіла зозуленька зт» тімного лісочку, 
Сіла, пала, заковала вт> зелеяомт» садочку. 
Об які вишла Марусевька вт> ней запитати: 
Скажи мене чи ще довго сужевого ждати? 
А зозуля куф, куф воло ее двора, 
Будншь, мила, ждати тилькв сей день до ве¬ 

чора! 
Бодай же ти зозуленька семь літ!» ве ковалар 
Що ти мене молодевькой правди не сказала. 
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45. 

Гей, воли ять мов та й половні, 
Да чому ж» вн й не орете? 
Гей, літа ять моі та й колодні і ~ 
Да чого ж» вн карно йдете? / * 

Ой, коли бт> тобі, да так», як» кені 
Лиха й біда докучила! 
Тіл б» ковя добув», до кеве й прибув» 
Да щоб» хе я й не скучила! 

46. 

Як» живеш» ти коя кила 
В» рідній Україні? 
А чи кене разлюбила і « 
Чи живеш» в» кручині? / 2" 

Чи як» роза при долині 
Ти цвитеш» голубко? 
Чи зав»яла вся в» кручині, 
Дукаючи думку? 

Ноже внший полюбився 
Тобі чорноброва? 
И душею поріднився і ~ 
И з» ник» та разкова? ' 

Л& розмова, що кеж» нами 
Так» велась не рідко! 
Як» згадаю то й слезами . 
Обільюся гирко! / 
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Оумно на чужій сторонці 
Далеко відт» тебе! 
’Ох'ь не грі* чуже сонце, І Л 
Лоть и ся* вт» небі. / *• 

47. 

Лвривт» орел* через* море, 
Та й став* голосити: 
Охт», як* тяжко убогому 
Вогату любити! 

Не тамі» счасть* не тамі» доля. 
Де богатьі люде, 
Де берутця по любові, 
Там* счастье пребуде! 

Любовь мара, счастье хиба, 
Вез* грошей вів* мука! 
Жмсть бьістро тече, хутко летит* 
Мові» стріла изі» лука. 

Не той счастлив* и богатьій, 
Хто більше грошей ма*, 
А той счастлив*, хто в* любові 
Свій вік* дожнва*! 

«. 
Де ЯЛ, ТН ХОДЬІШ’Ь моя доде? 
Не доклшшишся тебе! 
Досібі змігь я пригорнути ) в 
Доде дике до себе! і "• 
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* 

. Л тебе ось не вбяажаю 
, До якоі я порьі! 

Все шукаю, да питаю, і 
Що аж* серденько знурив*! І 

І ' - ■ 

1 А 
1 8* 

| Чи на норі меж* куоданьї 
От. крамомь дічишь бариши? 
Чи в* хоромах* ст> панянкани і 9 

1 Ти регочеш* у йочі? / 

Чи на небі нз* воконца 
1 Сучиш* дулі бідняками? 

Чи при місяці без* сонца і 
Чешеш* кудри ти дівкам*? / 2. 

.Чи край моря прн долині 
Диким* маком* ти цвітеш*? 

■ , Чи у лузі на колині і ~ 
Ти зозулею ку*ш*? / 

Ой пожальс'н жт> моя нене, 
[' До край мене хоть присядь! 

Хоть постій ти підля мене, 1 
То й тому я буду раді.! / 2. 

1 
49. 

| Тяжко, важко жить на світі' 
Сироті без* роду!, 
Нн до кого прихилитись, і 

і Хоть з* гори та в* воду! / 

► 

2. 

\ 
ч — , 

/ 
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Добре тому богатому, 
Его люди знають! 
А зо мною, зустрьівпшса 
Мові недобочають! 

Богатого, губатого 
Дівчина шануй— 
Вадо мною яп>, сиротою, 
Смійтця, кепкуй! 

50. 

Ой, самі же я да не знаю,. 
Що робити стати: 
Запряжу чотирі воли, І « 
Та Й піду орати. | 2‘ 

Воли жі моі половиі 
Чому не орете? 
Літа жі моі молодиі 
Чого марно йдете? 

Запряжу чотирі коні, 
Коні ворониі, 
Тай пійду догоняти і 
Літа молодиі. / 2' 

Ой нагнаві я літа своі 
На калнновимі мості: / 
Верннтеся літа моі, і а 
Хоть до мене ві гості. / 
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Літа жі> моі, літа аг» моі, 
1 Літа молоденькії 

Боли долх несчастлива, і 
. Будьте коротеньки! / 

і. 

51. 

Не сама жь я, не сама 
Пшениченьку жала, 

'ОЙ пришлаж'ь я до домоньку і « 
Нема мого Йвана. / * 

Челядонька в1» дому, 
Щоясь мені потому? 
Дала бг же білу ручку, 1 
Та не маю кому. / І. 

■Ой пійду я до комнати, 
Постілоньку слати, 
Постіль біла, стіна німо. 

•Нігь з-ь кімь розмовляти. }*• 

’ ^ И постіль біленька, 
И стінка німенька, 

■Зжалься, зжалься, милий Боже, 1 « 
1 Що я молоденька! 1 а* 

Ой вийду я, вийду, 
На гору крутую! 
Ой стану я, да й погляну 
На річку биструю! 

1 
\ ' і 

1 9 

1 2* 

к 

[ ' ' : . ■ 
і . , • - 

і 
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Щука риба в* в об* 
По воді гуля*, 
А у мене молодо і 1 о 
И пари пе ма*! [ 

Тидькож% нені пари, 
Що очиці варі, 
Тилькожь мені й до любові, і * 
Що чорвиі брови 1 / а*/ 

Очі ять моі вари, 
Біда ять нені зт> вами! 
Не хочете привикати { а 
Без*ь нидого саии! І 2* 

Хоть хочете й, не хочете, 
Треба прививати, 
Набудь вже миленького і а 
По вік* не видати! / * 

52. 

Ой нащожь ти мати, 
Да горбузь лупишь? 
Чи ти мені пати 
Жениха купить? 
Мати й мати, мати!—& 

Ой не лупи мати 
Та зеленого, 
Та не купуй мати 
Та мерзеного! 
Мати й н т. д. 
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Ой облуни матьі 
Та спілесенького, 
Та вьібірак мати 
Молодесенького! 
Мати Й и т. д. 

33. 

Нема ного милого, 
Нена мого друга! 
На ноену серденьку і а 
Великая туга! І 2‘ 

Нена ного милого, 
Нена ного пана! 
На ноену серденьку і а 
Великая рана! / 2‘ 

Нена ного милого, 
Що карні очв, 
Ни 3% кимь нені размовляти, 
Сідя до півночі. 

Нена ного нилого, 
Нена ного сонцаи 
Нв зт> кинь нені разновляти, 
Сідя у віконда! 

И вечерь близенько, 
Н сонце низенько, 
Прійди до мене, 1 а 
Ти ное серденько! / а* 

2* 
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Ой прійдьі, прійди. 
То й не буде кривди, 
Коли ять буде кривда, ! ^ 
То я буде виннаї І 

54. 

Іхавг ковані» з» України. 
Мушкегь на пдечина, 

-За вимв нді дівчинонька І 9 
3*ь каріми очима. ( я* 

Постой, постой, казаченьку, 
Мій сизенький орле! 
Ой хтоягь тебе на чужбині 
Безь мене пригорне! І. 

Не плачь душко моя мила, 
Не плачв не журися! 
Щожт» ти сердце за міжь нейшла, 
А я й не женився! 

Потімі» боці за Дуна'Ьм'ь, 
Козак-ь сіно косить, 
Поцімт» боці дівчинонька і * 
Пдачить н голосить? } ** 

Бодай сіно огнемі> пішло, 
И коса зломилась, 
Щобі» я тута по милому і а 
Більше не журилась! ) 
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Стоить місаць вад1» горою,. 
Да совца ще маФ, 
Дівчинонька козаченька | ^ 
Дурно викликаФ! і 

5!К 

Ой ти нилий, миденкий, 
Який же ти дивненький! 
Десь ти туги не знаФпгь, І ~ 
Що ти пене видаФпгь! / *' 

Ой ідь сердце, ой ідь хутко, 
Бо иені на серці жутво! ' 
Якф не нрибудешь, то й заплачеш» і ^ 
У труні мене побачиш»! І 

56. 
Гриць. 

Ой не ходи ти Грицю на ті вечорниці 
Бо на вечорницях!) дівки чарівниці! 
Котора дівчина чорнобривая, > 2 
Да то чаривниця справедливая, і ** 

У неділю рано, зільФ копала, 
А вф понеділок!) переполоскала, 
А вівторок!) рано зільф варила, 
А вф середу рано Гриця отруіла 

ПрийшовФ четвергф нашФ Гриць «померф, 
Прийшла пятннца Гриця поховали,. 

Оідіїігесі Ьу Соодіе 



— 52 — 

А в*ь субботу рано и одпоминали, | « 
И всі козаченьки за ним» заридали! | 2' 

У неділю рано мати дочку била: 
Да нащож'ь ти, суко, Грицю отруіла? 
ОЙ мати, мати, не жаль ваги не май, \ ® 
Данехай жеГриценьканасьдвох'ь не коха*! / 

О то тобі Грицю за любовь заплата, 
Сажень у землю и дубова хата! 
Стану передт» Вогомт>, та и згорну руки, 1 « 
Любив* тебе вірно, не буду знать муки! / і 

57. 

Біда чайці, 
Чайці небозі 
Що вивела діток-ь І ~ 
При самій дорозі. / 

Літо приспіло, 
Жито поспіло! 
Идутт. женці жати \ л 
Дітокт» забірати. ) 

Кигікг, кигік*ь! 
Взлетівши вт> гору! 
Прийдетца втопитца | 9 
Ві синему морю. і 

А кулик1* чайку 
Смик» за чубайку! 
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Ото тобі чайко, 
Не крьічи такі» тяжко! 

И бугай вт» лугу 
Гве зі лози дугу, 
Не кричи такі» чайко, і а 
Бо повішу вт» лугу! / * 

Які» не кричати? 
Які» не кнхчати? 
Жаль маліі діте, 
А я ять іхі мати! 

58. 

Чого вода каламутна, 
Чи не Филя збила? 
Чого дівка така смутна, і ~ 
Чи не мати била? І 

Мене жі> мати та й не била, 
Самі сдЗзи льютця! 
Від-ь милаго людей не на, І 
Одт» нелюба шдютця! І 

59. 

ІІоки дуже хто багатий 
Доти й люде поважають; 
А якт> зробитца убогимт., 
То за нещо его мають. 
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Як» гроші *, музики грають, 
Беседа п»*, втогді всі знають, 
А перестань все пьіть, гудіть, і - 
То ве захоче й старець знать! / 

И при лихий 3% грьішні годині 
Нечіт на світі не журись, 
Найдутця куни й, побратинн, 
Да ного схочь, то й прихились 

Сусід» на покуті сажа, 
И перш» відь всіх» тебе часту*, 
Беседа в» лисі розважа, і ~ 
□од» гроші всякий мотику*. / 

При добрій же бак» то годині 
З» повагой все к» тобі валитця, 
А при гіркій, лихій годині і , 
Нема до кого прихилитца! / **• 

Бо всі тоді тебе ганьбують, 
Догану всі тобі дадуть! 
Як» з» волоцюги всі глузують, 
Та щей ледащом» назовуть. 

60 

Я в»ю віночки, 
Все василечки, 
Не для иаого, 
Все для милого. 
Бак» у в» саду, саду. 
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Ві моімі вінограду, 
Мій мнлой гуляеть 
За мвоЙ примічаєте. 
Тальки не бранитця, 
Пора поміритця. 
Пора намі 8% іншп 
В*ь світі пожити, 
Любові поводити. 

61. 

Дівчино, рибчино, здорово була! 
Чи вжежі ти обо мні давно забула? 
Яжі не яабуля, вікі не забуду? 
Які вірно любила, такі любить буду!-*-2 

Яжі тобі, ти жі нені дались ми слово, 
Де повернемося все ві насі готово! 
Ходімі до попа та вважені руки, 
Нехай нані на сердді не буде муки!—2 

Прощайте, прощайте! мене не забувайте!' 
Не лнхомі, а добромі всі вспонинайте? 
Прощайте, прощайте! насі не забувайте 
Не лихоні,, а добромі всі вспонинайте!—2 

* 

Які живі будемі та й повернемся, 
Вишнівки, дулівки, добре напі&мся! 
Прощайте, прощайте! гори й поляни, 
Марусі, Ганнусі, Катри й УльяниГ— 2 
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Прощайте, прощайте! мене не забувайте, 
Не лихом*, а добром* всі вспоминайте! 
Прощайте, прощайте! наст» не забувайте, 
Не лихом*, а добром* всі вспоминайте!—2 

62. 

Віють вітри. 

Віють вітри, віють буйни, 
Аж* дерева гнутца, 
Ох*, як* болить моі сердце 
Що й слези не льютца! 

Трачу літа в* лютом* горі 
И кінца не бачу! 
Тильки ж* тоді й легче стане, і 
Як* трішки заплачу! ' ( 

Не поможуть слези горю, 
Серддюж* легше буде! 
Хто счастлив* був* хоть часочок*, 
По вік* не забуде! 

Есть же люде, що н моій 
Завидують долі! 
Чи счастлнва ж* та белива, 
Що росте у полі? 

Ой у полі, на пісочку, 
Без* роси на сонці— 
Тяжко жити без* милого 
На чужій сторонці! 
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Без* милого долі ієна, 
Стане світі» тюрьмою, 
Без» милого очастья нема, І * 
Нема н покою! і *’ 

Де ж» ти милий, чорнобривий? 
Де ж» ти обаовися? 

■Які» безт» тебе тут» горюю, 1 , 
Прийди подивися! / ‘ 

До кого я пригорнуся 
И хто приголубить? 
Коли нема того тута, 
Який мене любить! 

Полетіла бі> я до тебе, 
Та крилец» не маю! 
Сохну, чахну я без» тебе, і « 
Всякі» часі» поміраю! / 

68. 
Поставте сторожу, 
Поставте другую, 
То Й не встережете 1 а 
Мене молодую! / 2* 

Мимо моіхі» воріт» 
Три річенькі тече, 
Та не можно вийти, і а 
Щоб» іх» зупинити, » 
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Мьіио моіх*ь вікові» 
Три ляшеньвв іде, 
Та не ножно вийти, 
Щобт. поговорити. 

Ночовала вічку 
Вт» зеленім* садочку, 
Охі, И З* тобою \ й 
Сизий голубочку! / 

Ночовала другу 
Ві» зелевоиу лугу, 
Охть, в з* тобою 1 
Мій вірненький друже! | 

Ночовала й третю 
В* геленімі> барвінку, 
Охг, и з* тобою. І * 
Сучій недовірку! і ** 

64. 

Есть на світі доля, 
А хто ж* іі ваб? 
Есть на світі воля, 
А хто жі» іі знай? 
Есть моди на світі, 
СрІбрОН'Ь, ЗЛОТОМ!» сяютьу 
ЗдаФтця Й панують, 
А'долі не знають! 
Ні долі, ні волі— 
З* вудьюю, та горем*,. 
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Жупан* надівають! 
А плакати сором*! 
Візьміть срібро Й злото, 
Та й будьте багаті! 
А а візьму слези 
Лихо виливати! 
Затопшо ведолю 
Дрібними слезами! 
Затопчу неволю 
Вілими ногами! 
Тодн я веселий, 
Тоди и богатнй. 
Яв* буде серденько 
По волі гуляти! 
Тодн я веселий, 
Тодн н богатий, 
Як* буде серденько 
По воді гуляти! 

65. 

А в* ковалихи 
‘Собаки лихн 

Никону вийти 
Оборонити! > 

2 

Вийшла Титяна, 
Та й нацьковала! 

Вийшла Марина 
Оборонила! 

А вон* собаки 
В* солому спати, 



Тьі ять ао* серденько 
Ходи до хати! . . 

Пішли ві садочокі 
Вт» темний кусточокі, 

Натрусили грушові, 1 £ 
Повені хвартушокі. І 

66. 
Цитьте вітри, цитьте буйні! 
Вт» дуброві не шуніте! 
Мо* горе лягли спати. 
Такі не розбудіте! 
Охі, гаснуло воно ві сердці, 
Які ві норі гадюка! 
Наче легше мені стало, 1 » 
Наче жі меньше мука! ( 

Ой загули буйні вітри, 
Похилились лози! 
Чую горе мо* встало! 
А дежі моі слези? 

Звісно де огоні горить, 
То тамі н роси опадають! 
Вікогожідуша,віконець болить,) 
То ві того й слези висихають! } 

67. 

Да чи я жі ві полі 
Не травиця була? 
Да чи я жі ві полі 
Да не гелено цвіла 
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Взяли жь мене покосили, 
И в*ь покоси положили. 
Така доля моя! . 9 
Таке счасть* мо&! » 

Да чи я ж*ь вт. лузі 
Не калинонька була? 
Да чи я жт» вт» темнімт. 
Не червоною була? 
Взялнжі> мене поламали, 
И в*ь путечки повьязали. 
Така доля моя! і £ 
Таке снасть* мо*! > 

Чи я жь в*ь садочку, 
Та й не квіточка була? 
Чи я жт> в-ь вішневімт. 
Не пахучею була? 

Взялижг мене ввірвали, 
Та Й з*ь полинемо» вт> пукі звазяли» 
Така доля моя! і д 
Таке снасть* мо*! / 

Да чи я жт» вт> батька 
Не дитина була? 
Да чи я ять неньці 
Та не рідною була? 
Що світа мене зав'ьязальї, 
Й зт» немьільіи,ь обвінчали! 
Така доля моя) і ^ 
Таке снасть* мо*1 • 

2** 
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Кодо млина, кодо млина, 
Конопельки тердаї 
Побачила миленького 
Трошкижі я Й не вмерла! і. 

Небачила миленького 
Сігодні н вчора, 
Болить моя голивоНька 1 ~ 

.До самого чолаї , / * 

Одчепися, не жартуй, 
Я тобі не рівня 
Ой ти швеці, кожеміяка, І ~ 

.А я бондарівна! / 1 

Відчепись, не пустуй, 
Бо я тобі не рівня, 
'Ой ви пані н господарь, 
А я бондарівна! 

Геть-пречі, всі ви невіяжітесь. 
Всілі не хочу знати! 
Кого разі я полк)била, і - 
Вікі буду кохати! І *• 

Одчепитесь, не жартуйте! 
Ждіть собі кі бісу! 
Не для васі я чепурюся, і » 
Біду свою тішу! і г' 
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69. 

Кольіб* се такі, щоб* я зт> уміла,. 
3% вами зорі разиовлять, 
Про те, що як» его любьма, 
Зішлиб» ви з» неба розважать. 2„ 

Мене вт> гірку мою годину. 
Десь счастья вік» мені нема! 
Трохась самі» БоН мене кара, 
Охі, далебі зі. жроби загину! 2. 

И про те бі> вамі> разсказала, 
Що ягь его я кохала! 
То вимовить того невмію. 
Бо як» згадаю, то й знімію. 2. 

Тебе ять вечерняя горнице, 
Втогді я дуже лякалась; 
Бо все бачі. мислила сестрице, 
Що Й ти ві> его укохалась! 2. 

Гей місяченьку молоденький, 
Ясній на землю ти світів*, 
Тогда ягь милий, мій миленький1 
Зо мною у гаю седів»! 2. 

Ох», в на ранюю горницю 
З» надсадою я довилась! 
Бо я мислила, що Грицю 
Вона на віки полюбилась. 

г 
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Гей, як» я Гриценька кохала, 
Надісь про те вин» и не знав»! 
Вас» зіронькьі ревновада, 
А вин» мене, бач», проміняв»!—-2 

Гей на богатую незгрею, 
Овій вік» живе теперь и з» нею! 
Ох» не на неі проміняв»— 
На віно, бо багацько взяв»!—2 

Корів», овечок» и волів». 
Жене ж» зневажив», як» схотів». 
Вона ж» нехай его кохаі 
Та так», як» я журби не знай!—2 

Так», як» о півночі на дворі, 
Ти місяченьку н ви зорі, 
Жартують собі з» водою, 
То так» колис» н вин» зо мною!—2 

Гарьвенько, мило жартовав», 
И до серденька пригортав».... 
Тепер» на вік» мене забувся 
И до другоі пригорнувся!..—2 

Ой, темно у ночі на дворі 
Без» місяця—хоч» сяють зорі, 
О так» мені ж» жить—и без» него 
Нема прихільного ничого—2 

Гей так», душі моій без» него, 
Не ма скрізь рідного ничого! 
На світі все мені чужбина, 
А тильні вин» один» родина!—2 
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Тиха вода, тиха вода 
Бережечки зносить, 
Молодий козакг, молодий козакь 
Пава атамана просить: 

Пусти жт> мене атамане 
Из*ь війска до дому, 
Искучила, изниділа і 9 
Дівчина за мною! / 

Пусти жт> мене атамане 
Изт» ласки сво£і, 
До милоі дівчиноньки, і ® 
Дружини мо-Ьі! / 2' 

Пусти жт> мене атамане 
До коханья мого, 
Куалю тобі атамане * 2 
Коня вороного. І *• 

Не пущу тебе, не пущу тебе, 
И не кажу пускати 
Велю тебе, кажу тебе і а 
До гармати приховати. / 

Не куй мене атамане 
До свойі гармати,. 
Прикуй мене атамане і а 
До дівчининоі хати! / 2" 
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Я в* дивчининоі хати 
Раді, віковати, 
Не куй мене атамане » 
До сво*і гармати! )' 

71. 

У сусіда хата била. 

У сусіда хата била, 
У сусіда й жінка й мила! 
А у мене нн хатинки V а 
Нема счастья, нема й жінки! І 2 

Сусіді рано жито сі*, 
У сусіда зелені*! 
А у мене не орано, •> « 
Ище й жито не сіяно! / 2‘ 

За сусідом* молодиці, 
За сусідом* н вдовиці, 
И дівчатка полюбляють \ ^ 
Всі сусіда вихваляють! і " 

Одна було полюбила, 
И рученьку заручила, 
И та потім* одказала: і д / 
Ох*, я тебе не кохала! і 

Чи без* счастья я вродився? 
Чи без* долі я кре стіл вся? 
Чи такиі куми брали, і а. 
Счастья й долі.не вгадали! / г" 
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78. 

Хусточка. 

Хусточка ять моя, шовковая! 
Чи ва те ять я заробляла, 
Щоб-* ве любу, тя ве милому 
Та іі я почепляла? 

Хусточка ять моя шовковая! / 
Оботри моі слйаоньки! 
Нехай же вехяй від* них* 
Полиняють квітоньки! 

Хусточка моя шовковая! 
Прийшлось тебе заховати, 
Оь пліточкою, та й дротяною 
Тетері» треба привикати. - 

Хусточка ж* моя шовковая, 
Не достовайся ворогу: 
Покрий моі ясні очи, 4 
Як* я ляжу у гробу!... 

' 73. 

Ой розлилася тая туга и журба 
По всім* берегам1*! 
По всім*» берегам*! 

Ой. суди ж» Боже, тую тугу в журбу 
Нашім1* ворогам1*! 
Нашім1* ворогам**! 
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74. 

Дядечко. 

Ой, дядечку, голубчику, 
Змилуйсь надо мною! 

Не дай мені сиротині 
У яму нти живою? 

■Яв-ь рибонька безг водиці, 
Такі, я, сердечна, бі»юся— 

За дурною за Кандзюбу і » 
Силу* матуся! / 

Ой дядечку, голубчику, 
Змилуйсь надо мною! 

Не дай мені сиротини 
У яму йти живою! 

Зт> Олексі'Ьм'ь розлучають 
Не дають пожити, 
Лучше смерть я заподію, 
Коли не любити! 

Ой дядечку, голубчику, 
Не дай мені пропасти! 

Прошу тебе ратуй мене 
Защити від-ь напасти. 

Озьми сво* ружо страшне, 
Та стрельни в-ь Ульяну— 
Ой, чімт. йти за нелюба \ а 
Лучше лягти в% яму! / 
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Ой, дядечку, голубчику, 
Не дай нені пропасти! 

Прошу тебе, ратуй мене 
Защити відт> напасти! 

Озьмн свою щаблю гостру. 
Зрубай мене разом-ь! 
Безі милого Олексія 
Вмру одним!» я часомт». 

Ой, дядечку, голубчику! 
Прошу тебе ратуй мене! 
Не дай мене пропасти! 

75: 

Ой не світі місяченьку, 
Не світі никому, 
Тильки світі миленькому, 
Які іде до дому! 
Які іде до дому!—2 

Світи ему ранесенько, 
Та й разгоняй хмари! 
Ой, які же вині иншу май, 
Той зайди за хмари! 
Той зайди за хмари! —2 

Світів!» місяць, світіві, 
Да й зашові за тіні, 
А я бідна плачу, плачу! 
Зрадив!» мені милий! 

* Зрадиві мені милий!—2 

і 
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Або ять мене сердце люби». 
Або ж?» меяе лиши, 
Або ять моі чорни брови 
На папері спиши! 
На папері спиши!—2 

Писав?» же я чотирі дні 
И чотирі ночі. 
Та не вожу всписати 
Твоі кари очі! 
Твоі кари очі!—2 

Писав-ь же ти на папері,. 
Пиши на китайці, 
Як?» не спишем?» у вечері». 
То я помру в?» ранці. 
То я помру в?» ранці!—2:. 

76. 

Ой, казали вражі люде. 
Що я заміж?» не піду! / 
Посіяла василечки, 
Бо вишневому саду. 
И васильки моі 
И Василь при мені 
Кати ж% его батька, 1 » 
Сбодовався мені! | 

Ой, Василю. Василю, 
Сердце, душко Василю, 
Купи ж?» мені на мистечко,, » 
На білую шию! 
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О дій—его чести, 
Яка дженджериста, 
Купив» дукач» и бархатку, і * 
Що й хоче на ниста! ) 

-Яж» тебе прохала, 
Щоб» ти купив» серги, 
А ти ж» нені од казав»— 
Бодай тобі черви! 
О дій—его чести, 

. Яка дженджериста?! 
Купив» дукач» и бархотку, { * 
Що й хоче на ниста! ( а* 

Яж» тебе прохала, 
Щоб» купив» запаску, 
А ти ж» нені одказав» — 
Утеряла ласку! 
О дій—его чести 
Яка дженджериста?! 
Йди сама й купи, і 9 
Що хочеш» нз» ніста. і 

Яж» тебе прохала, 
Ходім» у камору! 
А ти ж» узяв» мов» насміх». 
Повіявсь нз» двору! 

О дій—его чести, 
Яка дженджериста! 
Яж» втиді в» шинок» побіг», і ^ 
Приїхавши з» міста! / 
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Яжт» тебФ прохала, 
Ходиш» лягать спати, 
А ти ять узавт» та Й побігт», 
У клуню взт» хати! 
О дій—его чести, 
Ява джевдяериста? 
3% нею просто затомишся 
И не знайдеягь міста! 

Через!» сад!» в!» винограді» 
їсточки носила. 
Чему ж!» мені невгодивт», 
Обі» чім!» я просила? 
О дій— его чести, 
Яка наровиста! 
Не приходитця селу » 9 
ОдурЄвать місто! і 

77. 

Оженився мій сусіда, 
Та Й взяві» жінку богатирку, 
Напитав!» собі работи, > £ 
Що тиждень нові чоботи! » * 

Од*ь корчми до шинку ходить. 
За собою хлопців!» водить, 
А акт» прійде до хати, . 9 
То Й не можно покарнати! і 

Вона скаже стцо ему: 
Ой ти жг милий сердцю мому, 
Ти-сь убогій, я жь богата, . а 
Моя правда, моя й хата! / 2* 
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Вона скапе краснопера, 
Краса обіді» яві» вечере! 
Вин*» голодний спать лага* і * 
И долю свою проклинав / *' 

Один*» чобіт*» на підкову, 
А другий на корку! 
Ой, хто хоче женитися, | « 
Нехай бере дворку! | * 

Дворва ледарь, дворка ледарь! 
Не хоче робити! 
Тилькн спать, та лежать, і - 
Та горілку пити! І 2* 

78. 

Чоловіка и жінка. 

Чоловік*» сі* жито, 
З^інка ж*» каже: нак*», жак*ь! 

Нехай так*», нехай такі», ^ ' » 
Нехай буде з*ь жита б мак*»! / 3< 

Чоловік*» посіяв*» гречку, 
Жінка ж*» каже: нак*ь, нак*ьі 

Нехай так*», нехай так*», і _ 
Нехай буде з*ь гречки мак*»! / 3 

Чоловік*» уловив*» щуку, 
Жінка ж*» каже: рак*», рак»! 

Нехай так*ь, нехай такт», | ф 
Нехай буде щука рак*»! | "* 

з 
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Чоловік* іде з* поля, 
Воли погона*, 

Его ж* жінка іде з* корчми, 
Гоцви вити в а*! 

Гей! мужу ж*, мій мужу! 
Вчини ж* волю мою! 

Гей! поскачи гайдука І 
Та передо мною! 1 

Дурний мужичище 
Узявся в* бочище: 

Гейгон! жінко моя! 1 4 
Оце й гайдучище! / 

Подивуйтесь молодиці, 
Що я учинила, 

Що я свого мужика ) ^ 
Гайдука навчила! ( 

Подивитесь люди, 
.Мій мужик* став* паном*: 

Жупанина но коліна, 
Підвазявся валом*! * 

Била ж* жінка мужика 
За чуприну взявши! 

А він* ій ще й поклонився, 
Шапочку иснявши! 
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-Простьі аг» мене мила, 
Що ти мене била, 

Куплю тобі кварту меду 1 
И коновку пива!и / 

8. 

„Ой од*» пива болить спина, 
А од*» меду голова! 

Купи агь мені горілочки, і ^ 
Щоб» я була здорова!* / 

79. 
Оді Кніва й до Лубен*», 
Насіяла конопель! 

Дамі лиха закаблукам*», і 
Дам*» лиха й закабламь! > 8» 
Достанетдя й передані»! ) 

Оь Чернигова й до Кролевця, 
Не почула в-ь собі сердда! 

Дамі» лиха закаблуками, ( ^ 
и т. д. і 

Оді Харькова й до Хорбла, 
Черевички й подпорола! 

Дамі» лиха закаблукам*», 
н т. д. 

А мій батько чоботарь, 
Черевички підлатав*»! 

Дам*» лиха закаблукам*», \ ^ 
к т. д. * 
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Запряжу ять я козу в» віз», 
Да й поіду по рогіз», 

Дам» лиха закаблукам», ) ^ 
■ Т. д. і 

Запряжу я курку в» дрожки, 
Та й поіду до Явдошки! 

Дам» лиха закаблукам», і , 
И т. д. ( 

Запряжу ж» я півня в» сані 
Та й поіду до Оксани! 

Дам» лиха закаблукам», \ « 
н т. д. / 2 

Запряжу ж» я бугая, 
Куди люди, туди й я! 

Дам» лиха закаблукам», 
н т. д. } 

2. 

80. 
Спать мені не хочетця. 

Спать мені не хочетця, 
И сон» мене не бере, 
Що нікому приголубить 
Молодой мене! 
Нехай мене той голубить, 
Да хто вірно мене любить, 
Нехай мене той займай 
Хто любовь у сердці май! 
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Ох», ох», ох», о»! 
Хто любовь у жердці на*. 

Шарі мати кану етиці, 
Шарі мати бураків», 
Охі, жаль мені помидати 
Чорноморськії» козаків»! 
Пусти ж» мене*, моя мати, 
На юхвщю погуляти, 
На илмцю. погуляти, 
Коли хочеш» 8ятя мати! 
Охі, охі, охі, ох»! 
Коли хочеш» яятя матиі 2. 

Ой, зі під» хмизу на піч» лізу, 
А ять по хаті луна йде! 
А хто ж» мене вірно любить, 
Той н на печі знайде. 
Я на піч», а нин» за мною, 
Укриюся з» головою, 
Видчепися препоганий, 
Ціловати незугарний! 
Ох», ох», ох», ох»! і а 

Ціловати незугарний! / ’ 

Я ж» в» морі купалася, 
Ох», я ж» в» біду попалася! 
А я ж» море перебреду, 
Таки ж»’біду перебуду! 
Віс» біду перебуде, 

' Одна згине, десять буде! 
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А я ю море перебреху! 
Яке ять буї», така й буду! 

Ох», ох», ох», ох»! 1 
Яка ж» була, така й буду! / 

... ' ; ' 

Ой я чумак» неечаслнвий, 
Йду з» корчми яедве живий; 
Пропив» вохи, пропив» вовн, 
Пропив» ярма м завози. 

Я лагун», н ваган», 
Да навари таган», 
И мазницю торговали, 
Тилькн грошей ведавалн! 

Гей ти жиде, гей ти Юдво! 
Дай горілки мені хутко! 
Кожух» старий, шапка сива! 
Гарнець меду, кварту пива! 

Од» коли я уродився, 
То ще не з» кім» не любився, 
Тилькн любив» я Ульяну, 
И Марину, та Титтяну! 

Сперву водивсь з» дівчатами, 
Теперь вожусь вже з» жінками! • 
Носив» сало торбинками, . 
Таскав» пашню четвертями! 
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Носив» садо поки стадо, 
Сипав» гроша ваарооадо, 
Огонь кресав», люльку курив»* 
Дівчат» любив», очі нтурив»? 

В любили, в кохали. 
Поки з» мене гроші брали! 
Як» не стало в» мене грошей, 
Став» всім» бритквй, нехороший! 

Гей шинкарю, гей шивкарко, 
Ти ж» музико заграй шпарко. 
Нехай з» горя погуляю, 
Бо й копієчки не маю! 

.82. 

Хміль. 

Деж» ти хмілю зімовав», 
Що й не розвивався? 
Деж» ти, синку, ночував». 
Що Й не раззувався? 
В» Катерині, матко! 
В» Катерині, любко! 
В» Катерині у гостині, 
Сизая голубко! 

ОЙ що ж» ти синку робиш», 
Да що по ночам» ходиш»? 
Ох» скажуть злиі люде 
Що- шкоду ти ви» робиш»! 
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Таки ять буку ходить, 
Таки ж* буду побить! 
Билоб* тобі, моя мати, 
Та манім* мене женить! 

О женися сьінку, 
Та бери дівчинку, 
Да не бери заміж* вдови, 
Бо не даст* Бог* долі! 
Бо в* удови сердце, 
Як* яімнФе сонце— 
Хотя ноно світить, грі*, 
А всеж* вітер*, холод* вія! 

А в* дівчини сердце, 
Як* весеннй сонце— 
Хоча ж* воно і! хмурнесеньке, 
А все ж* гарне, теплесеньке! 
А в* удови сердце, 
Як* зімнФе сонце— 
Хотя воно світить, грі*, 
А всеж* холод*, вітер* ві*! 

83. 
Галка. 

У сусіда хата била, 
У сусіда жінка мила! 
Ніжкі біли, невелички 
Носить жовті черевички. 
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Уста* вона раненьво 
Приберетця чепурненько, 
На свідані* пирожки > * 
Шулики, та галушки. / ** 

На обіді борщі аі грибами, 
Да ще ві мисці подивів ній, 
Сі часникомі пампушки,—квашу, 
Зі вишкварками смачну вашу. 

А вві все те лозбіра*, 
Вова й трохи незгуляї, 
Сяде собі за кожілку, 
Прйде дуже тонку нитку 

А у мене хата чорна, 
'Жінка бридка, не моторна, 
Усе спить, та лежить, { а 
И не хоче робить! І я* 

Скажешь: Гапко встань раненько, 
Приберися чепурненько! 
Вона слухати не хоче, і а 
И які відьма та сокоче! / 

На свіданьї за лобі смиче, 
За обідомі дулі тиче, 
А на вечеру кулаки і а 
Підсовуй піді боки! / *' 

Прийдеші зі поля змурдовавпшсь, 
Зіісти добре сподівавшись," 
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Вона незчімі борщі поставить, 1- 
А хлібі глевний ві горльї давить! / 

Сусідонька жі уродлива, 
Гарна нила, чорнобрива. 
Охі! вві вагляне тобі ві очн— 
Сердце вискочити хоче! 

Ві моїй вроди неспіанатн, 
Бридко скибками узяти. 
Суха, чорна, рудоброва! і » 
Сморжви нові кора дубова! / 

Сусідонька потанцюй. 
Моргне гарно, поділу*, 
Приголубившись до нужа ! а 
Звиваетця гірше вужа! | ’ 

Моя жі тилькн що клича*, 
Моргати зовсіні не знай, 
Изгорбитдя нові псяюха, 
Та й седить які ві меді нуха! 

Сусідонька на родинахі, 
Сусідонька й на крестинахі, 
Де жі весіль* заходить і • 
Сусідонька верховодить! ( *' 

Моя жі нікуди не годитця, 
Бо ві беседі всякі накпитця. 
Безглузда нові та сеннця, і & 
Нехай дідкові приснитця! \ 
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Бодай же той не родьівся, 
Щоб» о тап, ш я женився: 
Бо проплаче цілий вік»! і * 
Несчаствий ти чоловік1»! / 2 

81. 

Сербьнгь. 

Ой сербнне, сербине, 
Годі сербоватн, 
Купиш хату н кіннату, 
Будем'» шьінковати. 

Чом1» сербияа не любить? І ~ 
За сербином» добре жить! І 2 

Чом» сербина не любить, 
Хиба яг» неподоба? 
Сів» на коня, спина гола— 
Вся его худоба! 

Чом» сербина не любить? і ~ 
За сербином» добре жить! ( 2* 

/ 

Чом» сербина не любить, 
Як» богату душу, 
В» одній кишені ночував», 
В» другій рано рушив»! 

Чом» сербина не любить? і а 
За сербином» добре жить! / 
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БрешеШі, бо я не йогайа, 
Ві мене в батько багачі 
Купив* мені н* иістечкб Г,9 
И по поясі дукАть! | “ 

Дідьяобі пробцві явою МАтірі. 
Зі твоїм» батькомі богаЧемі! 
А ти, руда и оогява 
Зі твовдо срмбмімі іюгяачемі! 

Брешеші, бо я ве погана, 
ГарнА, біла и румява, 
А тьі чорний и поганий І » 
Йди собі межі цигани! І 2 

} 

87. 
Гарвсимь. 

За річвою Гарасимі, 
Ві Гарасима гарний сині, 
Мати любить Гарасима, І а 
А я дочка его сина. І 2* 

Ой, ти казаві люблю, люблю! 
И ві осени візьму, візьму! 
А тепера довелося, І а 
Ти безі чобіті, а я боса! / 

Ходижі мила моя боса, 
Бо тобі такі довелося, 
Мені жі босимі негодитьця 
Буде жито неродитьця! 
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Нехай краще й неродитьцк, 
Коки таке поводитьца! 
Ми жа на те* нездавайяось, і ~ 
Та ходімо обвінчаймось! І 2‘ 

Та щежа бо я незбіеився, 
Щебь на тобі оженився! 
Поглянь на свою ти вроду, ' 
Краще 3% мосту кинусь ва воду! 

Таки ж» Гандзя доскочила, 
Петра таки знорочьіла, 
Які» вина на ній оженився. 
Мова за стіну касту ниво*. 

Череза річну, череза става, 
Любива поки перестава! 
Та Й вона жа его любила, ( ^ 
Така що Й розума загубила! / * 

ОЙ, гопа-чуна-чука, поберемся, 
Та й будемо пагіовачаї. 
Ой ти будеша коки оасОД ' І ,» 
А я вівці‘ загонять*. І ; 

- 4 ; , > , 1 ' * 

Оженився на вісвнй . Гі 
Та й взява бісновату, , . 
Та не мали, що робить і. ^ . 
ЗапалЬіли хату., . і *<• ^<; 



88. 
Ворскла річна. 

Ворскла річка невеличка, 
'Тече здавна, дуже славна, 

' Не водою, а войною, І « 
Де Шведі, подігт» головою! 7 ‘ 

Норскла зріла славне діла 
Де Царь білий, Руссній, сміло 
Побип .вражу Шведську склу, 
И насипаю ім*ь могилу! 

Казачевьви гт> москалями 
Потішались наді, врагами! Йе бившись аа Полтаву,. > « 

Россія честь и славу! ’ ' 

В у л ьі и а. 

Чи сеж-ь так Судина 
Живе врай дрроги? 
А в-ь Кулиньї, біде «йде і «■ 
И чорни і брови. І 

Йди Грицю вечеряти, 
Що варила'дати, 
На Грицеві каламійк'а і * 
З» чорного агнати.' / ** 
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& чорная валамійка, 
И білая свитка. 
Ой ходила до Гриценьва » * 
Молодая дівка! І *’ 

Один» сидить на полу 
У сопілку гра*, 
Другий сидить у запічну, 
Пісьню вьітинаі! 

Ой кулино, сиза утко, 
Чи сватати хутко? 
Ой Грицевьву барвіночку, і « 
Сватай мене в» неділечку! / 

Гей кулино, голубонько, 
В» неділю негоже! 
Підождати лип» до осені, 
Втогді й Бон» поможе! }«• 

Ох», як» тяжко край дерева 
Голубу літати, 
Ох», как» важко мені сердце І £ 
До осені ждати! / 

Був» у мене сивий кінь, 
А сідельце маю, 
Поіхав» я за гряницю, і 
Там» дівчину знаю! ) 
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Прьііхавь я за грявнцю, 
Кажуть мені сісти. 
Дають неві бараболю » * 
Недупяену істм! > * 

А і ягь тоі бараболі 
Та Й непоідаю, 
На полиці вареники, і * 
На вйхь поглядаю! • 

Стала скалка догорати, 
Стала Й потухати, 
А я за ті вареники, і * 
Да й шмигнув» вз-ь хати! ' 7 

Поїв» я ті вареники, 
Поів» варениці, 
Перевернув» макітерку і « 
В» сінцях» на полиці! ’ 

На добра-ніч», у сніть на ніч*. 
Та ще тобі Насте! 
Щоб» на мене молодого і , 
Не було напасті! ' * 

91. 
Ой, поіхав» мій миАенький 
До млина, до млина— 
А а її собі милодана 
Прнняла, привела! 
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Ой, приїхав» мій миленький 
У ночі, у ночі— 
А я сежу 3і» любьічком1» 
На нечі, на печі! 

Ой хто ять тобі, мій миленький. 
Се сказам», все сказам», 
Що у мене любчичок1», 
Пробував1», прошвам»? 

Ох*» сказали близькії 
Сусіди, сусіда, 
Що у тебе любчичок1» 
Завсігда, овеігда! 

Так*» не хочу ж1» я топить, 
Не топить, не варить, 
И не хочу я до тебе 
Говорить, говорить! 

Ой, поіхамь, мой миленький 
У торжок1», у торжок1», 
Купив1» меві гостинчіка 
Батожок1», батожоньї 

Наступай русу косу, 
Чобітком1», сапожвом1», 
Потягай часто, густо 
Батожком1», батожком1»! 

Теперь буду я топить, 
И топить, н варить, 
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Тетерь буду вік» приязно 
Я до мужа говорить! 

Теперь буду ціловать, 
Ціловать, мьіловать, 
Мужа буду до еерденька 
Пригортать, притискать! 

Ой, іхалн купчики 
Изь Лубен*, из* Лубен*, 
Торговалн курочку 
Цілий день, у весь день! 

Ох*, я же вам* курочки 
Не продамо, не продам*, 
Бо у мене півничок* 
Господарь, господарь! 

На юлиді смігь'Ьчво 
Громадить, громадить, 
И до дому курочек* 
Провадить, провадить! 

Тіпу, тіпу! вуреньви 
В* господу, до дому! 
Не робисе шкодоньки 
Нікому, кнкому! 

Ох*, бодай той милодан* 
На вів* зник* и пропадав*, 
ХЦо вин* мене молоду 
В* тарапату утаскав*! 
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Чумаїгь я его жінка. 

Ой, посіяла ■ ріпку— 
Вродилась квасолі.... 
Вийшла ваміжа за чумака, 1 » 
Несяастлива долі! / * 

Бо чумаки по дорогам, 
Літо й зіму ходить, 
Літа жа мої молодіі ; і а 
Всі премарво сходють / 

Ой, вийду ять я за вороти, 
Кликну на охоту, 
Чи не знайдетьця робьітника 1 а 
На мою роботу! і 

Обізвався напгь школяра. 
Чоловіка гулящий; 
Прийди, прийди, ній школяре, 1 « 
Ти будепгь всіха краще! ) 

Ось приходить ваша школяра 
На ту вечероньку, 
А чумака вза дороги і » • 
Чолома до домовьку! / а* 

Росчива* чумака двері, 
Та й сусіль до’ хати! 

■Засвіти лиша жінко свічко, 1 » 
ЛедаЙ ій палати. . І ** 



А сам» пішов> до куточками 
Школяра шукати, 
А в» Марусі з.»-, переляку і . 
Втікла душа в* п»яти. / 2‘ 

Сидить школяра у куточку, 
Та й в» дугу зогнувся 
Аз» ве сап еюда врьійійо*», і ~ 
Мя кликала Маруся' - І2' 

Замутився маг» чумак1», 
Вуцім»-тоб» до коней, 
Да й унісь на школяра » » 
Претовстий' кий дубовий І 

Постав», на стіл» жінко свічку, 
Недай ій палати, | 
Ставай рядом» з» школяром^ і - 
Буду вас» вінчати! / ” 

Дожчик» йде, роса паде 
На ясниі 'зорі 
Зарикався наш» школяр»' і а 
Любив» чужі жони! / 2*- 

Дожчик» йде, роса пада 
На црвврасні аіряи, . , 
Втікав» школяр» напарю босий' 
От» чужрі жівниі і- . 

93. 

Пброша 
В» місяці Полі 
Випцла пороша, 

І 
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Тім» діді бабу полюбив*, » « 
Що баба хороша! / 2' 

Взяв* дід* бабу за рученьку, 
Та й панів* в* садочок*, 1 
Сядай. о тут* ііоя бабко, • ~ 
Маковий цвіточок*. ' 2* < 

Взяв* дід* бабу яа рученьку, 
Та й ловів» в* світлицю, 
Поважав старий бабу, » « 
Яв* би Й молодицю! > 2‘ 

Взяв* дід» бабу за. рученьку, 
Став* пильно дивитьця. 
Приглядівся бабі в* зуби,, і » 
Аж* баба Й ве годитьця! ' 2* 

Взяв* дід* бабу за рученьку, 
Та й повів* до броду, 
Взвівшв-ж* іі ва місточок», ■ ~ 
Зопхнув* к* дідьку в* воду! ' 2’ 

О тут*, бабко моя мила, 
В* гріхах* своіх* кайся, 
Тут* водиця холодненька, > 9 
Трошки покупайся! * ■ 

Стала баба вияурнять, 
А дід* з* верху києм*! 
Дотиль баба булботала, » ~ 
Повиль ве пропала. * ■ 
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Чіт я в% мужа не жона,. 
Чідо не госоподиад? 
Сімь день ;атьі не мела,/!», > 
Смітин й не носила! „ / * 

Приіхали купчики, 
Сміть* торгон&тн, 
Ой, ЯЩЛ Ж% тобі, «жоурухо, 1 а 
За смідЛчка дати? у7 

Сюди хіпі, туди хіт, 
За смітавчко вісіт ніт, 
А дегьята кіпка, V ~ 
Що винена тітка. ) *' 

За що мене мужу бг*пгь? 
За якії вчинки? 
Чи я ж% тобі не напряла 1 » 
За рік» три починки? / 2 

Один* пряла до різдв^, 
Другий до Миколи, 
А які третій почала—1 а . 
Буде й до Покрови! / ' 

Не сама ж-ь я прала, 
Бума помогала, 
Дала кумі миску пшона | * 
И три куски сала. . | 2’ 
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Не сама к» я пріла, 
Були й помішяиці, - 
То за хліб», то за сіль, і , 
То за полуниці! І *' 

За що мене муку бгкщ»? 
Може б» я. й робила, 
Накупив» веретен», і • 
Нема мотовила! / *' 

Ой ти пікш», мене б»кш», 
Роспитай—мось за що? 
Ох» н ти, ох» н я, \ а 
Обо* ледащо! і а' 

Де я зросла, де ти зріс», 
До купи нас» дідко зніс»! 
А ні я, а ні ти, | ^ 
Невмікмо роботи! *І 

95. 
На долині при Чегриаі 
Од» панцерних» сяк шлях», 

Вітер» тишком», гонить листком»,.. ' 
По бунчукам»: шах», шах»! 

Чатуй ляшку, гляну в» «ляшку,. 
О далеко ище день! 

Ґурах» в» чарку, геть янчарку, 
Підковками: дзкнь, дзкнь! 

Гуляй дзюбо, гуляй любо, 
Бо се танец» наш», козак»! 

з** 
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/ 

Тильки ближче, краще, виюче, 
Під» рученьку, так», так»! 

За тобою, вад» Ворсклою 
Я ва чатах» з» агамо сох», 

Цілі ночі, мокрі очі 
Л сердевько: тех», тех»! 

Нехай скаче, нехай плаче! 
Кому мільшій слави глас»! 

Душа сохве, сердце лохве. 
Рвімо ж» поки: час», час»! 

І 

Ище поки, в» степ» широкий 
Незасяав» Січи сталь, 

Гуляй дзюбо, гуляй любо, 
Нім» надійде сердцю жаль! 

Глянь як»-зірку, прн Ахтирку, 
Заливай мрачвий дим»! 

Гей, за ляхом», чорним» шляхом», 
На татарву в» Крим», в» Крим»! 

Нащо ж» мова, нащо слово? 
В» степу згубит» глас» іздок»! 

Подай руку на разлуку, 
А на память: дмок», цмок»! 

96. 4 

Ой колиб» не ви, да не ми, 
То миб» отут» не були! 
То миб» отут» не були, 
Горілочки й не пили! 

ОідіїігесІ Ьу Соодіе 



- 99 — 

Та й напиймось родимо, 
Щоб* вам* жито «родило. 
Та напиймось рід* у весь, 
Щоб* нам* родив* в овес*! 
Да по ярмарку вража бабо. 
По ярмарку пішки! 
Да бодай тобі вражій бабі 
Покорчнло віжки! 
Щоб* ти не ходила, і ^ 
Людей ве смішила! 1 

Да оо ярмарку ходила, 
Біду ж* собі купила! 
Та біду ж* собі купила, 
Да за своі гроші, 
Білять меві любити, 
А вів* ве хорошвй! 
Білять меві любити, 
А вів* ве хороший! 
И стидкий, и бридкий, 
И малого вросту, 
Седить собі у запічку, 

' Та й епіка* спросту! 
Ох* бодай ти ведіждав*, і 2 
Щоб* ти меве ціловав*! ’ * 

97. 
Ой, ва щож* меві та журитися 
Чи в* меве маліі діти? 
Одно не ходить, друге ае говорить, і 
Третії ве вмі* седіти! 
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Ой, нащожа мені, та журитцся, 
Чи в1» меве не ма* яга жінки?. 
Я буду пити, буду н гуляти, і . 
Хай вона году* дітки! ' * 

98. 

Сирота. 
Ой, хто па*? Сирота па* 

- Та пропіва віна коня, 
Та гуля* що дня! 

Сирота на*! 2. 

Ой, хто па*? Сирота пі»*! 
Та прошві и кульбяву, 
Да напився до смаку! 

Сирота на*! 2. 

Ой, хто па*? Сирота па*! 
Та пропіва и волоки 
Да й узявся у боки! 

Снрота па*! 2. 

Ой, номера сирота! Беза попа, без'ь 
Упокой Господи [дьяка! 
Сироту піяка! 

Сироту ніяка! 2. 

99. 

Я пійду лі по юлнці 
Погуляю. 

«п 
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Я ПІЙДУ «ГіфВиЦІ 
Побьіваю. , 

Я спрошу дівши ... •, . н п'- 
Про аявдовг** .і.-.тУі 

у «-„Ох», худое « ) 
Бо» ДШОГ0!“ 

'106. "•••• ••' -:' 

А вмер» чумак* {іочумавоаааяя, . 
Катма волів», бохіг» обірване#! 

Сердце, чумаче, голубче, 1 » 
, Чом» ти не робиш» яа> іяучшв?1 / * 

■Ой, у людейнояападьяи в», далрС 
А у мене моі й досі «кіОолаі , а ,:і 

Сердце, чумаче, голубче, і « 
Чом» ти не робиш» яка жучша?’ і а* 

.Як» ае мюдн коноплі потерли,;, і 
А у мене ясмінька іс»аа двдоіи1,< ; 

Сердце, чумаче, голубче, і , 
Чом» ти не робиш» яв» лучжеЯ / 

Гей, вже ляща полотна поткали,.. 
МеЬе ас» бідну та ліньки напали! 

Сердце, чумаче, голубче, 
Чом» ти не робиш» як»лучше? 2. 

ЗЦоя» в» горя мені теперь робить}? 
В» шинку, що день, горілочку пити! 

Сердце, чумаче, голубче, і с и 
Чом» ти не робиш» як* ііучше? / 2 
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101. 
Ок на горі еавчата, 
Соускальяея яяпяяь, 
Спусяалнея ня* горн, : . > 2. 
Хлопцямт. сане»* ве №ін. і 

Ой, верннтесь хлопьята, 
Одніміте санчата!' 
Спускайтеся •* горн свій, і ^ 
Не дбайте дівкам* сані) / г • 

Чм тав* у вас», як* у нас** 
На селі вовннва: 
По" Ото рублі** молодец*, \ 2. 
По копійкі дім»! і 

Оі в» горі неявно 
Зацвіло синенько! 
Ні хто ж* мене так* не любить ». { 
Як* той коваленко! > 

Коваленко гра*, 
Мене мати ла*: 
Пряди, сучко, рушники, і ; 
Во в* тебе не на*! > 

102. 
Ой на Горі калина! 
ОЙ на горі, серденько, калина! 
Пі дії горою малин», 
Під* горою, серденько, малина. 
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Таїть кім «на «тема, 
Там» дівчина, серденько, стояла! 
На нааава ту вада, 
На кована, еарденьно, гукала! 

(НІ, козаче соболю 
Оі, козаче, серденько, соболю! 
Візьми ж» мене с» собою, 
Візьмі ж» мене, серденько, є» собою! 

Буду тобі слугою, 
Буду тобі, серденько, слугою! 
И коника маною, 
И концха, серденько, напою 1 

Овса, сіна підлому, 
Овса і сіна, серденько, підлому, 
Постель білу постелю, 
Постель білу, серденько, поотелю! 

Постель білу постелю. 
Постіль, білу серденько, постелю! 
Сама ллму є» тобою. 
Сама ляжу, серденько, с» тобою! 

168. 
Ой, годіть намь журатьюя. 

(Запорожекая огіотя). 

Ой годім» нам» журатися, 
Пора перестати! 
Дождалися од» Цариці, 
За службу заплати! 
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Дала хлібі», сім * градотр» : 
За вірцні слущбці , , 
От* тепер* ми мімі братця , 
Забудар* вві луже»! 

Вт» Тамаві жить, вірне одужида, 
Границю держати, 
Рибу лсяють, горідну пить* 
Щей будем* багаті! . 

Йа вже треба жевнхьіся 
хліба робити! 

А хто прийде од*. невірних*, 
Яй* гадюку бити! ; . „ . 

Слава Богу н Цариці, ,* 
И в о кой: гешаву! ... . . 

■Залічила в* сердцах* наїли* 
Великую рану! ‘ 

Б лагода рьпгь ми Царицю, 
Молимся Богу 1 
Що Вона нам* указдомі. 
Ба Танань дорогу! г > 

Щ. 
• Гей, на од#, 

(Злпорожєлил піскя). , _ 

Гей ва горі та яанді, жнуть!-- 8* ■ 
А по-під* горою, •: 
Да по-під* крутою 
Козаки йдуть!—2 
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По перед» всіх» Дорошенько!—2 
Веде свої військо. 
Веде Заоорожське! 
Хорошевько!—і 

По серед» всіх» пан» Хорунжий! —2 
Під» вьім» кониченько, 
Під» ним» вороненький, 
Сидьне дюжий!—2 

А позад» всіх» Сагайдашвьій!—2 
Що проміняв» жінку 
На тютюн», на дюдьку! 
Необашньїй! —2 

Гей, вернися Сагайдашний! 
Гей, вернися необашний! 

Озьии свою жінку, 
Отдай тютюн» дюдьку! 
Табашний! 

Мені з» жінкою не возитця!—2 
А тютюн» та дюдька 
Казаху в» дорозі 

Пригодиться, 
Знадобиться 1 

Гей, хто в» діеі озовнея! 
Хто в» зеденін» окликнися! 

Да викрешем» огню, 
Та зайальїм» дюдьку! 
Не журийя!—2 

ОідіїігесІ Ьу ^лОО^Іе 



-106 

105. 
Ячмінь. 

Чоловік* посіяв» ячмінь, 
Жінка ж* каже гречка! 
Чоловік* же каже ячмінь, 
Жівка ж» каже гречка! 

Немов* меві ньі словечка, 
Нехай буде гречка, 
Нехай, нехай, нехай, нехай, і ~ 
Нехай буде гречка! / ** 

Да й уже »* той ячмівь, 
Та й.у полі поріс*! 
Чоловік* каже ячмінь. 
Жінка ж* каже гречка! 

Немов» мені яьі словечка, \ 
Нехай буде гречка, 
Нехай, нехай, нехай, нехай, і а 
Нехай буде гречка! / * 

Да й уже ж* той ячмінь 
Люди й покосили! 
Чоловік* каже ячмінь, 
Жінка ж* каже гречка! 

Немов* мені нн словечка 
Нехай буде гречка. 
Нехай, нехай, нехай,.нехай, і * 
Нехай буде гречка! / * 

Да й уже ж* той ячмівь 
Й в* копи поклали! 
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Чоловіка каже ячмінь. 
Жінка ж* каже гречка! 

Непові мені ньі словечка, 
Нехай буде гречка, 
Нехай, нехай, нехай, нехай, \ * 
Нехай буде гречка! / 2* 

Да й уже ж* той ячмінь 
И помолотьільї! 
Чоловік* каже ячмінь, 
Жінка ж* каже гречка! 

Немов* мені ньі словечка, 
Нехай буде гречка. 
Нехай, нехай, нехай, нехай, » ~ 
Нехай, буде гречка! і а' 

Да й уже ж* той ячмінь 
В* млині й помололи! 
Чоловік* каже ячмінь, 
Жінка ж* каже гранка! 

Немов* мені ни словечка. 
Нехай буде гречка, 
Нехай, нехай, нехай, нехай, , ^ 
Нехай буде гречка! і 

Да вже ж* з* того ячменю 
И пива й наварили! 

Чоловік* каже ячмінь, 
Жінка ж* каже гречка! 

Немов* мені ви словечка, 
Нехай буде гречка, 
Нехай, нехай, нехай, нехай, і ^ 
Нехай буде гречка! ( 
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Да й уже ж» те пиво 
И люди попили! 
Чоловік» каже, ячмінь, 
Жінка ж» каже гречка! 

Немов» мені яи словечка, 
Нехай буде гречка, 
Нехай, нехай, нехай, нехай, 
Нехай буде гречка, 

106. ' . 

Да йшов» козак» з» Дону, 
Да из» Дону до дому, 
Да из» Дону до дому 
Да й сів» над» водою, 
Да й сів» над» водою. 
Проклинай долю! 
Ой доле ж», моя доле, 
Да чом»*тьі ве такая! 
Да чом» їй не така я | 
Як» людьска чужая! 
Да люди п»ют» н гуляють 
И роскоши мають! 
А я не п»ю, не гуляю, 
Та й нічого не маю, 
Та й вічого не маю! 
Не п»ю, не гуляю! 
„Ой козаче, бурлаче. 
Ти дурний розум» маЄш», 
Ти дурний розум» маЄш», 
Що мене проклинаєш»!“ 
Ох» заграйте ж» музики 
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Да мені з» політики, 
Да мені з» політики: 
Які козацькая слава, 
Да'стала несли ва! 
А козацька долі, 
Да по тім» боці морі! 

107. 

Німиця. 

Ой, я козак» Кіяниця, 
Люблю дуже чопоритьця! 
Бач» червоні чоботки 
И срибніі підковки! 

Жупан» же ній саФтовий, 
Тилькн в» кравца не готовий, 
С» кармазину шаравари 
Ляхн в» гвалті даровали! 

Кояиб» грошей де достав», 
Зараз» би всі просвистав». 
Люблю Батру, гарну дівку. 
Маю шапку каланійку! 

Колись любив», ще Улиту, 
Справлю кунтуш» з» оксамиту. 
Схочу диво в» світі встрою, 
За тав» грошей кунлю зброю! 

4 
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И достану скакуна 
Зт» турецького табуна, 
Хоть не ві ма% мене грошей, 
Такт, собою жі а хороший! 

Хоть тараньї на виду, 
Такі маслаки до ладу. 
До хозяйства маю хісгь, 
Маю гречку турчині ісьть! 

Разі зробіві я не до діла, 
Моя гречка не вродила, 
Бо на дубі на вершечку, 
Бачі посіяві мою гречку!... 

Изнялася лиха бура. 
Звіялася гречка зі дуба, 
Охі, чи такі бачі, ти й не такі, 
А я киівский козакі! 

Ві мене й жінка дженджеруха, 
А по призвіщу я Муха! 
Не таю й того гріха, 
Жінчині батько буві Блоха! 

Хвацький козаві буві мій тесть, 
Краще всего любиві честь! 
Хвацькій козакі буві мій тесть, 
Краще всего любиві честь! 
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108. 

Ой, ти хлопче, молодче! 

Ой ти хлопче, молодче, 
Да який «є ти ледащо! 
Що затіяві> женитися,—З 
Кати зна* нащо! 

Умер!» батько, бай дуже! 
Вмерла й мати, бай дуже! 
Умер'ь милий, чорнобривий 
Жаль мені его дуже!—З 

Голубі» сизий, голуб» сизий 
Голубка й сизіша! 
Отеці» милий, мати мила,—З 
Дівчина жі> миліша! 

Мені й батько не рід*ьІ 
Мені й мати ве ріді»! 
Мені теща родина,—З 
Мені жінку вродила! 

Ой, ти хлопче, молодче, Йа який же ти ледащо! 
До затіяві» женитися,—З 
Кати знав нащо! 
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Будешь же ти хлопче 
Долю прокльїватьі! 
Весь вікт» кулаками,—З 
Слбзи, сдЗзи утирати! 

Биплачешь ти очі, х 
Да не вернешч» долі! 
Самі» такі» ти зав'ьянепгь,—З 
Лп билинка тая вь полії 

Ой ти хдоаче, молодче! 
Да ще й зь каріми очима. 
Та нащожі» тобі жінка,—З 
Камень тяжкий за плечима! 

109. 

Сіромаха. 

Гей вродився Сіромаха, вдався, 
Вь чистім!» полі край дороги, Лашкаиь спо¬ 

добався.—2 

Ой ми ляшки, та вашеді панки, 
Я межі, вами храбрьій козагь хлопець.—2 

Памьятайте же сини та ви вражі 
Що я козак!», ваші» паві Запорожець!—2 

А В!» недіно рано ся сливонька стала, 
Взяли, взяли козаченька, забили в» кин- 

далн. 2 
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Ой на ноги диби, на руки скрипиці 
Визволь Боже козаченька за темноі тем¬ 

ниці!—2. 

Ой на горі -жиго, така казаха вбито 
Червоною китайкою личенько накрито! і. 

Прийшла его жила, Галя чорнобрива. 
Яка открила кнтайчку, то й заголосила! 2. 

Тая жа его Галя, чорнявая, брава, 
Открила кнта'Ьчву, та й ноціловала! 2. 

Чи ти жилий впився? 
Чи за розуму сшнбся? 
Чи за нншою закохався, 1 а 
Мене одцурався! ) 

Я жила не впився. 
Не за розуму сшвбся, 
Нн за нншою не кохався, 
Ва неволю попався! 

110. 

У полі могила. 

У полі жогнла 
За вітрона говорила: 
Повій вітре, повій буйний, 1 2 
Щоба я не зчорніла! / 
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И вітер» не вії, 
И сонце не грі*, 
Тьідьки в» стену край догани, ) » 
Трава ведені*! [ *' 

Ой сад» сажу, ой сад» сажу, 
Вьіномі> поливаю, 
На чужбині пропадаю, 1 ® 
Бо роду не маю! / * 

Бодай тая річка 
Шувароігь заросла, 
Що котора мене молодого 
З» родом» розріднила! 

Бодай тая річка 
Риби не сплодила, 
Що котора мене з» родом» і а 
На вік» ровлучила! / 

111. 
На захід» сонце вже схилилось, 
Лагают» тіні на полях»! 
Од» чого ж» сердце ти смутилось? } • 
Чого ж» ви сдези на очах»? | - 

Червоне зарево, аж» ся*, 
Й р»яао жеврі* в» воді! 
Од» чого ж» сердце заміра*? І # 
Чого ж» така журба мені? } - 
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Горить зорниця бач» ве мутно, 
И ніч» як» тихо ваступа— 
Все хоче спать в все куня, |. * 
Чого ж» душі моій таїть смутво? | ** 

Глибока півнич» ваступила, 
Поснуло все мертвецькім» сном», 
Журба ж» мві душу отруіла, і а 
И сердце вдрала мов» котом»! / * 

Ти ять вітре, чомі> ве повіваєш»? 
Все спить ви-що ни-де нещукне! 
Від» чого ж» сердце ти так» смутне, І а 
И тяжко тав» чого вздихаФш»? / 

Глявь, ясний місянь, світлі зорі, 
Жартуют» з» небом» у воді! 
Все спит»: поля, ліси в горі! і * 
А чом» же сну не ма меві? і г* 

Вже й розсвіло, все взвеселилос», 
Співать пташки й в» лісах», 
Чого ж» ти сердце так» смутилось? 
Чого ж» ви слези на очах»? і 2. 
Чи ти скучаФшь за весною, 
Що вже не чути солов»я, 
Чи може журишся за тою, і а 
Кого любив» як» душу я? / . 

Дослухай сердце, не журиеь, 
В» любов» взнову не вдавайся! 
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Згадай тьі першу схаменись, \ , 
Нехай гука—не обзивайся! і 2 

Нехай гука, нехай гука 
А ти мовчі я слізі не дій— 
Мабуть вже додя намі така, _ 
Надісь наші» вікі та весь гіркій! 

Чи гдинне жінка на тебе, 
Чи гарна дівка усміхнетця, 
Чи скаже: собі а - бо цабе! і , 
Жахайсь бо лихомі одригнетця! | ‘ 

Лякайсь, мовчи, а слізі, не дій. 
Та зі розумоці дружніще знайся! 
Ві любові незащо не вдавайся і 
Бо зіість тебе, хоть будь стальний! ( 

Які скаже хто изі нихі: люблю! 
Тоі мові ворога цурайся! 
Ти май люблю гірші які гублю! 
Не зі кімі у світі не кохайся! і. 

Тепері я ві світі одинокий, 
Мені не хочетця вже жить! 
Які довгий світі и які широкий! і « 
А ві ему нігде себе діть! ( 2 

Тепері я ві світі одинокий, 
Мені не хочетця вже жить! 
Які довгий світі и які широкий! 
А ві ему нігде себе дить! 2. 
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11*. 
Щука риба в* корі, 
Гулке до воли, 
А я молоді» на чужини, 
Да не маю доли! 

Вийду аа ворота, 
Надину сирмягу. 
Ой, хто нене да пригорне 
Биднаго дитягу! 

Осидлаю коня, 
Да пійду я в» поле; 
Прощай, прощай матусенько, 
Ти родная мати! 

Ти сианньвій орле, 
Ти всюду лнтаешь, 
А чи часто ного синка 
V внчи видаєш»? 

В» поли мати син» твій 
В» поли спочиває, 
Вад» ним» сиднт» сизий сокол», 
В» головку тукає. 

Да вдаритця бидна вдова 
Об» поли руками, 
Дати моі маленькії 
Я днти я8» вами! 
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Сама собьі мати, 
Сама провьіньїла, 
Що вась таких-ь покохала, 
Да не поженила! 

Сини жт> мої сини, 
Сиви сокоденькв, 
Затій*. я вась не женила, 
Що ви молоденьш! 

113. 

Чи яж*> кому ввновать, 
За що погибаю? 
Нигді одь злих*. чоловік*. 
Покою не маю? 
Не нави дніть, гонють, б-ьють, 
Живцемт. пожирають! 2. 

Як*. ястреби на бідную 
Пташку нападають; 
Люти я рости огнем'ь, 
Без*. міри пилають, 
И митаютьдя ш її І . 
Які лютий 8Віри! / 2 

Нв окритися не могу, 
Ня явно прожити, 
Явно гоиють, а втай бьют>, 
Підкладають сітн. 
Нема жт> кому боронити,. 
Ннкто не рахувать! 
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Плачу, воплю и ридаю, 
Да на хто на чуеть, 
За що жа гонюта, за що ж* бають? 
Якаї причнаа? 

За то гонюта, за то бають, і а 
Що я сиротина! 1 

О, Боже кой! єдине 
Печалнижа утіха! 
Воззри на на сиротину 
Избавь сего лиха! 
Ти сама видиша на жене і 
Протнвни навіти! і 2. 

Изволь мене у Себе 
Ода іха злоби снрити, 
Бодай, Боже ворогажа 
Нехай будута знати, 
Що я живу пода кровожа 1 
Твоей благодатні / 2. 

114. 

Ой на греці білий цвіта, 
Давже опадає, 
Любива козака дівчиноньку, 
Давже покидає! }'*• 

Нехай покидає, 
Яка сажа собі знає, 
Щастливая дороженька і , 
Куди віна гадає. / 
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Гаєм» зелененькім», 
Там» орала дівчинонька 
Воликом» чорненькім». 

Ой, орала! ой, орала! 
Невміла гукати. 
Да навала козаченька | ~ 
На бандурку грати, і 2 

Козаченька грає 
Бровами моргає, 
Ой, кто знає, кто видає 
Да що він» годае! 

Чи на моі воли, 
Ой, чи на корови, 
Чи на моє біле ліце, ) 
Чи на чорни брови, ( 

Води воадихають, 
И сірн корови, 
Білєі лице не злиняє | 
И ни чорни брови! [ 

Ой, вийду я, вийду я 
На гору крутую, 
Туди, суди гляну 1 а 
На води биструю. / * 
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Щука риба гра* 
Да й та пару ма*, 
А я бідний, біднесевький 
Паровькі не маю! 

115. 

Гей, у полі вишня! 
І 

Гей, у полі вишня, 
Чому ве черешня. 
Любилися, кохалися, 
Чому ять не береті мя? 
Трай, трай, рай, рай, рай,—4 

Ой у полі нівка, 
На ней матеріява. 
Тамі дівчина жито жала 
Сама чорнобривка! 
Трай, трай, рай, рай, рай!—4. 

.Одна гора високая, 
А другая низка. 
Одна мила далекая, 
А другая близка! 
Трай, трай, рай, рай, рай!—4. 

Ой, у'сий близенькой 
Воли да корови, 

4* 
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А у тий далекой 
Чорний брови. ' 

. Трай, трай, рай, рай, рай!—4. 

Ой, у сий бдьізенькой 
Шкури на волочку, 
А у тий далекой 
Брови на швурочкуі 
Трай, трай, рай, рай, рай!—4. 

Ой, я тою близенькую 
Людям* подарую, 
А до той далекой 
Сам* я помандрую. 
Трай, трай, рай, рай, рай!—4. 

Котилися з* горі вози, 
На доліни стали, 
Любилися, кохалася, 
Теперь перестали! 
Трай, трай, рай, рай, рай!-4. 

Котилися з* горі вози, 
Поломали спиці 
А вжеж* мені не ходити 
На ті вечирниці. 
Трай, трай, рай, рай, рай!—4. 

Чорт* би просів* вашу матер* 
З* вашімі дівками, 
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Коли за нась не отдаете 
Берегите й самьі! 
Трай, трай, рай, рай, рай!—4. 

116. 

Ранині рано на зорі 
Стали коні на дворі! 

Стали коні на дворі! 

Ннхто коней не яюбьггь, 
Взлюбила коні Катри 
Взлюбила коні Катри! 

Она за вини ходила, 
Виходила на крилець, 
Виходила на крилець. 

Говорила вона річи: 
Вийти ви кові, кушайти, 
Пнйти ви коні, істи! 

Слуги вірні слушайте 
Будь ви гот.ови завтра мні, . 
Будь ви готови завтра мні! 

К*ь заутрині іхати 
Дале, подале оді бати, 
Дале, подале оді бати. 
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Бліже, побліяге кт» свекру у вдоїть 
Бліже, побліже, він-ь ласковнй, 
Бліже, побліже, він-ь ласковнй! 

117. 

Во Піру була. 

Во піру була 
Во бесідушки, 
Не у батуси. 
Не у матуси! 

Я була молода, 
У мила друга, 
У мьіла друга, 
У сердечьного! 

, Я не медь 'пила, 
И не півпнвцо, 
Я пьіда молода 
Оладку горілку. 

» Оладку горілку, 
Все вішн&вочку, 
Я не римочкой, 
Не стаканчнкомі>! 

Я пила, молода 
Иаь діві ведра. 
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Изт> пі» ведряц 
Черезт> край оьмаї 

И я полині» шла, 
Не валялася, 
И я лісом* шла, 
Не вшаталася! 

Ко дому прьішла, 
Вшатанулася, 
И за шнурочект» 
Ухватилася! 

И шнурочегь ти, 
Ти шнурочегь ной, 
Подеряи мені 
Бабу хмілную! 

Що би не вндил* 
ОвекЬр'ь-батюся, 
Не сказав* би він* 

, Моєму мужику. 

У мене ли мужі 
Гирький п'ьянида: 
Вин* віна не пгіть 
Зі води п*ян* живеть! 

Наді мене вині все 
Вині ломаетьця, 
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У мене ЛІ, молодой, 
Дома убрано. 

Ліани вьіньїла, 
Бо щьі вилила, 
Порогі вьіньїла, 
Вт. горохт. вилила! 

И шнурочек!» ти. 
Ти шнурочек!» ной, 
Ііодержи нені, 
Бабу хнілвую! 

П8. 

Ой, несчастний, 
Що маю діяти? 
Полюбив!» дівчину, 
Не могу та взяти! 

Тімт» не могу взяти, 
Що зарученая, 
Доле ять, моя доле, 
Доле несчастная! 

Просиві> же бі» я іі, 
Щобь мене любила, 
Щоб!» вона другого 
Бовсе разлюбила. 
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А вона не хоче, 
Бо я не богатьій. 
Ох», я ж» несчастний, 
Що маю діяти! 

Ох» и вьійду ж» я 
На тую мураву, 
Де з» ею я мав» 
Тихую забаву! 

Де вз» всяких» квиток» 
Вінки уплитала, 
И каріми очима 
Мене чаровала. 

Ой хотив» же був» я 
Приступить до іі 
Баюся ж» доткнутьця 
Рученки біліі 

Як» отрикаюся 
Всій своей родини, 
А еам» посмандрую 
В» чужую краину! 

119. 

Ой пішла я ур» ва водою, 
Аж» там» милий гуляє з» другою! 
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А другая тая 
Розлучниця злая, 
Богатая сусідонька. 
Вдова молодая! 

А я вечорі за нею 
За сією змібю 

Ві полі плоскіинь вибирала, 
Та все и разсказала: 
Що які мене любить 
Женитися буде, 

И до себе, злую суку 
Просила ві придане. 

Йване мій, Йване, 
Друже мій коханий! 
Побий тебе сила Божа, 
На наглій дорозі. 

120. 

Чи ти мене, моя мати, 
На мисти куаила? 
Що всімі дала по доленьці 
Мене ять утопила? 

Ой у море н глибоке 
Утопила мати, 
Та вмеясь міій головоньці • 
Видтиль не зривати! 

Не розкипай, мати, води, 
Бо важко косити, 
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Не розлучай мене 8% милим*», 
Тобі 8% ним» не жити! 

Ой, пий, мати, тую воду, 
Що я наносила, 
Зови, мати, того зятем» 
Що я полюбила! 

ЇЙ!. 

Колиб» ми з» тобою жили б» обоє, 
Колиб» ми з» тобою жили б» обоє? 
Жиди би ми з» тобой, вік» віковали— 
Нуждввьни, горвньви по вік» не знали!—2 

Жили б» ми з» тобою 
Як» Царь з» Царицей, 
Як» Гетман» в» дірівнії 
Як» наш» світдиций, 
Жили би ми з» тобой, 
Вік» віковали, 
Нуждвньки, горнньки, 
По вік» не гнали! 

188. 
Ходить сорока, колр потока, 
Тай кряче, тай кряче, 
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Тай вряче серденько, 
Тай вряче рьібонько, 
' Тай вряче! 

Ходить. Андрійко водо внконця 
Тай плаче, тай плаче, 
Тай плаче серденько, 
Тай Плаче рьібонько, 

Тай плаче! 

Вийди Марусю, вийди серденько 
Тай вийди, тай вийди, 
Тай вийди серденько, 
Тай вийди рибонько, 

Тай вийди! 

Свіченка горить, батенько не спить. 
Не вийду, не вийду, 
Не вийду серденько, 
Не вийду рибонько. 

Не вийду! 

Свіченка згасне, батенько засне. 
Тай вийду, тай и вийду 
Тай вийду серденько, 
Тай вийду рибовько, 

Тай вийду! 

123. 
Як-ь до тебе ходити, 
Тебе вірно любити? 
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Ві тебе батько лихий і * 
Сердце моє! і 2 

Батька дома не має, 
Батько ві шинку гукає, 
А ти оердце ходи 
Таки вірно люби 
Сердце моє!—2 

Які до тебе ходити, 
Тебе вірно любити? 
Вт» тебе мати лиха і'9 
Сердце моє! / " 

Мати дома не має, 
На хрестинях’ь гулке, 
Таки сердце ходи, 
Таки вірно люби, 

Сердце моє! -2 

Які до тебе ходити, 
Тебе вірно любити? 
И собаки лихи, і 9 

Сердце моє! і 2 

Я собакам* угожу, 
Я имі хліба положу 
Таки сердце ходи 
Таки вірно люби, 

Сердце моє!—2 
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Які до тебе ходити, 
Тебе вірно любити? 
Вт. тебе корки лихи, і 
Сеплпе моє! І 

Є 

Я и кошкам'ь у гожу, 
Шматові» сала положу, 
Таки сердце ходи, 
Таки вірно люби, 
Сердив моє!—і 

Яві до тебе ходити. 
Тебе вірно любити? 
Вт. тебе миши лихн, 

Сердце моє! 

Коли мишей боишся, . 
На воротах*ь повисься, 
Изгинь, пропади 
А до мене не ходи! 
Цурт» тобі, пекі!—2 

124. 
Вт» огород* хмілинонька грядки устилає, 
Промежі» людьми дівчинонька, та горько 

[ридає! 

Щожі» хмілвна яелененька— щож-ь не вгетця 
[в* гору? 

Щоягь дівчино молоденька проклинає долю? 
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Як* хмілинФ в* гору витьца? Тьічьіньі ве має 
Як* дівчині не хуритьця? Казах* покидає!.. 

И увчора горох*, 
И сегодня горох*, 
Прийди, прийди серденятко, 
Поговорим* у двох*. 

И увчора хулиш*, 
И сегодня кулиш*, 
Прийди, прийди, серденятко, 
Мою душу потіш*. 

И увчора паляниця, 
И сегодня паляници 
Прийди, прийди, серденятко, 
Дай на себе надивицця! 

И увчора киснль, 
И сегодня киснль. 
Ой як* хе я тепер* рада, 
Бул* у мене Василь! 

136. 

Я весела и жартлива, 
Дівка шустра, не спісива, 

4** 
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Да найду, то все співаю, 
Хто не нде всіх'ь зачинаю. 
Ось, бач*, ява я, | ^ 
Та жартливая! і 

Де зберутця парубки, 
Або зійдутця дівки, 
Там* я заразі» де взялась, 
Заразі» гульня поднялась, 
Ось, бачь, ява я 1 д 
Та шкодливая! / 2 

Парубки до мене диинуть, 
Орібро,’ злато нені сиплють, 
А я зхочу, поцілую, 
А не яхочу—подратую!... 
Ось, бачь, яка я і £ 
Вередливая. і 

127. 

И живі»—не любила, 
Л вмер*—не тужила 
Тої^и трошки потужила 
Які на лавці положила. 

А які» в* яиу опустила 
И журба тогди простила, 

Засипала, закопала, 
Ножннвими притоптала. 
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Ноживькимьі тупі, туп*ь, 
Лежи старий тут?», тугьГ 
А а молоденька 
Гуляти раденька! 

128. 

По середині дороги 
Казагь зустрів?» дівчину: 

яКо8аченьку, болят?» ноги, 
Возьми мене за соинуи. 

„Моя мила дівчиненько, 
Конів?» мій брика*а. 

„Я возьмусь за козаченька, 
Біли руки маю!* 

„А як?» война? а вороги 
И страшнн, и грязни.* 

„Ворог?»? О ни, мій дорогій, 
Він» нас?» не розразниі* 

Як?» схилився козачина, 
Шабелька брязчада, 

Нелувалася дівчина, 
На коня сідала, 

Скачуть, скачуть по доїнні 
Коханка, коханий, 
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Гра*, несучи дівчину 
Конічекі буланий! 

Вже минали и пригорові 
Коханий, коханка.... 

А ві козака лихий турові 
Пукі! изі за курганна!... 

Козакі долі! Шабля брязчить! 
Конь по полі скаче, 

На коневн турові летить!... 
Дівчинонька плаче!... 

129. 

Не топила, не варила, 
На припвчку жарі, жарі! 
Які пнду я зі сего села. 
Комусь буде жаль, жаль! 

Не топила, не варила, 
У світлонці димно. 
Які пнду я зі сего села, 
Комусь буде дивно! 

Не топила, не варила^ 
У світлонці душно, 
Які пнду я зі сего села. 
Комусь буде скушно! 

в 
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Не топила, ве варила. 
На припічку попилі 
Які виду я а» сего села 
Зостанетьця соколі! 

Не топила, не варила, 
На припічку каша, 
Прощевайте сусідоньки, 
Теиері я не ваша! 

130. 

Ой послала мене мати 
Заступа позичати; 
/Заступа ве дали, 
Застукали були, 
Чи не снй то Микита 
Що зі вильотами свита? 
Пнді вікон ьцемі вигнувся, 
Чи не вийде Маруся! 
И Маруся виходить, 
И орішки виносить; 
Чи орішки кусати? 
Чи Марусю ціловати? 
Ой, не стій пнді віконьцем-ь 
Не махай рукавомі; 
Які я матиму часі 
Сама вийду до васі, 
Ой не стій пнді дверима, 
Моя мати Марина 
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По ваддвирью ночу*. 
Які тьі іхаві, то я спала, 
Які тьі свиснуві, то я встала. 
Та забула запитати, 
Чого свистиші водо хати? 

131. 

Посіяла руту, міяту 
Надії водою; 

Та й виросла рута, міята 
3% лободою. 

Та й виросла рута, міята 
Зт> лободою, 

Та й хто жі мою руту, міяту 
Та й прополе? 

Обвгвався старий діді 
Зі бородою: 

„Ой, які твою руту, міяту 
Та й ирополюа. 

Ой цурі тобі, старий діду 
Зі бородою, 

Нехай моя рута, міята 
Зі лободою! 
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132. 

Кармелю,. сердцеї 
По світі ходьіпгь,' 
Ни одну дівчьіву 
3-ь разуму зводипгьі 

Ганнусю, сердце! 
Що жі> ти нні дала. 
Що мене до себі 
Причаровала! 

А вт> мене чари. 
Чари готови, 
Білое личенько. 
Чорний брови! 

А вт> мене хату 
Снопками вшита, 
Кармелю, нрінди 
Хочі» буду бита! 

Хочт> буду бита, 
Да звать за кого, 
Пристало серденько 
Моє до твого! 
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133. 
Нуте, нуте до межи 
Вереньїчкьі у дежьі! 
Ой нуте робить 
Себе не барить! 
Нуте, нуте по тать, 
Варенички киплять! 
Ой нуте робить 
Себе не барить! 
Не будете пьільновать,' 
Такт, будете ночувать! 

134. 

0% того часа ягь женився 
-Я ннколи не журився. 

Ой, чугь, Татьяна, і л 
Чорнобрива, кохана! / 2і 

На Тагьяну рубля дав*, 
Бо Тагьяну спндобав'ь. 
Ой, чукт», Татьяна, і * 
Чорнобрива, кохана! І 2‘ 

На Марусю пгятака, 
Бо Маруся не така. 
Ой, чукт», Татьяна, І « 
Чорнобрива, кохана! / ‘ 
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•Якь Тать я на заскіетця 
Вь душі радость отдаетця. 
Ой, чугь, Татьяна, | а 
Чорнобрива, коханаї ) ** 

Ой, оійду я до пана- 
Позиватьі Йвана. 
Ой, чувь, Татьяна, | а 
Чорнобрива, вохана! і 

* 

Ой чиїсь же я не така, 
Що за мене пьятака? 
Ой, чукь, Тать ява, 1 » ‘ 
Чорнобрива, коханД! / * 

135. 

Вт, Бердичовь, сдавнокь кісті 
Ввербовади хдонцівь двісті! 

А чикь ао іхь вербоваяи? 
-Зодотихь грошей надавади. 

Пристань Юрку до вербунву, 
Буднкь істи зь касдонь курку 

Будить істи, будншь пити, 
Будишь якь оанокь ходити. 

Забудь тата, забудь кати, 
А сакь пристань ти вь удани. 
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Тепер* мавші гореватьі, 
Лучче ві войско пановатьі. 

А ві уданахі даюті гроші 
Будишь які панокі хорошій* 

Будиші істьі, будиші пити, 
И хороши ві чомі ходити. 

И хороши ві чомі ходити * 
Довбешкою воши бити. 

И остроги побілили 
И чоботи ваксовади 

Китель білий, кивері чорний, 
Алопеці гарний и маторньїй! 

И чикчири гаптовави 
Сами пани арибирани! 

136. 
Ой дівчина гордица 
До козака гарнетьця... 
А козакі яві орелі, 
Які побачіві, такі а вмерії—2: 

Які би мене зранку 
Горілочки шклянку, 

ОідііігесІ Ьу Соодіе 



— 143 — 

її тютюні, та люльку 
Дівчину Ганнудьку.—і 

Горілочку бі пиві, пиві, 
її люлечку бі я куриві, 
її дівчину Ганнулечку 
До серденька бі все туливі.—2 

Колибі мене зранку 
Кави Филижанку, 
Сухарця й до того 
Хлопця молодого.—2 

Кавоньку бт> я пила, 
Сухарець би іла, 
Хлопця молодого 
До себе тулила! 

137. 

' Два відмедн, два відмеди 
Горохі молотили, 

Два півннкі, два півннві 
До млина носили! 

А горобчикі, гарний хлопчині 
На скрипочку граф, 

Горобличка, гарна птичка 
Хатку зам'ітаФ! 
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А ворони, добрьі жовн 
Пішли танцовати, 

Злеті вії кріодг, вхопив* дрюк*,. 
Пішов* підйоняти! 

138 

Воронь 8% хнари валета*, 
Вкрасти горличку жела*, 
А ми горлицю виймаєш», 
Та виді ворона сховаєш». 

В* очереті», вт» осоку 
Пид* калину, в* лепеху, 
А тамі» не пийнаемг 
Дороги не знаєш»! 

Вороні» лютий стрепенувся 
И до горлиці поткнувся, 
Бідно горлиця втикала; 
Та до ворона гукала! 

Заховаюсь в* осоку ^ 
Пиді» калину, ві> лепеху, 
А тамі» не пиймаеші» 
Дороги не гнаеші»! 

к о н в ц г. 
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