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ПРЕДИСЛОВІЕ. 

Оставляя надолго, быть нижетъ н навсегда, матерь горо¬ 

довъ русскихъ. Кіевъ, передню матери моей Россіи этотъ плодъ 

многолѣтнихъ посильныхъ занятій памятниками языка и слове¬ 

сности русскаго парода. Проведши большую часть моей жизни 

на югѣ Россіи, и могъ трудиться надъ разработкой народнаго 

слова русскаго преимущественно только на одной изъ нивъ 

обширнаго поля царства русскаго, южнорусской, ши украин¬ 

ской. Усердно воздѣлывая то. что досталось въ удѣлъ, по волѣ 

Промысла, на мою долю, я утѣшался п одушевлялся мыслію, 

что всякое нарѣчіе, иди отрасль языка русскаго, всякое слово 

и памятникъ слова есть необходимая часть великаго цѣлаі о. за¬ 

конное достояніе всего русскаго народа, и что изученіе и разъ¬ 

ясненіе ихъ есть начало его общаго самопознанія, источникъ 

его словеснаго богатства, основаніе славы и самоуважении не¬ 

сомнѣнный признакъ кровнаго единства и залогъ святой брат¬ 

ской любви между его единовѣрными, единородными сынами н 

племенами. Языкъ русскій, какъ и всякій другой, образуется 

писателями; но силу спою и Природное богатство беретъ изъ 

первоначальныхъ чистѣйшихъ родниковъ своихъ, изъ нарѣчій 

народныхъ, словно великая рѣка отовсюду, но болѣе всего изъ 

родной земли, почерпающая свои воды н восшииающап шумное 

море языковъ человѣческихъ. 1 нкъ величіе цѣлаго зависитъ 

отъ правильнаго развитія частей Словесныя произведенія каж 

даго русскаго племени заключаютъ въ себѣ и раскрывают 

часть богатства общаго, ваінкйго народною духа. 

Желая продолжать свои труды по изученію народности, еже¬ 

ли Богу будетъ угодно, съ благодарностію приму всякое содѣй- 
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репныя и правдивыя замѣчанія. (. читаю небезполезнымъ из^Я 

жить нѣсколько замѣчаній о народной поэзіи и настоящ Д 

изданіи народныхъ пѣсеиь. 

Но асѣ времена и у всѣхъ народовъ были к есть іічдц I 

съ особенною силою ума и рѣчи (розумнії, рнчійогн), СЪ особен¬ 

ною СИЛОЮ СЛОВІ) (мІІІІЫ. ВЬПІОВЫ), которым I. вообще человѣігь, 

разумный, словесііып, превосходитъ живущихъ, но не числа* 

щпхъ—безсловесныхъ. Эти люди еще до начала письма и грамот¬ 

ності! (нешісяёшш и неграмотнії), изъ глубины души своей-* 

чувства н мысли, мечты и нолю, впечатлѣніи міра и событіе 

жизни, короче сказать, истинное, доброе, прекрасное, прирож¬ 

денное лужѣ человѣка, выразили въ словѣ, въ пѣсняхъ, постъ 

видахъ, сказкахъ, преданіяхъ, съ такою силою и красотою, что 

слово ихъ пс прошло мимо. не забыто и не забывается услышав¬ 

шими, но сохранено и сохраняется, и передается потомству 

для увѣковѣченія, какъ выраженіе не скоропреходящихъ нуждъ 
временныхъ, но вѣчныхъ помысловъ (идей) души человѣческой. 

Іірн такомъ образованіи народной словесности, кромѣ ѵмовъ 

творческихъ, создающихъ прекрасныя произведеніи слова, вгггдД 

и вездѣ были н есть .ко ці іі ісііриніінаюіиіе, хранящіе а нередцЯ 

ющіѳ другимъ, увѣковѣчивающіе н ноддержншнощіе въ на роя 

пой памяти зтіі произведший. Эго тѣ восирішічішые. сгрндаітмь* 

лыс геніи, но выраженію поэта въ наукѣ поэзіи (Жанъ-Ноль ая 

Преддверіи Эстосгиыі. \ оіы іініе йог ЛеяЦіеІік), посредники между 

пародомь п і рудими творческаго генія, которые безсильны выра¬ 

зить своими словами, іщ языкѣ линей, свою чистую любовь ]и 

глубокую душевную іюснріішчнаость чутко слышимаго ими ду ха 

поэзіи, вѣющаго «о вселенной-, это люди глубоко сочувствующіе 

поэзіи И отражающіе сіяніе генія, какъ мѣсяцъ свѣтъ солнца. 

Въ Ю,ШСТЙ ,т*,адй> « и въ вѣка его просвѣщеніе вели¬ 

чія н славы, есть люди съ любовію къ природной силѣ в прелести 

народной поэзіи, народной пѣсни, кт, языку народному, простому, 
необработанному писателями, но чистому, сильному, самобыт¬ 

ному. безъ примѣси чужеземщины. 

Между тѣмъ какъ дѣятельные, творческіе народные умы 
воздѣлывали, обогащали, украшала языкъ народиый, выражая 

мысли, чувства, событія, въ ішс.щянцахъ, пѣсняхъ, сказаніяхъ, 

врѣзывавшихся въ памяти родичей, люди, способные вмѣ¬ 

щать въ душѣ своей выраженное другими, воспринимали, 

подобно доброму полю, живое слово, кикъ плодъ прошед¬ 

шаго и сѣмя для будущаго, н хранили его въ сердцѣ сво¬ 

емъ. и передавали изъ рода въ родъ ’іт стно и потомъ пись¬ 

менно. какъ завѣтъ отъ предковъ для потомства. Но чудный 
даръ вдохновенія и пѣсень рѣдко цвѣтетъ на лонѣ счастія, рѣдко 
сопровождается благами жизни, и пѣвцы, улетая душею въ об¬ 

ласть мечтаній, нерѣдко обдѣляются земными благами, но ска¬ 

занію древности и одного изъ своихъ собратовъ (стихотво¬ 

реніе Шиллера — ТІісіІшщ ііег Кггіс). в быть можетъ къ ішмъ- 

то примѣняется поговорка «голе и гостре якъ брытва*. По-этоиу- 

то остатками старыхъ преданій спѣтъ большею частію обязанъ 

|[ скитальческой судьбѣ бездомныхъ странниковъ, нищихъ, слѣ¬ 

пыхъ старцевъ, которым, память—жншін книга минувшаго. 

Славянская семья народові., и главнѣйшій среди нем на¬ 

родъ русскій, справедливо слапнтеа неисчерпаемымъ богат¬ 

ствомъ народной поэзіи. Виновники этого богатства неизвѣ¬ 

стны. Эти произведенія невѣдомыхъ умовъ, какъ дикіе поле¬ 

вые цвѣты, будто сами собою выросли на нолѣ народной жизяя, 

взлелѣянные природою, въ такой чудесной красотѣ слова, въ 

какую облекалась мысль только у лучшихъ изъ поэтовъ. Живое 

народное слово, исполненное прадѣдовскихъ иоучеяШ, дол¬ 

голѣтней богатой житейской опытностіи. хранитель древнихъ 
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ігредпяій. памятникъ дровняхъ событій, сокровище с.іезъ и 

радостей, народныхъ чувствъ л мыслей за нѣсколько столѣтій, 

раздается и поется на просторѣ царства русскаго отъ степей 

н до морей, н живетъ и растетъ по домамъ и по путямъ, па 

поляхъ и на рѣкахъ, какъ воды н лѣса, какъ горе и счастіе, 

какъ печаль п радость. Оно близко духу п сердцу народному 

к благотворно для его нравовъ. Оно можетъ долго существо¬ 

вать безъ пособія грамоты, тогда какъ слабыя литературныя 

произведенія, издѣлія подражательной словесности, не проявля¬ 

ющія силы душевной, скоро забываются н смѣняются другими, ие 

смотря пя усилія книжныхъ промышленниковъ поддерживать ихъ 

всѣми способами торговой смѣтливости.—(Іреда ні о сохранило намъ 

имена Козаковъ Кирши Данилова и Семена К.іпмовскаго, будто 

бы собравшихъ н сохранившихъ нѣсколько народныхъ пѣсень 

во время преобразованія Россіи. Стремленіе кт» народному напра¬ 

вленію нъ словебвости усиливается съ Карамзина и особенно 

съ 1835 года. Со времени обращеніи пашей словесности къ 

народному самопознанію, появилось довольно много изданій и 

Объясненій памятиIIковъ языка м словесности народной но всѣмъ 

ихъ отраслямъ, или нарѣчіямъ. Мало по малу распространились 

между образованііыші людьми разумныя понятія п справедливое 

уваженіе къ нашему родовому наслѣдію, къ этимъ почтеннымъ 

оітпімімъ словесной старины н живымъ свидѣтелямъ древняго 

и современнаго состояніи нашего языка к народа и его единства 

и разнообразіи въ различныхъ областяхъ царства русскаго. Изуче¬ 

нію нашего отечества въ отношеніи къ народному языку н 

словесности содѣйствовали незабвенными своими трудами: Рос¬ 

сійская Академія п потомъ заступившее ев мѣсто Второе Отлѣ¬ 

зете Академіи Наукъ, Географическое Общество п шѵгм ѵче- 

0бЩеСТВи И Штлш и сотрудник,, отечествен- 

журналовъ, сборниковъ н газетъ, а изъ частныхъ лицъ 
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особенно—С неги ревъ. Князь Цертедевъ. .Максимовичъ. Срезнев- 

скій. Сахаровъ. Кирѣевскій. Котляревскій, Артемовскій-Гудакъ. 

Крыловъ. Загоскинъ. Квитка-Осиовъаненко. Даль-Луганскій, и 

многіе другіе. Излишнимъ было бы распространятся здѣсь о важ¬ 

ности только что указанныхъ и подобныхъ нмъ трудовъ, пя кото¬ 

рыхъ осиовывается и которыми воспитывается въ народѣ уваженіе 

къ своему собственному, къ самимъ себѣ, которыми устраняется 

неразумное пристрастіе ко всему чужеземному и чужеязычному 

» облегчается путь самопознанія и самосовершенствованія. Въ 

произведеніяхъ простонародной словесности чистосердечно рас¬ 

крывается передъ просвѣщенными людьми душа малообразован¬ 

наго. добродушнаго простолюдина, съ достоинствами и слабос¬ 

тями. нравами и страстями, привычками и понятіями, какъ-бы для 

того, чтобы, увидѣвъ его въ этой картинѣ его собственнаго 

произведенія, моглп полюбить его II помочь его несовершенству. 

Узнавши съ дѣтства украинское нарѣчіе языка русскаго, или 

простонародный языкъ южнаго кран Россіи, п будучи убѣжденъ, 

что изученіе її объясненіе его можетъ послужить къ объясненію 

и обогащенію нашего общаго, гоподетву ющаго языка русскаго, 

сложившагося, образовавшагося, обогащающагося и совершен¬ 

ствующагося изъ различныхъ элементовъ и особенно изъ своихъ 

нарѣчій, я издал ъ, на этот» нарѣчіи, въ 18Л9 году Лумкы а писан, 

въ 1848 Южный Русскій Зборникъ, въ !852—Байкы Боровы- 

ковського. что и удостоилось благосклоннаго пріема со стороны 

образованныхъ читателей. Во все это время, при случаѣ и досугѣ, 

я собиралъ пѣсни и другія произведенія народной словесности. 

Въ этомъ оказывали мнѣ пособіе „нѣкоторые изъ моихъ знако- 

аыѵ,. Считаю мячи, саоааъ за такое содѣйствіе выразать зд-Ьсь 

искреннѣйшую благодарность всѣяъ имъ* особенно до 

зерскомѵ. М. А. Маркевичевой. С. Л. Метдинскожу, . Д> °- 
сову. При окончательномъ пересмотрѣ нѣсень оказалось весьма 
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иного или уже напечатанныхъ, или весьма сходныхъ между собою, 

пли нѳсюхраиввшііхсд въ первоначальной красотѣ п силѣ н потому 
болѣе пли менѣе слабыхъ по содержанію и Формѣ. При огра¬ 

ниченныхъ средствахъ для изданія, л предпочелъ, при оконча¬ 

тельномъ выборѣ, только то, что нигдѣ ненапечатано (кромѣ 

немногихъ исключеній’, и дѣйствительно достойно вниманія въ ка¬ 

ком ъ-іш будь отношеніи. Не допуская произвола въ составленіи пѣ- 

сень изъ нѣсколькихъ варіантовъ (различій), а печаталъ несходные 

стихи варіантовъ особо, указывая куда. і. с., къ какимъ стихамъ 

главной пѣсни, они относятся. Если варіанты казались особенно 

замѣчательными но чему либо (напримѣръ, весьма различаясь 

или относясь къ любимѣйшимъ пѣснямъ), то и вполнѣ печата¬ 

лись, какъ образцы различной обработки одной первоначальной 

пѣсни. При пѣсняхъ именами городовъ означены уѣзды, въ кото¬ 

рыхъ эти пѣсни записаны. Что касается до времени ихъ запи¬ 

сыванія: то пѣсни, сообщенныя її В. Гоголемъ (записанныя, 

вѣроятію, въ Полтавской губерніи) доставлены, въ 1832-1834 

году, II, Д, Бѣлозерскому, -- Гадячскія н Острогожскія записаны, 

большею частію, около 1840—184Б года, а остальные нѣсколько 

позже. 5 потребленное здѣсь нрнвоиисішіе, или способъ изоб¬ 

раженія звуковъ народной рѣчи видимыми знаками, буквами, не 

можетъ затруднять читателя, знающаго русскую грамоту, озна¬ 

чая буквами только такіе звуки, для которыхъ эти буквы обы¬ 

кновенно и нанчаще употребляются, т. е., напримѣръ, тощ 

хороше читай какъ написано, а не пмио, хараіие. Это удобство 

для чтенія въ правописаніи но произношенію тѣмъ необходимѣе 

должно оыло предпочесть словопроизводному правописанію, что 
выговоръ в чтеніе вь нарѣчіи народномъ, неуетановшшемея 

литературою, весьма сбивчивы. Впрочемъ, какъ ни просто чте¬ 

ніе по принятому здѣсь способу писанья, не лишнимъ считаю 

замѣтить: Е, е, послѣ согласныхъ произносится твердо, какъ по 
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церковнославянски ( въ такомъ же случаѣ или э (идё— идэ); 

если этотъ звукъ надобно произнести мягко, что рѣдко слу¬ 

чается, то употреблено е (сыне—сыньэ). Е, е, вначалѣ и нослѣ 

гласныхъ произносится мягко, какъ по-великорусски (есть. мое). 
И, и. послѣ гласныхъ, а иногда и вначалѣ, произносится какъ йп 

(мои — аіойн. нхъ — йнхъ, іи — йийи, Аде — Виде, Йимб, йдуть, 
йндять). Ы, ы. всегда произносится нѣсколько мягче великорус- 

каго Ы- ОкоїИаш^ ться вь глаголахъ произносится цьця. но 
пишется ться.} чтобъ но затемнять значенія словъ, и потому^ 

что тс сада собою переходитъ при выговорѣ въ ц. какъ и по— 

великорусски (спйтьея—спыцьця, быться быцьця.кажется—-кй* 

жетца, спится—синтца). Поэтому же я бьешея, гаЛЬчци обыкно¬ 

венно выговаривается бьессн, галоццп. Изображая народное 
произношеніе, я придерживалсн говора господствующаго, рас¬ 

пространеннаго по украинѢ, и соблюдаемаго почти одинаково 

какъ издателями, такъ и писателями. Эгиаъ хочу сказать, что 

ежели какія набудь пѣсни (а ихъ очень немного) записаны на 

крайнихъ предѣлахъ украинскаго нарѣчія, представляющихъ 

его нечистое, шаткое, ебшмшвое произношеніе, то и этп пѣсни 

напечатаны но обыкновенному произношенію. И предпочелъ это 

на слѣдующихъ основаніяхъ: 1) цѣлію моей было представить 

читателю сборникъ народныхъ украинскихъ пѣсень, а не об¬ 

разцы мѣстныхъ измѣненіи господствующаго произношенія; 2) 

при небольшомъ числѣ нѣеень изъ мѣстъ смѣшаннаго (.шпанаго) 

говора, соблюденіе Произношенія, подмѣченнаго отчасти въ этихъ 

пѣсняхъ, и не всегда притомъ съ большою точностію, свое» 

особенностію нарушило бы единство нарѣчі«: не объяснивъ его 

видоизмѣненій: її) мѣстное измѣненіе говора не всегда подмѣ¬ 

чалось и соблюдалось записывавшими, а потому удержаніе кое- 

какихъ оттѣнковъ мѣстныхъ говоровъ только ввеао-бы изслѣ¬ 

дователя въ ошибки на счетъ этихъ оттѣнковъ; 4) одни и тѣже 
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пѣсни въ весьма немногихъ мѣстахъ поются но мѣстному вы¬ 

говору. пъ другихъ же по областному, въ большей же части 

мѣстъ по главному, чистому произношенію большинства, много- 

людства, а потому при соблюденіи говора различныхъ мѣстъ 

пришлось бы одно и тоже печатать во многихъ видахъ. Сло¬ 

вомъ, у меня не было н нс могло быть ни цѣли, ии средствъ 

представить образчики мѣстныхъ измѣненій нарѣчія, хотя я впол¬ 

нѣ цѣню подобный трудъ, понимая впрочемъ неудобство и псу- і 
мѣстность его соединенія съ моимъ трудомъ. Избѣгая неумѣс¬ 

тной- пестроты произношеній въ народномъ языкѣ и народной 

поэзіи, я одпакожь не лишалъ языкъ того разнообразія, кото¬ 

рое замѣтно въ главномъ его нарѣчіи н свойственно всякому 

народном} устному говору, нерѣдко условлпвая благозвучіе рѣчи. 

Примѣры такнгр разнообразія: чи, чы; мели, мини, мынн: чорнын. 
чорній: вечер, вечир, вечор: да, та; улыця, Йулыця; вже. 

уже, йуже: виде, пійдё: тодп. тогда: колочок, колонок: худо- 

боиька, худибонька н такъ далѣе. Допущеніе такого различіи •] 

въ произношеніи словъ встрѣчается при сличеніи различныхъ 

Прежнихъ изданій на языкѣ народномъ. Такъ у Оеновъшіенка 

(повѣете чы. мыші, тіки, носитъ, промежъ, вичныд. ходитъ, 

весн.іьля, мотнетпя: у Котляревскаго (эненда): чи. весилля, тиль- 

ко. вернется, пьяни, болиццн; у Максимовича (пѣсни): йдуть, 
опрощенье, ЧИ, ИЪЯДЦ ТІІ.ІЬКИ (тндькы). пье, и ироч. 

( Ч1Пг|" си*ьшъ важнымъ дѣломъ прежде всего изданіе текста 
народной поэзіи, и почти не прилагаю здѣсь примѣчаній и обь- 

ясліиіій. предоставляя себѣ или другимъ сдѣлать эго сопрене- 

ш мъ. нрн^дт.уѣ іі способахъ. Иные, правда, .побитъ умничанья 

гтэзін болѣе самой Поэзіи, но о такихъ народъ выразился бы 1 

своею пословицею «глухому шіежо сгплшты». Теперешнему 

1|)уп чиєму, надѣюсь, всякій отдастъ справедливость. кто только 

можетъ понять, что значитъ добросовѣстное изданіе текста народ- 
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ныхъ произведеній. Кромѣ его записыванія лично «чрезъ дру¬ 

гихъ, надобно было сличить множество списковъ, отдѣлить 'мно¬ 

жество Пісень одинаковыхъ, неисправно записанныхъ, слабыхъ 
уже напечатанныхъ, варіантовъ неважныхъ,-опредѣлить пронз- 

ношеігіе при разнообразіи правоинсааія, опредѣлить и означить 
СМІ іелъ и связь въ рѣчи посредствомъ знаковъ препинанія, уста¬ 

новить раздѣленіе стиховъ придумать систему, обнимающую 
разнородныя пѣсни, И подвести подъ нее эти пѣсня И Т. п. 

При всемъ этомъ конечно нельзя было избѣжать кякнхъ шібудь 
ошибокъ, недосмотровъ, а еще менѣе возможности избѣжать 
того, что кому шібудь можетъ показаться ошибкою. Такъ, 
напримѣръ, нерѣдко смыслъ какого шібудь выраженія можно 
понимать различно, а отъ этого зависитъ и различіе въ знакахъ 
препинанія. Иногда стихи можно дѣлить различно: что одішъ 
приметъ за пресѣченіе одного и того же стиха, то другой 
можетъ считать стихомъ особеннымъ. Риѳма пе всегда служить 

здѣсь указателемъ окончанія стиховъ; она попадается и среди 
стиха. Вообще народное стихосложеніе еще ожидаетъ ученаго 
изслѣдованія. Замѣтимъ только здѣсь, что весьма .любимый и 
употребительный украинскій стахъ обыкновенно состоятъ нзъ 

I I слоговъ, или 7 паръ, изъ которыхъ 1-ю парою оканчивается 
первая половина стиха посредствомъ пресѣченія, съ концемъ 
какого шібудь слова, и поэтому стихъ можетъ быть раздѣленъ 

надвое посерединѣ, и образовать два стиха: одинъ изъ -1-хъ, 
а другой изъ 3-хъ наръ слоговъ. Каждыя двѣ пары слоговъ, 

кромѣ послѣдней, отдѣльной, имѣютъ только одно удареніе ня 
2-мъ иди па 3-мъ слогѣ (почему и можно ихъ принять за стопу), 

и притомъ гакъ, что хотя бы изъ 4-хъ слоговъ н два имѣли 

на собѣ удареніе, то только одно удареніе выдерживается, а 
другое ему подчиняется. Такъ слышатся—ко з а къ добрый, козакъ 

добрый, козакъ ишовъ, шиовъ козакъ, какъ если бы было—коза- 

м 
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чеііько, козачбнько, но не выдерживаются ударенія такимъ об¬ 

разомъ — козакъ добрый, коза къ ншбаъ, шшѴпъ коза къ, дйбрый 

козакъ н т. п. Примѣра такого стиха: 

йшлм коровы I из диброиы, | а овёчкы | з поля: 

Выплакала \ карп очи | крій козака ) стоя . . 

Хылітесв, I густи .Юзы. | ішдкнль витер і ніс: 

Дывптеся, І кари очп, видкиль мы.іый | йде. 

Хылылысл І гурти лозы, 

Тп вже пере стіі.іы; 

Дывылысл і кари оч и. 
Та І1 плакаты | отёлы. 

Удареніе изрѣдка встрѣчается и на і-мъ или 4-мъ слогѣ: 

Из за горы і витер віє. , жьіто поло | віє: 

На козака | худа слава. | що робиш, не | вміє. 

Распредѣленіе ііѣсень вполнѣ и для всѣхъ удовлетвори¬ 

тельное почти невозможно, какъ потому, что, по народному 

выраженію, «той ще неродывея, хто-бъ у симъ утодывъ,» такъ 

н потому, что произведеніи народныхъ вдохновеній, какъ все 

живое н естественное, съ трудомъ укладываются въ какую бы 

то ни было систему, всегда болѣе или менѣе произвольную. 

Есть много пѣеень сходныхъ въ различныхъ видахъ или отдѣ¬ 

лахъ ихъ. потому что эти виды н.ш отдѣлы пѣеень не всегда 

рѣзко различаются и отдѣляются одни отъ другихъ. Л между 

тѣмъ безъ приведеніи иѣеенг, въ стройный порядокъ нельзя 

обойтись уже и потому, что безъ того не было бы возмож¬ 

ности пи помнить ихъ, ии обозрѣть, ни представить по нимъ 

народную жизнь. Азбучный порядокъ совершенно неудобенъ 

въ этомъ случаѣ: множество рдииакпхъ пѣеень различны только 
своими начальными словами иди буквами, и были бы мри этомъ 

раздѣлены, а другія, несходныя между собою, сошлись бы 

вмѣстѣ. Здѣсь пѣсни рапірсдѣлѳлм на основаніи различія ихъ 
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отчасти пршнпшйвнго самимъ народомъ, отчасти заключающа¬ 

гося въ его пѣсняхъ, словомъ, принятъ порядокъ, казавшійся 
самымъ простымъ, полнымъ и естественно обшімавшииъ разно¬ 

образіе народной пѣсенной поэзіи. Пѣсни идутъ въ такомъ 
порядкѣ: 

А. Пѣсни 'житейскія, собственно ОТНОСЯЩІЙСЯ къ жизни, 
или вѣку, человѣка, съ различными его возрастами, имѣю¬ 

щія своим ь предметомъ жнѣейскія событія и случаи, положенія 
и отношенія, н возникающія изъ нихъ и при нихъ чувства и 
страсти, отъ колыбели до могнлы. Эго восходящія п нисходя¬ 

щія ступени жизни. У подножія ихъ младенецъ съ матерью, 

приникшею къ его колыбели, съ убаюкивающею, лелѣющею 
его пѣснію (а, пѣсни колыбельныя). Потомъ, выше, юность и 
любовь, съ ласкою и нѣжностію, безпечностію и тревогами, 
радостію п печалію, разлукою, ревностію, постоянствомъ, из¬ 

мѣною, бѣдствіями и надеждами на лучшее (б., пѣсни любов¬ 

ныя). Верхняя ступень человѣческой жизни, средина ея зрѣ¬ 

лости, занята торжествомъ свадьбы, съ различными обрядами 
и далеко-ііесущішиси пѣснями, приличными положенію «моло¬ 

дыхъ». какъ послѣдствію прошедшего и началу будущаго нхъ 
взаимнаго отношенія (в., пѣсни свадебныя). Супружество ведетъ 
за собою семейныя и родственныя отношенія и событія, п воз¬ 

никающія при этомъ чувства и страсти, выражаемыя въ пѣсняхъ, 

сопровождающихъ человѣка во всю его жизнь, при нисхожде¬ 

ніи его къ старости и смерти (г., пѣсни сеиейио—родственныя). 

Наконецъ надъ прахомъ, надъ бездушнымъ тѣломъ человѣка, и 

надъ мѣстомъ его послѣдняго успокоенія, въ ранней ли моло¬ 

дости, или въ старости, раздаются причитанія п плачи его ма¬ 

тери пли его дѣтей, его родныхъ и о.шжшічъ (Л) пѣсни или 

причитанія погребальныя и поминальныя). 
К. Другой кругъ пѣеень. находящійся въ близкой связи 
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СЪ -ПІСНЯМИ ЖНтеЙСІ.'іПІІІ, ИѢКОЖІІЗЩШІШМН, это пѣсни ГОДОВЫМ, 

пѣсни народнаго года, съ ого днями и трудами, занято) ли н 
работами, играм» » праздниками. Здѣсь, большею частію щШі 
открытымъ небомъ, при впечатлѣніяхъ разнообразныхъ временъ 
іода, сердце простолюдина раскрывается предъ Господомъ, 

сдадите его благость, н пѣніе подобно благовѣсту раздается 
шиї. землею И несется по воздуху подобно ѳиміаму; здѣсь ц 
елЬ.ІМ нсчезпушшіхъ старинныхъ нѢроВІШІЙ, перешедшихъ 117, 

ш'ив иное увеселеніе. Сюда относятся: а) веснянки, что поются 
по большей части при играхъ, пт. танкахъ, іі.ігі хороводахъ; 

о) пѣсни русальныя, съ оаматью о русалкахъ, поются около 

времени праздника Троицы, на Зеленой недѣлѣ: «) кушиовьгл 
что поются ари обрядахъ Ивана Купала* г) петрщочныІ 

■чоаоЕо сказать-ііѣсші лѣта, средолѣтнія, получившія названіе 
огъ времен її Нетривокъ, Петрова поста; д) косарскія, „лн 

шешшчныя, пѣсни косарей, при косовицѣ; о) гребедкія. 

Пѣсни гребцевъ. при собираніи сѣна; ж) зажвнвныя и об- 

жинковмя, во время н подъ конецъ жатвы; з) осеннія. „I 

осеннихъ работахъ и сходбищахъ: н) колядки поются подъ 
оьнами домовъ па праздникъ Тождества Христова, » но со¬ 

держащіе своему относится къ военшшшшію стариннаго быта 

и прославленію праздника: Г) щедривкы, подъ новый годъ, 

содержатъ въ себѣ поздравленіе и пожеланіе домашняго н то- 

зяйственйаго благосостоянія: к) новогодніе, на ноаы.1 годъ 

ношааіьныя, при аошнашн домовъ пашнею, состоятъ изъ 

ГГ.. *“* ст"сгі"- в"*"»««*«.» к». 

". г!::гу,отся ка|,шш »»*»«»>.... различное настроеніе еегшіа- іп 
«осшигашиіе „ 1 с»'Радот<™,ваете» 
стаанаѵт подъ покровомъ преданій, о г::г:;іг “Г1 
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в' Въ съ житейскими а годовыми пѣснями „ ж 
За ЭТЧШ и какъ выводъ «нытиости 2 Г 
жнзші а го.шпыѵъ трудовъ, помѣщаются иѣаш ива ^ 
назидательныя, поучительныя: о людскихъ • Ш1Пеш,ыя; 

долѣ, понятія о нравственномъ и безиравствеиои^ ” ,#’Д®Й0Й -*■.•.-..::г,: тедьности. ^щиозва- 

Пѣсни нравоучительныя иногда являются въ Формѣ дѵиы 
НЛП стиховъ вольнаго- неровнаго размѣра, близкаго къ благо- 

звучной прозѣ съ риѳмами, и этимъ сблпжаются съ отдѣлоп.: 

І. і Пісень былевыхъ, изображающихъ виѣшвія событія 
народной жнзші. Здѣсь нвображпется яркими картшшжя борьба 
> кранны за христіанство и православіе съ Западомъ, стрс- 

мшшншеп расторгнуть родственный союзъ слашишрусскаго іие- 

мешшго единства, и лостошшыми врагами христіанства. Турками 
н Татарами. Здѣсь подпит и и мученичество народныхъ витязей 
(лыцарей). побѣды и битвы, торжество и Страданіе, въ шумѣ 
оружія И потокахъ сноси и вражьей крови. „ тіМЯТИІШІ изъ 
ьостоі но степямъ, ооишовввшіа лютыхъ враговъ, стремив¬ 

шихся на истребленіе христіанскаго просвѣщенія. 

Л- Въ бытовыхъ пѣсняхъ изображается быте и занятія 
различныхъ сословій, возникшихъ раньше или позже изъ об¬ 

стоятельствъ историческаго развитія. 

Г. ІГь пѣсняхъ шуточныхъ проявляется комическій, сатири¬ 

ческій. Юмористическій, шутливый, или жартовликый, взглядъ на¬ 

рода на отношенія и случаи жизни .семейныя н бытовыя, п при¬ 

гонъ эта пѣсни прилично помѣстить въ концѣ ио причинѣ, боль¬ 

шею частію, позднѣйшаго, или новѣйшаго, ихъ происхожденія. 

II такъ, основаніе дѣленія пѣсенной поэзіи, жизнь и 

вѣкъ, годъ п его трудъ, мысль и дума о жизни, быль исто¬ 

рическая и память о жизни съобщя, бытъ н образъ жизни, 
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жартъ іі-ііі шутка, выражается въ такомъ порядкѣ пѣсеш.: жи¬ 

тейскія (колыбельныя, любовныя, свадебныя, селеПнородствеп- 

ныя, лоиишммша): годовыя (веснявкп, русальныя, куналовыя. 
летривочпыи. косарскія, гребецкін, зажншшыя, осеннія, колядки, 

щедрнвкн, новогоднія): нравственно—поучительныя; былевыя раз¬ 

личныхъ временъ жизни народной: бытовыя (козацкія, чумацкія 

сиротско-бурлацкія, солдатскія, промышлешшцкш); шуточныя. 

Есла этотъ выпускъ простонародныхъ украинскихъ пѣсеиь 
удостоится вниманія просвѣщенныхъ любителей всего русскаго 
народнаго; то я постараюсь современенъ издать и другіе вы¬ 

пуски пѣсеш, и другихъ произведеній народной словесности, 
а можетъ быть, для объясненія ихъ, словарь и примѣчанія- 

Само собою разумѣется, что это дѣло не можетъ имѣть успѣха 
безъ содѣйствія образованныхъ читателей. 

Совершенно понимая нею важность собранія и сохраненія 
музыки, или напѣвовъ, народной поэзія, я, послѣ нѣсколькихъ 

неудачныхъ попытокъ—достигнуть этого, увидѣлъ, что, не имѣя 

музыкальнаго образованія п другихъ достаточныхъ для этого 
средствъ, долженъ Предоставить это занятіе другимъ. 

Передавая свѣту этотъ памятникъ народной поэзіи, со¬ 

ставленный многолѣтними трудами, желаю отъ всей души и 

молю Бога, да послужитъ эта простая народная поэзія на 

пользу науки языка русскаго во всѣхъ его отрасляхъ, еще 

болѣе обогатитъ нашъ общій и богатый языкъ русскій » его 

словесность, и возвыситъ взаимное познаніе и любовь между 

сѣэпі и.шмишми л с Осло в шш нашего великаго отечества. 

Издатель Амвросій Шет.ишстй. 

* 
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467. 
ПѢСНИ ЖИТЕЙСКІЯ. 

шыешлын. 

ОН ТЫ коте, коточок1. 

Не -ходы рано в садочок, 

Не НОДОХПІІ ДИВ очок, 

Нехай зовыоть вшіочок 
Из рутоньш, из чьатоііькы. 

З хрещатого бпрвиночку, 

3 запашного васылечку. 
Ой сны, дытя. до обпда. 

Покидь маты з киста прийде 
Да принесе три квнточш: 

Ой первую зрослывую, 

Л другую сопливую, 

А третюю щасливую, 

Ой щоб спало, щастя знало, 
Ой щоб росло, не болімо, 

На серденьку не кволыло. 

Сонькы-дрпмкы в колисоньки, 

Добрый розум в головоньки. 
1 



Жягкйекгг. 

А рИСТОЧКЫ у КИОТО ЧКЕЕ, 

Здоровьячко у сердечко, 

Л п роточок говорушш, 

Л в пиженькы ходусеньш, 

А в рученьки лпдусенькы. 
(Г-іу «.«!> 

Ой був собі! коточок. 

Украв собі! клубочок. 
Та сховався в куточок. 

Щоб люди по знади— 

Котка не .шии, 

(Гллп.ѵілмц) 

.ЇКШІЮ, ЛЮ.ШО. 

Побью котка, полаю. 

Щоб по почах не ходик. 
Малых ділок по будив. 

Ой ходить сон коло в икон. 
А дрплота коло плота, 

Питається сон дрниоти: 

Де ты будеш ночувати ?- 

Там де хата тепленькая. 
Де дитинка маленькая, • 

Там я буду ночувати. 

Дитиноньку колихати, 

(І'йДОІШіМі.) 

Оіі ты, коте сирыя. 
Не ходи до пїнрЙ: 

КилывЕлклыл. 

Л иды до хиты— 

Дитя колихати. 

І і**дояме.іц) 

Оп люлн. ЛЮТИ, 

Чужим даткам ду.іп. 

Л нашому калачи. 
Щоб сипло у почн. 

(Рмомньи ) 

А на кота туркота^ 

А на литы дрнмота; 

А на кота все лихо,— 

Ты, дытынко, спи тихої 
(Ради ви мь). 

Коточок, коточок 

Злизав бабин медочок . . . 

Сама баба злизала. 
И на котка сказала! 

(Рмохисдь,) 

Котьшо, котьшо! 

Лон деко но енно. 

1 ы будеш енно класти, 

А я буду воли насти. 

(Гмояиімн 

А, »! котку! 

Не лизь на колодку. 

Бо забъеш головку,— 

То буде болнтн. 



Житейскія- 

Ніічыэі запер гиты. 

Була в леле налшточк». 

II ту ДІІТКЫ БКр&ІЫ, 

На ліиькы побрали. 

Купы, маты, шовку 
Завинуть головку. 

Шовковин вервечки, 

Колисочка швабська, 
Дитиночка папська: 

Золотий бильця, 
Колышу я чорнобривця. 

(рддолыедь.) 

А кулик намиє, 
А чаєчка пашаче, 
А сорока напряде, 
А йочубсії витче, 
А билин лободи 

Та іі ) би лють па води, 
А бплин щука щечки 

Да й помиють рубашечки. 

(Чсрвкгоі.) 

ПѢСНИ ЖИТЕЙСКІЯ. 

.шшеыя. 

Дішчпно моя. Перепсловко. 
ДаЙ пени вечеряти, моя ластовко ! 

Я-ж не топила, а-ж не варила. 
Пошла но воду, видра побила. 

Я-ж не побила, постановила, 

З гори покотились, дп Й сами побились. 

Дії вчило моя, Переясіивко, 

ПоцнлуЙ-Же мене, моя ластовко! 

Дні; що-ж, дав ну-ж. дак иоцилую, 

Да у тую губоньку да золотую; 

Да в той у сочок, як колосочок. 

Да у ты и бривоиькы, чорни як шнурочок. 

Да у той видочок, повен як гурочок. 

(Перемок) 

Ой без милого соловейка н свит не свитае. 

А без ного миленького гудяньяя по жне. 



й ЖіІТЕЙГІСМ- 

Лк вилетить СОЛОВОЙКО, ГО й свита рйНІШіе; 

л як вийде мШ мыдоыкый, гулять веселіше! 
(Гадп ) 

Орав мылиіі у ярыші, тевер у толоци: 

Выплакала пари очи за чотири ночи. 

Та вже-ж мини сн чотири та за десять стили: 

,(ССЬ V ЛОГО мыленІ.КОГО волиш пристали! 

Бодай волы жывИ були, а плуг поламався, 
Щоб мШ милый из воланы додому пригнався ! 

(Галич., Лебеди*.) 

Кармелю-серцо 1 но свиту ходиш, 

Ие одну дивчину з розуму зводиш. 

— Гашіусю-ссрце! що-ж ты меїш дала. 

Що моно до ссбо так причарувала. 
— А в мело чары, чары готовії: 

Вилсс личенько и чорни брови. 

А в мене хата сшіпкамн вшита; 

Прийди. Кармелю, хоч буду быта. 

Хоч буду битв, знатиму за кого: 

Пристало сѳрденко мое до твого. 

(Кіг>.) 

ОЙ ив видно ного дому, только видно грушу; 

Туда-ж мою пориває рано іі низко душу. 

Ой не видно Його дому, тнлько видно баша; 

Туда-ж меті любо-мыло оченьками глянуть. 

ОЙ не видно Його дому, тнлько выдпо хрести; 

Туда-ж иени любо-мыло оченьками эвесты. 

•ІЮЬбВНЫЯ- 
7 

в0ГО и,у- "“*> “««о дус«. Коло ЙОГО нодолоко жмв, .Ій ,„у6чш ’ “*• 

Пхав козак молодий сывы. ново а оед. 

Счосиая „ безсчасная та робоча, доля. 
Що неодну нвчевьку НПД оконце, кпчѵпао 
Пал оконцем ночував, соби днвчш»- КОхаГ 

Дипчыно-рыбчыно! куплю, серце, Обручку; 

Подай, подай крозь кватирочку ручку ! * 

Ходня, ходим, АИВЧЫНО, ходим, серце, на „исто 
Куплю тобі! намисто, та на шыи повніш. 

(а па шып повишу, вороженькнв поташу 

(ЙрМеік) 

Ой у поли криниченька на чотири зводи: 

Любыв козак дивчмконьку не чотири годы: 

.Іюбылыся, кохалися, тай но побралися. 

I нлько маши вороженьки тай гтоктишалысн. 

— Руту сію, руту сажу, руту й поливаю; 

Ой я тебе, казачсиькѵ, щодня дожидаю! 

Ливчынонько, сира утке, чи сватати хѵтко? 

Козаченьку, ловил роже, в нсдилю негоже: 

Нк дождемо тип осени, то іі Бог нам поможе! 

І'Й високо соколовії до неба литы. 

Ой далеко козаковії до осени ждати.! 

— Хоть високо, невисоко, треба долатати: 

Хоть далеко, недалеко, треба дожидати! 

(Ги .ні.) 

Чи я вбрела, чи я валила, чи мене шідбито,— 

Чи сам козак не етап ходить, чи його одбытп? 



Житейскія. 

Ой одбывяе од берега щука рыба риску, 

Утеряла дпвчыяоыька у козака ласі»}. 

Л я-ж гѵю драйву ряску зберу у запаску, 

Л ввечері! козаковії надійду ппд ласку. 
Ппдіііду-ж я ппд окопне, маты горох нарыть, 
Горох нарыть, серце вымыть, на улыцю барыть, 

Оіі годи-ж ты, стара латы, гороху ворыты, 

Пускай дочку на улыцю, ші-З-кым говоры гы. 

Чп сс-ж тобн, коя допго, пе на дыхо шішло, 

Що учора из вечера три козаш прыйшдо. 

Одып сыдыть конец:, столу, мед-вьшо кружає; 

Другий сыдыть бнля Його, на скрипочку грае; 

Третій стоить у порога, днвчыиы нытас: 

— Дітчьшоііько, сира утко. чн сватати хутко ? 

— Казаченьку-барвішочку, хоть п в неднлечку! 

— Дивчынопько, новіш роже, в не дім ю негоже; 

Як диждеио тай осены, то й Бог нам поможе. 
— Ой высоко соколяти у гору лптаты, 

Ой далеко дпвчынонъцп до осени ждаты. 

— Хоть высоко, невысоко, треба долитаты; 

Хоть далеко, недалеко, треба дожпдатыі 
— Як лучиться отецькій сын, оддасть мене маты! 

(Галич.) 

Як припхав мій мыденькый в недилю раненько, 
Из коныка нз.шзае: добрый день, серденько! 2. 

Ой здорова, моя мыла, ой лк ся ты маєш? 

ОЙ едаеться, моя мыла, нашого кохаєш! 2. 

Здоров, здоров, лій лыленькый, ой як са ты маєш: 

Ой едаеться, мое серце, мене забуваєш I 2. 

(Принці пор. Дніпрі, і 

Лю поены я. У 

Люблю Лишка !-Любы, долю, 

Люоы, серце, не бороню; 

Постиль буде ШОВКОВО. 

Додержить Ляшок слово. 

Люблю Ляшка !—Любы, доїш. 

Люби, серце, не бороню; 

С'ішсот овець дам с кошары, 

ч Лбы з Лишком була в нари. 

Люблю Ляшка!—Любы, доню, 

Любы, серце, не борошо: 

Зостаєшся сама в хати, 

Стережися розмовляти. 

Люблю Ляшка!—Любы. доню. 

Любы, серце, не бороню; 

Тебе Ляшок зведе з ума 

її наробить пал сорока. 

Люблю Ляшка!—Любы, дошо, 

Любы, серце, не бороню. 

ІІе журися, стара ненько, 

Ходить Ляшок чепурненько. 

Люблю Ляшка!—Любы, доню, 

,1юбы, серце, не бороню. 

Утни кого називає, 
Шлюбу брати по,мовляє, 

ЛшбЛЮ Ляшка!—Любы, доню, 

Любы, серце, не бороню. 
(Рад^шсль) 

Чїі ты чула, дийчылешъио* як я тебе клыков, 

Мьшо твои ворйтечка сыпьш коном пхав ? 

Ой хоч чула, хоч не чула, не #о.іы валися; 



Жііїкягкіґг. 

П саду була, рожт. цвилп. я затикалося. 

Уси хіогшіг па колода.., « «ого немає; 

Десь МІЙ мылыЙ чорнобривий коня лшшвое. 

Через тую криниченьку орел воду носить: 
Матусенька свого сына вечеряти просить 

Ой вечеряй, коя мати, коли наварила; 
А я ніііду на той куток, де- дпвчьшя ми.іп. 

Ой хоч мила, хоч не мыла, аби чорнобриво: ' 

Вона пене молодого гаыро полюбила. 

(Конотоп. І 

Коло синей, коло хоти 
Ходить голуб сывыЯ-волохатый, 

Ни загнати, ші зазвати . . . 

— ВыЙди-выЙды, мила, з хати! 

Ти дпвчьшо нидглрная, 

Як та зора ясно вечнрпял ! 

Ти в комори, я на двори; 

Вийди, серце, зліічьш зори. 

Не личыда да їі іге буду; 

Кого люблю, не забуду. 

— Дивчыионька, серце моє ! 

Сподобалось личко твоє: 

Нс так .шчко, як тн очп: 

Мусив прийти о-шівиОчи: 

Не тик очи, як тії брови, 

Люби, милі; до розмови: 

Не так брови, як ты спмн, 
На папері; написана. 

Писав тры дни н тры иочи, 

Закиді, списав чорни о*ш. 

СГпіаи » 

^головиу а 
іі 

Сй дпвчьшо, наїшночко. 

Знодобалосі. „єни твоє личко. 2 
Не таї; лычко, як ты сами. 

Па бнлнн папери написана. ^ 

І и дпвчьшо, сира утло. 

Выйды т йудоньку хоті, нехутко. 2. 
Ой не выйду, нема часу. 

Вышлю сестру саму меншу: 2. 

І аке лычко, така сама. 

По бішш папери написана: 2 

і яке лычко, така й брови, 

1ллько не такая до розмови; 2 

І яке Й личко, така її доті, 
Гнівно не такая черноброва. у 

Сидить собл козаченько. 

Думне, гадає; 

Сан зостався на чужини. 
Дружини немає. 

— Нема в мене дружиноньки, 

Нн счастя, ші доли, 
Сам зостався на чужини. 

Як билина в поліг. 
Ходить голуб коло хати 
Сивий, волохатий: 

Як загуде жалібненько, 

На серцю тяженько. 

Ой не ходы, голубчику, 
Коло мо л хати. 

Принеси ній голосочок 

■?Б*га!Нф.) 



Житкйгктіг- 
V.ї 

Мыл он ДО хаты. 

Оіі пилу-ж я до кириыци 
Пыты воду з дненьця: 

Ой без ножа, без таінрш 

Не край лого серия- 
(Кіеп., Бсрлічсв.) 

Ты по сим боціі, а во тям бонн: 

Передайся до мене. 2* 

Ты чорнявая, кучерявая, 
Не здавайся на мене 2. 

Я любив тебе, я кохав тебе, 

А як батько дитину: 2. 

Извьядыв себе, насушив себе, 
А як витер билину. 2. 

' Хоть минулися в саду яблучка, 
Не минаються дульки; 2. 

Хоть минулося жениханьначко, 
Не минаються думки. 2. 

(Пирять) 

Ой вышепька* черешенька^ верба кучерява; 

Дивчцнонько козаченька таіі причарувала. 

Чаруй, чаруй, дивчьшонько, колы довелося; 

Уже твое биле лычко з моим попалося. 
Породила мене мати у свату педплю, 

Дала мини гирьку долю, іншого не вдію. 

Ой пилу я до суепда аоза позичати. 

(1) Не гвораЦнвяй на меяч разрыла. 

Любовныя ІЗ 

Га повезу гирьку долю на торг продавати. 

Люды зиаюті, гирьку долю, Не вдуть куну ваты: 

Тай не хочуть купувати, ке хочуть питати. 

Повезу « гирьку долю з торгу та додому, 

Г:іЙ ударю гирьку долю з воза та додолу. 

От-тут тоби, моя доле, ог-тут пропадати, 

1 ! Що не вмила, що не вмяла мене шанувати! 

(ГадятЛсчіс.иін ) 

1-1 Що не вмила, не хотида мене шанувати. 

(Гіди ) 

Моя горлычко, голубонько. 
Чом улітаєш вид мого порожечка? 

Мов гарная дивчипонько. 
Чом ты одходиш вид свого ебожечка ? 

Я-ж тобн биля рнченькы 
Зрубыв з сосны хоромочку, 
Хоромочку та з вцконечком: 

Сндай, моя дивчьшонько. 

ІІмд внконечком: 
Вижидай з поля чистого 
Твого козаченька! 

гПмл., Мела* 

Купалося та два голубоньки, 

Та на дубовій кдадцм: 

(Підмовляли два козаченьки днвчкнояьку 
Та не ввечерп, враяци. 

Огі пндмовлялы, медом частували. 
З золотого кубка 

Нона прохожіиа промеж казанами, 
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А як шва голубка. 

_ 0ц куды ты йдеш, куды й одъизжоеш. 

Ты козаченьку Марку? 

Л нп що-ж ты иене покидаєш 
У мурованим замку? 

Но саму-я; я тебе, молода дивчыно, 

Тепер покидаю, 

Покидаю тобп. молода дппчыно, 

Козаченькші двястн: 

Выбирай, вызырай, молода дявчыно, 
Который пил выели. 

Быбярала-ж я, вызырала-ж я, 
Та немає такого, 

Нема до любовн, нема й до розмови, 

Й до серденька мого. 

На лолычву звитішулася, 
На злуктечко впало; 

И полюбила пройдиспитп, 

Той ішоккы пропала. 

(Ходыюя.) 

Тихо, тихо Дунай воду носе, 

Д ще тихше дітки косу чеше; 

Вона чешо да ип Дуниіі несе: 

Плыви, косо, уплинь :т подою. 

Пливи, косо, уплинь за водою. 

Щоб наложив нелюб головою! 

Нема краю тихому Дунаю; 

Помп впину вдовиному сину. 

Нема вішку вдовиному сину, 

Що зони з ума діівку сиротину. 

.Ікжов ния. 

Ой нзвишы, на копии евши: 

Зоставайся, слави набирайся; 
Оп я молод славы не боюся. 
Пійду з села, зараз оженюся; 

>Ьни, дивно, та пришиють квитку,— 

Тебе, лавко, завертять в ямпггвт. 

Ч*|і&г.Гоі . Ь^У’глп 

ты дубе кучерявий! 

Широкий лист на тобп. 

! ы козачо молоденький! 

Дурний розум у тобн. 

Оіі па дуби куч ерам я 

Широкий лист опаде, 

Дурний козак молоденький 
Без розуму пропаде. 

Гы божився, присягався: 

Не локшу а тебе! 

Тепер мене покидаєш. 

Герцю жалю завдаєш. 

Иди-» ти у Ножу путь, 
Л я пойду п ТОМНЫЙ лис. 

В темний лис. в темний лис. 

Нехай мене звврь изънеть. 
Ой вы авнрк, вы лютыя. 

Розпрвнте ви мене, 

А серденька не че'ппйте— 

Неха милому мойму: 

Нехай милый подивиться. 

Що на серни діється 
ҐРаДГЧШсМЬ.1 
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,в Жнтдейскія. 

Усн куры на смоли, пнвень па морози; 

Уси хлоп ції по «удоїти, а мій У морози. 

Не курило, не топьш, ка ирыпечку жор^жар, 
А як" выйду из Ишшци, комусь буде жаль. 

Не курыла, не топила, но синочках дымно, 
А як выйду нз Ивішди, ком#» буде дьшпо. 

Ой шізьму я енпгу в руку, сниг у руци тане; 

Тяжко, важко на серденьку як вечор настане. 

(Житомир.) 

Уси куры на ендали, ішвень на сторожи; 

Вен хлопъятп на йулыцн, мій милий в дорози. 
П.щве човен воды повен, а за нші весельце; 
Любы мене, мій ішленьшй, як п тебе, серце. 

На долини яворина, хоче похилиться; 
Як не возьму яку люблю, не буду жениться. 
Чин бджоли на долини, мон в деревенцн: 

А кто любыть чорни очи, а я голубенькії. 

Очи мои голубенькії І як я вал дивлюся! 

Хоч на мене люди брешуть, а я нм сміюся. 
Нехай брешуть, нехай брешуть, добрешуться лиха 

А ыьт двоє, серце моє, любимося стиха. 

Ой шісяцю. мпсяченьку І не свиты никому; 

Тилькы .чому миленькому, як нде додому. 

Заскришіли ворнтоньки, бо були заперти; 

Кого люблю, не забуду до самой смерти. 

(Гадяч., Лебедин ) 

1 Не ходи, козаче, по-над берегами. 

Не кивай па мене чорними бровами! 

Чорни брови маю. да не ожешося; 

Я к» и о п и ы я 
(7 

• >» жалю З'ТОПЛЮСЯ. 

ш топись, козаче, бо Шщ 8аРуб 
Ході.., Повп.ічаііішсь, к„.ш „биа._ 

оа твон рушнички .... 

Ходил звшічаїімось—обоє хорОЩН і 
Подуть вони поле, Йігдуть и дртгее 

Л на трете поле став Е,шь спотикаться; 

Вершімося, дшічьшо, не будем вивчаться* 

не будем винчаться, но буде вам снасти, 

Пяіпов козак горою, давка долиною; 

Знцвнв козак рожою, дпвка калиною. 

Ь 0Й там по~,іад ЯР°* козак сшю косить, 
А лпвчипа по берегу голосом голоеить '. 

(Остер,) 

Арут тфі спивають: 

1 Не ходи, не блуди, по-над берегами, 

Не о ши, не выиіы чорними бровами, 

■ Вид) до Дунаю—з жалю утоплюся. 
І о Рожа одцвнлася, а калина началася; 

Козак оженився, дпвка зосталася. 

(Гадяч.) 

ОЙ що-ж мсті с тебе, що ти сидиш коло мене; 

Ой сядь коло мене, да іце Я обійми, 

5’сю іиоші правдоньку роекажи. 

ІЦѵкп рыба грае, да й та пару мзе; 

А я козак молод гадаю, що я собн пароньки не маю! 

11 1 ’*п 1“>50|іп* що не ППЙ т кщ>—«о ппшиїча.ик'і ПршгЬт пѣвнзы 

З 
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Тилько-ж мели пары, що й оченькы кори, 

Тнлько-ж зі єни до, любов», що чорні» брови Г 
Чорни бровы лаю, да й не ожешось,— 

Хиба ппду до рпчепьки, а жалю утоплюсь ! 

Не топись, козаче! бо ти душу загубиш: 

Ходим, серце, повначаЙнось, колы мене вири о любиш. 

(Зо.ютоиоиі ) 

Ой кинь ирже. тревп вьяпе. вин дорижспьку чує: 

08 віш чує, ой Еіщ чує, де Василь ночує ! 

З Ой ночує Василечко з густіш очерет», 

Кличе маты свого сына к собн вечеряти: 

Як не прийдеш вечеряти, прийди обпдаты; 

Як не прийдеш обпдаты. прыііды одвндаты; 

Як пе прийдеш одвндаты, то грпх то б и буде: 
Утопишся з бережечку, де іі воды не буде. 

9 Утопився Василечко, хустиночка тоне; 

Ходить давка по бережку, біцн рукы ломле: 

Не жаль лшш хустиночки, що а вашьшала, 
А жаль шщн Василечка, що я сподобала. 
Пінила тая дивчиноивка по-над берегами, 

Та зостріш рибалочок з трьома певодозцл: 
Закидайте, рыбалочш, трьома неводами, 

Да вытяпшть Василечко с чрЮїьши бровами! 

Ой нате вам, рибалочки, горіиш напиться, 
Да вытяпшть Василечка, ой хоть подивиться 1 

Ой нате вазі, рибалочки, ще Й соли па страву, 

Да вытяпшть Василечка хоть на .польську славу! 

ОЙ нате вазі, рибалочки, мндну копу грошей. 

Да вытягннть Василечка—який віш хороший ! 

Як витяглу Василечка. вода з рота льеться: 

Аюв ОВПЫЛ 
16 

(), ЛВШ**‘ по Щ&т ™ з груды бьетьсп І 
ПИ ,ІСЫ*шьте золот чорстеяь из шзшщя с падьщц 
Огі щоб-же Я но забула Василя кохакьцн. 

другії спивають: 

З ОЙ ночує Василечко, де зелене просо; 

Пого ж мыла, чорнобрива вечеряти просить: 

У ОЙ Василя, Василечка тихий Дунай носить 
Його ішла, чорнобрива рибалочок просить:’ 

Пійду я и садочок, да вырву листочок. 
Да зовью шнгочок, пущу на ставочок. 

Хто вішок пбйме—ТОЙ мене возьмеї 
Припхав козак лугом, берегом, 
Привьязав коня до берсстонька, 
А сам же пшпор вішочка ловить. 

Первый раз ступив, по колнна вбрпв, 

Другий раз ступив, по пояс убрив, 
ГретіЙ раз .ступив, волосок пзпшв. 

Одпршсь, коню, од Оерестопька, 
Да бижи, коню, біжи до дому: 

Не кажи, коню, що я утопивсь. 
А скажи, коню, що я оженивсь— 

Ясіш зпрочны—то евнтьиочки, 

Чорігн хмарочки—до то свашечки, 

А берестоньш—то старосхойьки, 
Крути береги—бояре мои. 
Холодна вода—до то молода, 
Сирая земля—то-ж маты моя: 

То-!к маты моя, непе приняла.11 
(Прадгя.) 
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Из-за гори витер віе, березоньку хылыть. 

Не ХЬНЫСЯ-Ж, березонько. ще-ж ты зелененька, 

Не *у,ша-ж, дпвчшюнько, Щё-ж ты молоденька. 

Не ряда-б я хылыгнійі, так витер лист має; 

Не рада-б я журитися, мы.шіі покидає; 

Покидає, оіьпзжае в Кйтай-городочок. 

В Китай, Кмтай-городочку кращого помає. 

Над нашого козаченька н п спати немає. 

Кинь короннії, сам молодий, на о кепочку грає- 

Що скрипочка з васылечок, а струны из руты, 

Як заграє на синьому мерю. то н у нас чути. 

Ой стояла сосоночка та сунротыв ви конечна, 

Оіт плакала днвчьшопька, стоя у вико печка. 

Чом ты меле, моя маты, рано не збудила, 

Оіі як тип козаченьки з села выходили і 

Та збудила мене, маты, в обндшо годину, 

Як видШшлы козаченьки вид села за мылю. 

Тыя я тебе, моя доню, рано не збудила. 
Що твій мильні веде перед, щоб ти не тужила. 

Оіі я-б, мамо, не тужила, а Бога молила, 

Щоб моему казачеШіКу хвортуна служила. 

Купи миші, моя мати, за три ншгы голку. 

За чотири золотым червоного шовку, 

За пьятого рублевого мальовані] ньяльцц,— 

Я вишию, вималюю- милому рукавцн. 

Шовком шила, шовком шила, золотом рубила. 

Се-ж для того козаченька, що вирло любила- 

І ы думаєш, моя маты, що я не журюся, 

А як выйд\ за ворота—вид витру палюся. 

Ги думаєш, моя маты, що я и не плачу: 

За дрибішаы слнзонькаїш сшітонька не бачу! 

(іїереяслт.) 

Пора мати жито жаты, колос похилився; 
Пора маты замаж даты, голос пзлиньшся. 

Хоть колосок похилився, стебло зелененьке; 

Хоть голосок ПЗ.ЖШЫВСЯ, личко молоденьке. 

Як послала непе мати в степ пшеиыцн жаты,- 

Аж там чумак воли пасе, став зо мною жартоваты. 

Жартуй, жартуй, чумаченьку, жартуй изо мною,— 

А як лійдеш у дорогу, буду плакать за тобою 
Чом ты мене, моя моты, рано не збудила, 
А як таа чумочыпа, за село виходила? 

Тим а тебе, моя доню, рано не збудила, 
Що твій милий веде перед, щоб ты не тужила. 
Ой я-б. мамо, не тужила, я-б Бога молила, 
Щоб моєму миленькому доленька служила. 

Купы-ж миші, моя маты, мальованії пьядьця. 

Ой бышыю, вымалюю на славу рукавця. 

Купы-ж мини, моя маты, за три копы голку,— 

За пьятого рублевого зеленого шовку. 

Шовком йшла, шовком йшла, золотом рубила, 
Се-ж для того чумаченька, що внрио любила. 

Розвивайся, сухий дубе. 

Завтра мороз буде, 
Гей, завтра мороз буде. 

Убирайся, козаченьку. 
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ЗНВТрП ПОХОД буде. 

Гей, эпи гра поход буде, 

л порозу ОС боюся, 

В мороз розявшея, 
Гей, п мороз розивьюея. 

Я походу не боюся, 
Завтра й уберуся. 

Гей, завтра іі уберуся. 

Не жаль кеші дорнжепыш. 

Що куриться курно, 

Гей, що куриться курно. 

Л жаль лени днвчыііоііькы, 

Що журшьпі дурно, 

Гей, що журиться дурно. 

11с жаль меня дороженьки, 

Що пылом припала, 
Рей, що пылок припала. 

Л жаль меті діівчыішиёкьц 
Щи з личенька пішла; 

24 Рей, що з лычеиыш знала. 

25 Прилипайте дороженьку. 
Щоб мылок не тіла: 
Розважайте матусеньку. 
Щоб з лыціі не знала. 

Пр ы.швады дороженьку, 

Таны пылом шш; 

Розважали матусеньку. 
Токи з лиця знала. 

(Зоїоіоіса.) 

іюисяиі. 23 

Ой гай, мати. оІІ гай, лати, огі гай зелененький; 

Вынзжае з Украины козак молоденький. 
Як вьшзжав. шапочку зняв, низенько вклонився: 

— Прощай, прощай, громадонько, може с кия сварився. 
Хогь спарився, не сварився счаслыва дорога!_ 

— Зостається на Украпни днвка чорноброва 1 

Дали менн отхидного коня вороного, 
Дппчииопька хустиночку с піизлота самого. 

Я не буду хустыцоаькм пп терты, пв нняти; 

Буду тою хустиною сидельце вкривати: 

Ой як гляну па хустину, згадаю днвчшіу; 

ОН як гляну на сидельце, втишу своє серце! 

* — Голуб маги, голуб, маты, к винну врилигає! 

— Давай, допш, прынадонъку, пехай привикає \ 
— Яку-з; меті, моя мяты, при іш доньку доти? 

— Посип шшпіьци по колония, водиці) но крьиьця! 

Козак, мати, козак, лати, к двору прийизжаеі 
— Давай доню прынадоньку. нехай привикає! 

— Яку~ж мсті, моя маты, принаду давати? 

Стелы, доню, постіиь балу, лягай пз пил спати, 

Одну ручку в головоньку, а другу обмяты. 

Пригорнути до серденька, та Й помилувати. 

(Роїеа.) 

ОЙ любив, та кохав, собі! днвчьшу мавъ. геП, як- у саду вишня; 

За лихими людьми, да за ворогами гуляш не вийшла. 2. 

Покидаю тебе, серденятко моє, гей, єдиному Богу; 

А сан п ннду да за рлченьку, за биструю воду. 2. 

ДожидаВся-ж мене, серденятко моє. геЙ. та до себе в гости. 
Як виросте в тебе у евнтлыци траво на попости. 2- 

Росла, росла трава шовковая, гей, та иже Н перестала: 
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Ждала, ждала новака дввчыпа, да й плакаты стало. 

Росла, росла трава шовковая, геіі, та «же й похилилась, 
Ждала, ждала козака дивчыяа та вже іі зажурилась. 2. 

Хыдитеса та густії! лозы, гей, з вяткяль витер віе: 

Дивитеся, мои кари очи, з виткиль мылмй іінде. ■ 2.1 

Хылылыся та густій лозы, гей, та иже й перестали; 

Дывылыся мой кари очи, да іі плакаты стали. 
Ой гув, та загув ёызыЙ голубонько, сидя на ключышц 
Охохб, охохсі, молод каэаченыіц но своїй дивчынн. 2. 

(Конотоп., ВДа.) 

Загудеть, зебу рк учить сизый голубонько. 

Сидя но тычынн; 

ОЙ заплаче молодий козаче 
Но своїй діжчини. 

Що любы» и кохав, собі! дпвѵыну мав. 

Як зпрош.ку ясну, 

. Та за днвчшыш ти за ворогами 

Покидаю несчасну. 

ОЙ кому-ж ти мере, серденятко моє. 

Л тепер уручяеш ? 

У ручаю тебе, серденятко моє, 

А єдиному Ногу; 

Сам же я шцу, а сам я пойду 

Днішром за подою і 

ОЙ як будеш же ти, серденятко моє, 

Дншіром-иодою плисти, 

Засилай, посылай, серденятко моє, 

Чистенькій листы. 

/V я-ж тін листи, а н—ж тій ішгьив 

Сам перечитаю; 
(Г, 

* 
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Л перечитавши, у-к) ночку склавши. 
Сам до тебе Су л. 

Л я тебе, серденятко моє. 

Сам тебе ие забуду. 

(Хйріимі,) 

>1 любив, и коѵии. соби дявчшу мав. 
А тепер покидаю. 

— Покидаєш ясне, серденятко моє! 

Ой кочу-ж приручаєш ? 

— Приручаю тебе, серденятко моє. 

ІЧьиосордиому Сої у; 
А сам поду, н и спи пойду 

У путь у дорогу, 
У путь у дорогу, у путь у дорогу. 

Ой уплинь за водою, 

ОЙ коли-ж тебе, серденятко моє. 

І'нодшшгьси у гости ? 

Снодиішйсп мене, серденятко моє. 

Ой к нервіїі Пречистій; 

Як не буду я к нервііі Пречистій. 
СішдишіЛся к Миколи: 

Як не буду к снятому Миколи. 

То не буду (школи. 
і Мша) 

О (і на горн, нп ішдгиріїУ. 

Сыдин голуб з голубкою; 

Вони собі! инлувились, 

Цнлу ішлись, милу вались. 

Що в голу ба та сизая ганиш. 
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А в голубки позолочувана^ 

Чорним шовком подоточувана. 

А молодець з-за терема выгляда: 

Якбы-ж моя диачынонька та така: 

То-б я Ія цнлував, мылупав, 

И до печи куховарочку наняв, 
А до пен та Татарочку, 

4 А сам он я по воднцю ходив, 

Дігачынопьку та за рученьку водив. 

(Паю*.) 

Ой сама я, сама, як былшш в поли, 

ІІпхто не порадить мене молодой I 

Радять мене люди, радять и другая. 

Радять, осужають вороты тяжкія. 

ДыБПШ-Ж вы люди, що оеужаете. 

Туга на серденьку, а вы не знаете. 

Перша меші туга—сама недолуга, 

А другая туга од вприого друга, 

А третяя туга—родыиа далеко. 

Чи добре тоби, днвчыно небого. 

Б тому сели жыты, де воронів много ? 

Так лени добре помеж ворогами, 

Як тій крыныченьщ] полеж дорогами. 

Хто ііде або йде—водици навіється, 

З мене молодой хто схоче сміється. 

Засвнчу я свичу гонку-восковую, 

Перебреду рпчку щыроку—быс'і'руЮ. 

Перенесу ключи не нобрязкаючи, 

Пробуджу милого не доторкагочьт. 

Б стань, мій миленький, годи тобі! спати. 

Любовныя. 27 

Вже твого кониченька в стопу не видати І 
— Хоть коня немає, до шшь другий буде; 

Л своей дывчшюнькы новіш не забуду ! 

(ІѴдо*ысді>.) 

Ой на поли та озеречко, 
Там плавало вндеречко, 

Сосновеє вндеречко— 

Лубовеє донечко. 

Ходим повивчаймось, 
Моє сердечко! 

— Не будем вшгчашея, 
И славы набиратися. 
ОЙ будуть люди сміятися: 
ОЙ ты стопш ппд вербою. 

Л я и и д другою— 

Ты й сам бачиш, ти сам чуєш 

•Люды кажуть—не буть меті за тобою! . . . 

И травичка шал, там, 

Прийде до мене сам. сам . . . 

И чобпткы в руках несе. 

Сам до мене босий чеше, 

Щоб Ш1ДКШШ не бряжчали. 

Щоб собаки не брехали. 

Щоб люди не знали— 

З ким я розмовляю! 

' (Галич.) 

Из-за горы буйный витер віє. 

Козаченько пшениченьку сіе. 

З Не досіяв пшенини до краю.— 

2. 
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Вийшла к йолу дивчйконькй 8 гаю. У. 

- Бодай тебе, дпвчышшько. дпдько! . . 

Посіяв я пшениченьку редко! 2. 

— Говоры ні ты. козаченьку. пусто. 

Зійде твоя пшепыченька густо, 2. 

ТЦе дивчынп додому ос дійшла. 
Козакова пшепыченька зійшла: 2. 

Ще дивчына дверей не дчыны.іа. 

Козакова шиепыця посияла; 2. 

Ще дивчына епатопькы не клалась. 

Козакова ишепыченька зжалась; 2. 
Ще дивчына Богу не молилась. 

Козакова пшепыця звозилась ! 2. 

(Зо.тто|фш^ 

3 Сіе. сіе. едва по доходить, 

Дивчынонька з обило» приходить. 

—Дявчшіонько. пршгас тебе дпдько . . 

Розсіяв я пшениченьку рндко ! 

—Козаченьку, слово гное пусто. 

Зійде наша ишепыченька густо! 

Та ще-ж йде козак у доройї— 

Козакова ишепыченька в стозп, 

іГіідпн.) 

Чы всип людям из коханьня так ся діє — 

Она не сплять, серце стогне, душа мліє ? 

Огї Боже. Боже, яке мини горе — 

ііп.іу утоплюся у евшие море ! 

Мене маты на забаву не пускає: 

Як я схочу, перескочу, то іі не знає. 

Л ю ь о о II ы я. 29 

Г ким вирво люблюся, не наговорюся. 
Прийду до долоньку, заплачу—утруся. 
Чи ти мене впрію любиш, чи лишаєш. 

А я лита марне трачу, ты Й не знаєш ! 

ОЙ Боже, Боже, яке миші горе— 

Паду утоплюся у синєє морс! 

— Ие топися, глянь на мене оченьками. 

Розвесели серце своє мислоньками! 

Н-ж тебе люблю, як свою душу. 

Я перед тобою ирызинтыся мушу. 

(РяДНЇЬНМЬ.) 

Па горіі, горії 
ҐІ в дуть Мазур»: 

Іїпдуть, ййдуть Мазурочки. 

Везуть, везуть барвшючки— 

Були на войип. 

Одьш Мазур встав. 

Другий Мазур спав . 

Йпдут ь, пйдуть в чметпч іши, 
Ййдуть, падуть вс» раздольем- 

На сынам кон». 

Припхав в ночії. 
При певій свнчіі: 

Стук-гряк в внконечно: 

Ввійди, серце, коханочко. 

Дай коню -воды І— 

— Не могу я встать. 

Коню воды дать: 

Ввёчерн холодна риса. 

► 
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Я ходйіла в пана бога— 

20 Япжечш щьш.іять, 

(ПріїпоИ сто[) Ди'1іііра(і 

21 Берй хусточки, ввертай инжечш,— 

Як же нам Бог поможе. 

Як же нам Бог поможе. 

Купим ч ер е вы чш. 2. 

Купуй, не купуй— по буду носить: 

Миші маты приказала, 

Щоб и з вами не гуляла — 

Матусн боюсь! 2. 

М а гуси не бійсь, спдай на мій виз і 

Та пойдем у той край. 

Де хороший обычай, 

Мурований дом. 2. 

Іуды йихалы. паны стричалы: 

Що-ж то за дивчняа, 

Що-ж то за рибчина 

Йи де з панами ? 2. 
Ппде з пашиш н срибнвн наряди 

Тим пар сивих коней, 

С пм лан чорнобровий 

Дивчину в оце. 2. 

(Глдич.) 

«рц ОуИвыП „„гро, ,.:ш крутои 
ЛіОгри її занеси пси .побоїщі лон. 

°* мбЧ™ " з чужую сторону. 
А » чужую сто|„„,о„ьку аж до „итого «то. 

В” П|МГ',ЄТЬС”- лро любнщн сломін., 

Л ЮНОПІІМ Я. ЗІ 

1о вин мене молоденьку, то шш мене згадав. 

Сидлаіі, хлопче, кониченька, ой да коня вороного, 

Л зшізджай, а занзджой против тсетьового двора. 

Аж виходить против його ой да тестенько його. 
Боро коші за поводы у подвнрячко веде, 

Бере його за рученьку та до свитлоньш веде. 

Прывпв Ноги до сшшонькы, аж дішчьша хоруе; 

Бере іи за рученьку, й личенько цйлуе: 

„Ой не вмирай, дипчьшоиько, госпндь Бог с тобою !„ 

(Гадояисдь) 

ОЙ ко.іы-6-ж© того Сын Божій Намножив, 
Хто щырыи .побоїщі на сей свит проложив І 
Щырыіі любощп—серденьку отрада 1 ... 

Ой повій внтроньку, но зеленій трави, 
Избери, Боже, вен любошн моя. 

Понеси, Боже, до милого мого, 

Ой, постав, Боже, в головоньках його: 
Милый устане — на любошн гляне, мене спомянеї 

№оряп) 

Пливе щука а Кременчука, пливе собн з-тыха; 

Хто но знає ЗЙК0ХШІЫШ, гой на знає лихо. 

Пливе щука з Кременчука, луска на ій сяє; 

Хто не знає аакоханькії, той счастл не знає. 

Тече ричка невеличка, схочу—перескочу: 

Оддай мене, моя маты, за кого а схочу! 

(Зологоиош.) 

Ой чому не прийшов, чому не припхав, 

Як я тобн. серденько, велида ? 
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Чы коня не маевд; чы дорнжкы не знаєш. 

Чы матуся ііхіп ь на звеліла ? 

— 11 коныченька маю, и дорнженьку знаю* 

II матуся Ахать поводили 
Есть у мене сестра— менша од мене зросла: 

Отта мини Ахать не зве.шда: 

„Ой не пдь, ты брате, в чужу сторононьку 

До дпачьшы па розмовоньку: 

Ох п тал-же шіьешея и з дориженьш зОьешся, 

То ты, молод, славы наберешся.,, 

— Ох н я-ж не впыосп п з дорнжкы не збыосл 
Я-ж тіем славы не боюся.— 

(Тлу\08,) 

Ой ЧОИ не прийшов. 

Ой чом не припхав, 
Як я лыеты писала: 

Чы коня нс лав, 

Чы дорнжкы не знав, 
Чы маты не пускала ? 

— Я гі копя маю. 

Дорпжку знаю. 

И матуся пустила: 

Меншая сестро— 

Лит недоросла, 
І а—,і: мене не пустила. 

,0Й не Йндь, братко. 

ОН не Йндь, [мідистішії, 
Ьо дороженька злая: 

Коїш змордуєш. 

( а.ч ся стурбуєш: 

Л ІО в о в в и я. 

Дппчына здоровая! 

Лужечки шумлять, 
Бережки гудуть. 

Калина нроцвнтас: 

Десь МІЙ МЫ.ІСНЬКЫЙ, 
Чорно брьтвеньшйі. 

Я ішшою секреты мае. 

Колы з такого. 

Як изо мною, 

Поможи йому, Боже і 
Як нз іїшиою. 

Ще Й с поганьшою, 

Рязлучы його. Боже І 

(Жптожир.) 

Ой чолу не прийшов. 

Або не припхав. 
Серденько моє! 

Чы коней не маєш, 

Чы шляху не знаєш, 

Чи згатуся Вихать не зселила ? 

— И коішкы маю, 

II шлах-дорогу знаю, 

II матуся пхать нзаелила; 

Есть у мене сестра, 
Що найменша зросла, 

То та иейп Впхать не звеліла: 

ОЙ не йндь, братику, 

В чужу сторононьку 
До мыл он в гости; 

У милом вньешея, , 

І Із коника вбьешен. 
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II сам молол славы иаберопшя 
— Л горнлкы не НЬЮ. 
Л меду не шіыоен. 

Я н сам молод славы бережуся I 

(Го для,) 

II по сей бпк горя. 

И по той инк гора. 

А миж тымы круты мы горами 

Котылась зоря. 

Ой то-ж не зоря. 

ОЙ то-ж не ясна, 

Ой то-ж моя молода дивчина 

По водыцю Йшла. 

— Дпвчыно моя! 

Га напій же коня: 

3 рубленой та крынычеиькы 
З повного видра,— 

„Козаченьку мій! 

Та лкбы-ж я твоя. 

Взяла-б коня за шовкови повода 
Та іі напоила.,, 

(Лубен*) 

„Дпвчыно моя, 

Да напій ти коня 
Пз новой криниченьки 
Холодной водяне ііькы 

в повного видра,,, 
' ~ Як буду твоя. 

То надою й два 

Л шпон мы я. Зо 

На повои крьшыченькы 
ХОЛОДНОМ ІІОДЫЧСНЫІМ 

С певного видра.— 

(Жито* ир.) 

II туда гора: 

И туда гора: 
Помаж тьтмы горонькамы 

Сходили зоря. 

ОЙ то-ж не зоря. 

Ой то неясна, 

ОЙ то-ж моя діжчин онька 
По воду пншла. 

А я за нею, 

Як за зорею 

Сывым конем, чистым полем, 

По над Дунаєм. 

Дпвчыно мол! 

Напій же коїш, 

Напій, напій кониченька 

З рубленой криниченьки 
З повного видра. 

„Козаченьку мій! 

Як бы я твоя, 

То-6 я тобн напоила 

Сивого коня о повного видра... 

— Діжчино моя ! 

СидаЙ на коня: 

Га пойдем чистым полем 
До мого двора. 

А били мого двора 
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Леиа тыну т кола, 
Тнлъко стоить кущ калыны 

Та її та не цвп.іа. 

— Калина моя! 

Шш ти не цвпла ? 

„ Зима була й цвет оббила, 

Тыя я не пішла. „ 

И но тоіі бпк гора, 

II по сеіІ бик гора: 

Помаж тьпш та гореньками 

Ясная зоря. 

Ой то-ж не зоря, 

То-ж дивчина моя 
Яром, яром та долиною 

По водицю штшла. 

Л за нею та паїшчепько 

ІІа вороним та кониченьку т 

Дивчыно моя!— 

Ой носію я льон 

Перед батьковим двором, 
Да вродиться да льоныченьк», 

Да внадиться да шшыченько, 
Да й витопче льон. 

Чи це льон же то був, 
Чы не врода Його: 

Жемчужное та наенничко. 
Золотеє та корипячко. 

Сам шовковий льон. 

Піі дбай;, маты, дбай. 

(ІЬюж) 

37 Л іо в о в н и я. 

Да дочку заашж дай; 

Не дай мене за ньянычепьку, 

25 Бо пени вроды жаль. 
Бо моя ирода 
Як повная рожа: 

Не дай мене за пьяиыченку: 

Мепн іи жаль !— 

(Ко вето п.) 

25 Оддай мене за козаченька. 
Бо вродонькы жаль: 

Що у меде врода 
Краща од золота— 

У мене лычко та бнленькее, 

У мене брови та чорненькій. 
Сама молода. 

(Прылук.) 

Ой ты горо кремшшал, чом не лупаєшся? 

Та скажи, скажи, серце днвка, правду, в кпм ты кохаєшся? 

Оіі щоб-же я за гора була, щоб я лупалася ? 

Га хнба-б-же я розуму но мала, щоб я признавалася ? 

Зарнчаны добрн люди, добре воны живуть,— 

А до нашон молодші дпвчьшьт селезепямы нлывуть. 

Плыви, плыви, селезеню, за-кнль вода встане: 

Т а выйди, вийди, хлопчино, як вечнр настане. 

Инд тобою, селезеню, вода не схитнеться: 

Из тобою, хлопчино, вечнр не змыгнсться. 

МзыЙду я на горбочок, спущу голосочок; 

Пехай мене той зачує, що в поли ночує. 

(Галлі,) 
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—Ты душісш ДІІВУЫПОІІЬКО, що в поли ночую, 

Л я твои голосочки що-вечора чую; 

Ты думаєш, дивчьшоиько, що в поли маячу, 

Я-ж по тобн, мое серце, с.тзонышіы плачу. 

Ты думает, дивчынонько. що я не журюся, 

А як выйду за ворота од витру валюся. 

ОН як бы л зозуленька, ой крылечка мала, 

То-б л ввесь свііт-укряшіу кругом облнтала, 

Тп-б я свого мыленького по шанца шізняла: 

іііішкіі чорна, шапка чорна, а спытына била, 

Жупаныіні но полипа, поіныта до лила. 

ОН выйду Я 311 ворота, нема мого злота; 

Ііиько стоить той поскреби, що миші не треба. 

(Глухов*) 

ІІниы коровы из дубровы, а опечкы з іюля, 
Выплакала кари очи крій козака стоя: 

„Он куды-ж ты одъижжаецц сизокрылый орле ? 

XI о ж мене и без тебе к серденьку пригорне ?„ 

7 ЛРЫГ°1'*, дшншішнько, К другому такому, 

7 не ,шжы то" Ч»ММ, вдо меаіі самому! 

лк шшн’ козаченьку, правды не казати? 
І)С”10|, стою, сото» нужу, тебе 110 ВПИТЫ. 

, ігтсся, .газы, вмдкіиь витоп вів 
Дынитося, н.рв очщ ВВДШИ НЫЯЫЙ ЙІІДВ 

ЛЫ.В.І.ШСЯ густи дозы, ЛВ вже перестоян ■ 
Дивилися к„р„ „„„ д„ „ ІІИттн СИЦы 

н ". саду С'ШВ"'К попе I щвбетвявия- 

б , саду соловейко, щебече раисивко: 
1 М,й МЫЛЫЙ били мене 

по’ !>лять веселенько. 
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ІІехая тоби зозуленька, иени соловейко. 

Нехай тобн там легенько, меня веселенько. 

Нехай тобн зозуленька, щоб рано ковала: 

Меип нехай соловейко, щоб я не скучала. 

(Глухая.) 

Ой вийди, днвчьшо, вийди зя гпіі но корови; 

Нехай же я подивлюся на тн чорни брови. 

Ой вийди, днвчьшо, вийди за гай по телята, 

Нехай же я подивлюся па ти бровенята. 

По тим бона огонь горить, по сим боцн видно: 

Як нондеш з N крапни, буде меті дивно. 

По тим боцн огонь горить, но спи боцп жарко; 

Як пойдет з Украины, буде меті жалко! 

Шумить мели як у плини в моШ головопцн: 

Десь мій милий чорнобривий в чужій етороиошщ І 
Повій, вптре буйнесенький, но ярах глибоких: 

Прибудь, прибудь, мій мыленькый, з Україні далеких. 

— Як же меті поїш ваты по ярах глыбовых? 

Як же меті прибувать! з Україні далеких ?— 

Зпсвнчу я ясну евичку, да й пущу на [пічку; 

Нуде пойму мыле ітьКому вы дно на всю тічку. 

Не поможе, чьими Боже, н воскова свичка: 

Розольегься тмхьіЙ Дунай—быстренькая рнчкп. 

Нехай тоби зозуленька, щоб рано вставала: 
Нехай тобн соловейко, щоб ты не скучала. 

іГії Л01І.) 

Ой повій ты, буйный витре, з глибокого яру; 

Прибудь, прибудь, мій мыленькый, з далекого краю. 

Як же пеня повивати, що яры глибокії: 
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Ой як мели прибувати, що то кран далеки. 

Ой заевпты, ноя маты, восковую спичку; 

Нехай же я перебреду тую быстру ричку, 

Нехай тоби зозуленка, мёпп соловейко, 

Нехай тобн там тыхенько, леи» веселенько. 

Нехай тоби зозуленька для кувапъннчка. 

Нехай меті соловейко для щебетаньиячка. 

(Васшвк) 

Йшла коровы из дубровы, а овечкы з поля; 

Та іі плакала дпвчьишнька крый козака стоя. 

Ой куды-ж ты одъижжаеш, сизокрылый орле? 

Ой хто-ж мене молодую до себе пригорне? 

Пригортайся, днвчиионько, к другому такому. 

Та не скажи тій правди як аіеші самому. 

ОЙ як мени, козаченьку, правды не сказати; 

Вечнр стою, свитом нужу, тебе не видати. 
Хилитеся, густи лози, куди витер віє; 

Дьпштеся, карп очп, вндкиль милий Йнде. 

Хылылыся густи лозы, да вже Й перестали; 

/Дывшыся кар» очп да Я плакаты стали. 

Ой не плачте, карії очп, така ваша доля— 

Полюбила пройдисшіта по ішеяцю стоя. 

(Зо ІОТОНОЩ*) 

Из-за горы витер віє, 

Жыто половіє; 

На козака худа слава, 

Що робить не вміє. 

Що робити не прибити, 

/Кати не нагнеться, 

.1 ю.в о в н и я. 

Ло днпчини-ж з старостами 
Що-всгйра шлеться. 

Оіі хоч шлися, хоч не шлися. 
Хоч па год наймися. 

Да зароби пару коней 
И пару жуппнив,— 

Тогда шлися до чорних брив. 
До шитих рукавна. 

„Шыти-ж мои рукавчата, 
І (льняний станочок! 

Полить, болить головонька. 
Полить ЖЫВѲТОЧОК! 

Болить, болить головонька 
Н тало понило: 

За тобою, моя мила, 
И дало не нило... 

(Глухо*.) 

Сидить днвча край внкоїщя при великим смутку: 
Покидає козак днвча як голуб голубку. 

А голубка над водою сивим крилом бндіе: 

„Полынь, полынь, голубонько, аж в Кинв зо мною ! 

А в Кьшші на риночку заишип кальшп. 
А шід тою калиною давка чорнобривії. 
На березу витер »іе, на берези прутьтя: 

Не ішрь, днвча, козаковії, хоч каже: возьму тя ! 

Не внрь, днвча, козаковії, що вин тобі! каже. 

По внїї лебонь з ума зведе, правдоньки пе скаже; 

Вші-же тебе цн.іуе, шш тебе милує, 

А шш твого дивацького розуму пробує. 

На калину витер віє. калина лише: 

Па козака та неслава—робити не вміє. 
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Ни кошти іі Мрлотыты, жаты не нагнеться, 
А як прийде теина шічка, до дпвдыпы тлеться. 

„Як заслужиш пару водив а пару жупанпн, 

Тогдк сядет коло моих вышытых рука ви в: 
Як заслужил пару волив її цену оружыну. 

Яку схочеш, таку іі возьмет молоду дивчину „ 

(Втчмькощ 

Легыгь орел сизокрылый 

У ноле жывытьоя: 

Мдё конак молоденький 

.Іа на Лии жениться. 

Летить орел сизокрылый 

Та и не поживився; 

Идё козак молоденький. 

Та й ле оженився. 
Иде длвка дорогою. 

Чохлами махає: 

Л за нею козаченько. 

Тяженько здыхае. 

..Ой заслужи пару водив. 

И пару жупаннв: 

I одн сунься до чорних брив 

Та до шитых рукавні!.. 

Коши им. , 

Ол колись буди яр да пшепыцн, а тепера облоги: 

Он колись буди внрлы сусидочки, а тепера пороги 
Оіі пливе щука з Кременчука тихо но яодн: 

Не вт1Мгесь, мои воряжепькы, МОЇЙ пригоди. 
ЧІП як моя Пригодонька як .пітная роса: 
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Як сонечко зійде, и витер новіє, роса опаде: 

Огтак моя пригодонька навик пропаде! 

Ошіде роса коло дерева, да на зеи.щ лежить: 

Пропадуть поп вороженьки, а я буду в свити жить. 

(Гдухов.) 

Пп ты* Л1ІНЧШШ, черешня каавшо ! 
Мшш на гебе дьшытыш мыло. 

Скажи, давко, правду, чим дала принаду? 

Чи ты мене вйрйо любиш, чи ца одну зраду ? ■ 
— ОЙ я—ж тебе вирШ люблю, и Бог теє знає: 

Нехай тому тяжко-важко, хто нас розлучає! 

І нас не розлучить, и себе ке атшныть; 
Оіш моя сухото нька, що людей насмішить. 

— Ой текла рачка з мосту де в озера: 

Ой щось моя днвчьшшькп смугна-Певесела. 

Ой як шшн молоденькій веселою бути ! 

Полюбила козаченька, не мушу забути 
Оіі ти козачо, сизий голубочку, 

Клопочеш свою всегда головбчку! 

Ой як же мини да це клопотати, 

Що днвчмна пишна з вечора не вийшла? 

Ой ты, дпвчыно. горда та шішпа. 
Чом ти до мене з вечора не вийшла? 

Ой рада-б же я к тоби виходити; 

Як угледять вороженьки. то будуть судити. 

Оіі нехай же судять, як розуміють: 
Прийде тая годинонька, воны Й поніміють. 

Ой ты, козаче, зеленый барвинку, 
Прийди до мене хоть у неднльку! 
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Чох ты ні* прийшов, лк и велнла? 

({■мня овіічкп а вечора зпцнш. 

— Ой гы дНнчыно гордая, пышна! 

Чох ты до мехе з вечера не вийшла? 

-- ОЙ як а хню до тебе ходиш, 

Колы нас будуть пороги судити. 

— Ой нехай судять, «к розуміють: 

Прийде тип годинонька, вони аопиміїот 
— Ой меті хаты так заказала, 

Щоб н с тобою нигде не стояла: 

ОЙ наші баті,ко так наринає. 

Що шш мене, серце лое, та внрно кохає. 

— Ой ты днвчыно, червона калино, 
Меті на тебе дивитися ішло! 

Ой ти дничьшо, повная роже, 

Меті па тебе дивитися гоже! 

— ОЙ ти козаченьку, сызый голубоньку, 
Клопочеш, милий, пою головоньку ! 

— Та течете рпчка з мосту до озера: 

Чол)сь моя дшічьшонька смутна, невесела! 

— Ой як я маю веселою буты_ 

Полюбила козаченько, не можу забути! 

— Та подай рученьку, нехай бачуть люде, 
Ой що перше чужа була, тепер моя будеш. 

Сады, днвчыно. правду: чим дала припаду? 

ги мене ш,рно любиш, чи на яку зраду ? 

я я-ж тебе люблю, и Бог про те знає: 

іди ю.ч\ іііжко-оажио. хто нас розлучає! 

(ІЧт > 

Тло по і; «міг 
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- Скажи, скажи, д.шчьшонько, скажи да всю правду* 
|и ти мене справди любиш, чи на яку зраду? 

СкаЖи, серце, вириє словце, нехай буду знати: 

У який яас-годыпольку к тоби прибувати ? 

„Прибудь, прибудь, козаченьку, рада тоби буду; 

И-ж по тобн, моє серце, Ш( голубка гуду. 

Ой десь—же ты, козаченьку, у барвнику слався: 
Скилько в сели челядоньки, а ги сподобався!„ 

— Ой словся-ж я, дішчынонько, до твоЙлу горбду: 

Не тобн лиш сподобався, всьому тяоЙму роду. 

Ш десь-жо ти, дпвчиионько. з китоечки звита. 
Що ти мене додержала а вечора до свита. 

„ОЙ з китайки, не з китайки, з біглого билила: 

Оп тим тебе додержала, що вирно любила. 

(Гніуиш) 

( ыішіі СОКОЛЇЛІЬКО іш полю лнтай* 

По своих роскошах пароньки шукає. 

А я молод к пінти гадаю, 

Шо а собн пароньки не чаю; 

•Виїздив коня, ендлаю другого: 
Окажи чини, мыло, чи буде що 3 сього ? 

Чи буде що з сього, а чи нн ? 

Пе суши серденька ты чеші З 
Я-ж тобн казала п твоєму роду', 

Що в мене посагу немає од роду; 

Ой нема, нема Й не буде— • 

Возьму ті, мене її так люде. 

Н-ж тобі! казала: не присылай светив. 
Бо я її ще хочу з рочок погуляти: 

Хочу п з рочок погуляти. 
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НМ «чхж яогягу то нрыдбаіы. 

Н-» тня казо-іа и Твоему роду. 

Ши к мене посагу немає од роду. 
Гы-ж у ионе пост самая. 

Як трп пп иеби кгп,іи! 

ІіЯ'М.ГШ явно, милый, гожу, хорошую. 

Гожу, хорошую, на вик здоровую: 

\ боропь Божа недуги, 

Тог дм гм шіиш.імт об другій. 

Г карой ноне. Боже, ня гладкій дорозн, 

Коди я поямімю об другій нсбпаи! 

<'карай моно, Боже, на слідчій. 

Боды я поимело об кращій! 

V іуаи юі.шіія, у іуаи розцініте, 

' н 0Л ЙИПЧМІІН прппдолмім не ШІЮ: 

Ой побачиш, днпчмно. побачиш . 

;,п "Иою. серденько, ппімпчет! 

іГІГ|к*»« іая 1 

•ікшдмп (і коня. «пікшу другою: 

Гкяжм, серці- правду. І. ЩО буде і ого? 

^ чи будеш 1М нов, П чи ІНІ ? 

Не суши іч‘рдоіп.кв меїшМ 

Б ж гоби оказіиа * при пшену роду, 

*' 11,1 Й>-,° котли меж паям розводу. 
Ііо в непе худоби не буде: 

Иояміуть непе, герце, н тнк дюш. 

'Ьчш- К твоей ху юОм пе требо; 

Пойми. Боже, щастя з нисокого неба ! 

1 И «єни ’ ,і , 
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Ты в »е ж- ху доба соям. 

Як на неба Жара «снаа! 

— Теперь-же ш кажеш, що >Мр, *ска. 

Л послі кекахеш доленька аі щасна! 

А хоч ж ти скажеш. їл* чати 
Буял-6 убогом ме Орати. 

Було—б бататом іетвміи * 

1і* — ОЙ мати. ваги. ш<» «єна каллы у 

Люблю ■ липину, іроба їм касти 
\очь «-б ін любив. ке любы». 

Може-ж «єни пі Бої су дин 
Копая-ж вороги яяу иало мною. 

Хотіть роаіѵчытк серденько, о тобою 
Вороженьки знають, а а 
Іавіш-а гм су жени «оа. 

ІІроип тебе, .чиїми, впрныяы гдоацвм 
.іанмкай іверс-іьм и двори 

Щоб по ііінім ш.Шв-віі|ш!іі 

11^ вгори ли вымни, **В Віородпп НІН 

ІІпхаїа Ьотвчсмькп не ш» юбм: 

Кохл.іа ыначенм.і таа года. 

і'ааа <кглм»гм чодм іа 

Кокала козаченька дам тім, 

і ааа чнпакка ' сват 

ІІМГ Д 

^ Що4 м* бул» іпк'ля и# »т нн>>«орѵ 
V № тргА* кпш ѴѴі^»у гвогм, 

Во і.»у тебе сапу ак зар*\ на аебм ' 

И Не т лів* ї-яаі ікльля кормвьмя. 
Шукай соба. тиші, де рпвяк. 

Лйррй. 
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II,. святяЛ ты непе, по пилу зя тебе; 

К худнбонька. в ими* по Лудо: 

Но іы «оно ниэмгош. так люде. 

Мнив худибопьш твоей но треба. 

Пошлы чини. Пожо. з высокого неба; 

В чепе худябояым ты само. 

Нк ня нобн ясная зоря. 

Тспер-ж ты кажеш, що зврояъка ясна: 

И* кий іѵ за тебе, зостанусь нещасна: 

Иг ты иийй скпжеш, дак чаты - 

Куло-6 убогой не брати! 

И »обн казала при твоему роду, 

Щоб но було чина вперед договору; 

Пі гы «шші скажеш, док чати: 

Іїуло-б убогон не бриты ! 

Ой ѵіт» спати б мене, об хоч нн. 

Но оуиїм оордоныіп ил в мини. 

•Імілдын кониченька. эыпдып порошно, 

А смоги. ДПВЧЫ1ІП, що буде из сього і* 

V чм б> іе правда, п чи нн ? 

Не суши серденьки їм п чини ! 

(Кокнюн ) 

І (>н ты. галочко, чорни я. маленькая1 

( кпжм, галочко-. де чон чшспькпн' 

Іиоя чылеиыаш н лузи над «одою, 

І > чмии іьічріікко горячею сльотою ! 

Міии.е брови чорнові ожиною. 

Ночує няченьку а мірною ір? „мною 

, - пл-ж. багачу, Й гс.н дааяо бга 
” Чо сінний мене, п мічіг і-і і іи и нечто 
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1 мене вали—і сі» мало лав : 

> мене корови — море}* 'рови. 

Буде твоя маги вежа міговоряти 
Вставай, невліию. ти вгтавяі. «оводи! 

Дію тм корови, іцо «і бать** отпала; 

Виганяй яввпн. то я а ги дартшия 
А тебе. мати, мсна не витворяти 
Я твого сива не силувала брам. 

Я з татів сином яса* иячв> сняла. 

Н т*оея> синова вів» приїду сказала 

1 Галочко моя. галочко червеню. 

А ти скажи, плачась де моя яиленьн» 

1 Упивається морсами» водою. 

Утирається русою косою 
Н Що в тебе, багачу, воли та корови. 

\ в мене, багачу, ла чорні я брови 
Що В тебе, бягячх, мочи тя овечки. 

V в вене, бягячѵ, мся*« СІОЯЮІЯИ 

О. ’ряііагі « 

Пшяы. оливи, седедевю. 

Против води тихо. 3. 

Не Н ій, лмвко, и з довив. 

Бу де і об* диво. 3. 

Ще т ловець не яолодсць. 
Вам жартів не зоте. 3. 

А мя твоє бале лице 
З шля и. равале. 3. 

Равняй- рвіяяВ. вражий снму. 
7 
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Колы довелося,— 

Коды ШИШ молоденькій 
Ни горе ЛІПІМОСЯ. 

Огі у броду беру воду. 

Нс перехилюся; 

Ти не знаєш, моя маты, 

За кыл я журюся. 

Оп у броду беру воду. 

Не выберу до дна: 

Жыла в батька не рик, не два. 

Не выжила добра. 3. 

19 Оп нз броду несу воду, 

Коромысел гнеться: 3. 

Ты не знаєш, моя маты, 

За кым серце бьеться. 3. 
(Еі оно той4 

19 Оп а в бору воду беру. 

Вода не береться: 

Я поровый коромысел 

У дужечку гнеться. 

{ПореяЙївн.) 

ї пав еішжок т бблнжок, 

Та взявся водою: 

НиШОВ бы Я ДО ПИШОК; 

Зазнався з тобою, 

ї пав сшіжок на обл пасок, 
Гп вже й не ростане: 

Ияшов бы Я до ішшои, 

Серце не пристане. 
(ГЗДАЧ*) 

.ІЮТ.ОВІШЯ. ЛІ 

'Га за тучами громовими сонечко не сходить; 

За вражими ворогами мін мылый не ходить. 
Ой вы тучи громовій, розійдптеся рпзнсг! 

Прийди, нрыЙды, мій мыленькый, хоті, нерано, пнзиоі 
Ой ждал«-ж я, дожидала, столы застилала: 
Столы—ж мол тесовім, скатерти парчевії. 
Очн—ж ион, очн кари, горе иенн з валы! 

Не хочете ночувати пи ннченькы самы ! 

Хоч хочете, не хочете, треба пры вы каты *, 

Пишов мылый чорнобривий у поле орати. 

Та » орав три дни у ярыни, та й став у толоци; 
12 Выплакала карп очи за чотири ночи. 

Да уже-ж мені) єн чотири та Й за висим стали: 

Щоб моєму миленькому волики пристали! 

Та щоб полы жмви були, а плуг поламався. 
Щоб мій мбільш чорнобривий до дому пригнався, 
Щоб зо мною молодою вин поженихався. 

(Дуба.) 

12 Выплакала дшічинонька спіш карп очи. 

Очн-ж мои каральній, горе мини з палы ! 

Ой плакали кари очн да вже перестали; 

Десь у мого миленького волики пристали. 

Хоть пристали, не пристали, не буде орати, 

ОЙ як прийде до днвчьнш сю нич ночувати: 

Ночуй, ночуй, мій мыленькый, голубе сыпенькый ! 

(їЬюл.) 

П вчора не був, и тепер не був. 
Десь мій мыленькый обо шш забув! 

„Йще не забув, хиба забуду: 
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ОЛ як пойлу, сии .ип ие буду.,, 

—Колы-б асе икші тын мвлярн, 
Вьшлювяла-б шдого соби, 
Вымалювала-б у-консць стола. 

Щоб дивитися нк па сокола. 

Вы.ішлшвала-б на ниддашечку: 

Щоб дюцтыся як на пташечку. 

!ІИ"В. ториц Даіпм. 

11 вчора не був. сього для не був: 
Лесі, ш, .чіл милый. об менп забув. 

Міце по забув, хиба забуду: 

В військо нонду, сод .ніг це буду, 

І’им літ ие буду, любить забуду. 

Коды—6 же мели тій способи. 

То-б я пашіла іиішірнв собн, 

Що-б змалювали ИШОГО дівші 

Л при тій стінні, де снити ліспи: 

При тій кровати, де спать лягати. 

Виналюиоли-б іш шіддішіюіку, 
Н дмвьшся-б лк на пташечку; 

ІІмиїмшвода-б на однії рочку, 

И дивилася—б ш< на ворочку ; 

Выли ливала-б на конца столп. 
И диви ласа—б а к на сокола і,. 

(Рій опит,-) 

о-ішд ПОМОСТОВ, трава з ростом, що Й кннь напасеться: 
Ие бачила миленького,-„є зрадила серця. 
\оть бачила, не бачила, цс натщшштса: 

Н-ж на тебе, мій миленький, не споживалася ! 

.1 юьовнмя. 53 

Що утата-лебедата летять до криниця. 
Прилетали до крившої, не пили водицн; 
Та Йшов козак до дивчины, зайшов до вдовиці:. 
А в вдовиці, двн евнтлицо. а третя кояпата: 

ОЙ тим дивна не сватана. що ще п ненрыбрата 
ОЙ тим хата неприбрата. що стела дубова: 

ОЙ тим дипка не сватана, що вона В убога. 

Гдлп) 

Да вже третій вечер, ак а давчьшу бачив; 

Хожу коло хати, іи не вылаты; 

З Вийди, виЙдьц днвчшіо, | 

Порадь, моє серце, рибчино ! | 2. 

Не вийду, козаче, не вийду собою: 

Не буду стояти сей вечпр з тобою: 

Ой рада-б я стояти, | 

Не ну спае маты из хаты, . І 2. 

Коло вищав стою, дробин сльози роню. 

Дрнбнн сльози роню, слово не а|іомов.ію. 

Промив серце, словечко. 
Нк ми любилися двоочко. 

Ні: чи люйьиися, як ни кохалися, 
Слявы—поговору понабиралися. 

Пула слана-ноговир: 

Ты-ж не моя, серце, я не твій! 

Дя поможи, Боже, на рушничку стати; 

Тогди не розлучить жі батько, ші мати. 

Не чужая чужина, 
20 Кеш судилася дружино. 

Дрвдаотк 

2. 

І 
І 8- 
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3 Выйды, выйды, еердмня, 

Порадь, дивчмноныю, ища ты моя! 

О.ѵ її ради-б іі пыйты. дак неволя моя— 

Но пускйе маты, що я молода; 

Не пускає гуляты, 

( тобою, серце, СТОЯТЬ!. 

21 береш .чепе, мыдый § дужу ц здорову. 

П д> лгу л здорову, и молоду Й хорошу: 

Не дай, Боже, недуга, 

Не поглядай, серце, на другых! 

,Бі скарай мене. Боже, и в пути и в дорози. 
Да хто подула об іншій ггебоэи: 

Скарай мене и и души, 

Хто подумає об ліпній. 

* ** тРстШ ■°™Р, « 4»<ыпа оводытй 
***** выйду, а тепер не выходить. 

(,іі выЙды, выИды, дЩічьшо, 

Не „„я ПоТ,,ш Йое СвР'<е’ рыб'інио 1 
„ Ыу’ ттс< 110 »м%, соболі», 
Но Сулу СТОПИ сой в».,,,,, з тобоя. 

іНыіш маты не велыть 

Кош г, 1 ТОбою’ говорить, 

то-Г! Я 30ЭУЙП; Тб"6 я имечка мала. 
- свого миленького кругом об.штнла- 

Ирыльшулп-б до двора-_ 

і його миленького е друга 
10-6 я стрепенулась та « „ ' 
Сша-ППіП V СП, ' Шшд ™“'і.ѵлп. 

’ 1 •' ™ МК шумтт 

• ІЮІІОВПУД, 

Аж шп мыдый іиеіь 
11 до явне говорить: 

- Зачни, мыдепька. куеш, чого, серце, жадкуеш ?_ 
*.Хич йм дшленьшй* куш, еш за чнн не ж&хкудо: 

РрЗіЙДНЯОСЬ. серце, с тобою. 

Як на неба мпсадь а зорою! 

Ще тепер ты кажеш; зоре воя ясна ! 

Л навпосли скажеш: яка долі нещасна ! 

Не ты скажеш, так маты; 

Було-б тобн убогая не бриты. 

Було-б тобв богато и шукати. „ 

— Не буде маты сього говорити. 

Вона сама знає, як у свиті? жити; 

По буде маты сього говорить,- - * 

Вона сажа знає, як у свнтн жить.— 

,Іы иылепькый. йдеш, у далеку дорогу. 

Мене покидаєш дужую іі здорову; 

Не дай Боже недуги, 

Не люлі.!пі, серце, иа других !„ 

Побий того, Боже, на гладкій дорозн, 

Хто дума дивиться на других хороших: 

Побий того, Боже, на глад тій, 
Хто дуй а дивиться нп кращих. 

(Золотиш.) 

Оп заржы. вороний кошо. та ній круту гору йдучи. 

Нехай зачує серце—дивчыпа спи дапыш готуючи. 

Коничок заржав, козак засвистав, дивчыпа заплакала: 

0,1 Г0Й-же*- го«-а*е. мій милыя Боже! ОЙ коау-ж я достануся? 
0(і йдуть вози на перевози, а попереду будка; 
Оп гуде, гуде молода днвчада та як сиза голубка. 
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Ой на боіыіш та ныыгячік я ил коішкы пѴ та * 

Ко.іы-б же не гы. серце-дішчыно, то не був бы я туза. 

Позаростали етежкы й дорижкы травою эеленбю. 

Ой де л'одвмы и говорили, серденько, л тобою. 
(Глухой.) 

Оіі заржи, заржи, вороний коню, па круту гору йдучи; 

Ой згадай лене, серденько, вечерять готуючи. 

Ой ко.ш-б тобн, да так ни мышц бГідопьки за бпдою: 

Не ходив би ти но тил походам, жыв-бы ты зо мною, 

ОЙ коды-б тобн, да так як миші, бндонька докучила; 

То ти-б попхав да Й не барився, щоб а не скучила. 

Мала пташечка, невелычечка. по рокиточдн скаче: 

Дурна дпвчина, нерозумна а. по козаченьку плаче. 

_ОЙ волы-ж мои да половый, чол же вы да не орете ? 

Ой лпта-ж доп да молодьш. чох же вы марно йдете ? 

Куплю на волы да налыгачи, а на коиыкы пута: 

Ой колы-6 не ты, серденько мое, пе був-же-б я тута! 

(Глупой) 

По садочку прохожаю, 

Сама себе розважаю. 

Кого люблю да й нем а с, 
И немає, її не буде. 

Розраяли, розсудили. 

ІДоб мы в нари но ходили. 

Одно дію пі по любили. 

Ой таки мы в пари будем. 

Одно дного любить будем. 

ОЙ вийду я на горбочок 

Да гляну я на ставочок: 

Пливуть качки в два рядочки,— 

.1 юпок я и я. Ы 

Одна Йодну снережае- 

Кажіш соби перу має. 

А я живу в Бога п кари. 
Не дав миші Господь пары, 

П Та дав мьшн таку долю, 

Та Й та шшіла за водою. 

Иды, доле, за водою, 

А я пнду з» тобою. 

Дивчиною до.іодою: 

Ой сядемо, оддышемо, 
Дрпбнн листи одишлемо: 

ХяЙ батенько не скорбуе. 

Миші вішка не купує 

(Зодотоиош.) 

17 А а живу п Божій волп. 

Не дав мини Господь доли. 

(Борза.) 

17 (*Й пійду я темным лугом: 

(>ію милий своим плугом. 

Чужа мыла попише, 

Ик сонечку промовляє— 

Пояож, Боже, чолшшку. 

Щоб так орав покидь вику! 

(Н|ііиук.) 

Зн рнчкою за бистрою десь мій милый живе, 

А до меіі’о що печера як рибонька пливе. 
Пливи, пливи, щуко-рыбо, уплинь за водою. 

Скажи дюйму миленькому, що я сиротою. 

8 
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Тепер-же к «иронии »•' иіікы юстіма, 

Зпрічонмй чііі ПІ.ИПІЫЛЛІ що іііірно іїоаіі.ііі. 

Лоти її і-і' «ни ніручевілі. як творять люде, 

А коды вюі нШ і ѵ і :-іпіп. пі ніш ми им буде. 

І! ашдішця чгрчестая. ні нового черцю: 

Он ядаетьс.і ги- журуся. прийшла тупі і; серцю. 

Ніде шѵ ои не ліюемлії, коралин не буду; 

Такы-ж бо и і» сьому гімн шчінгткою буду. 

Ище шубы не шосшн. рорялів не порвала: 

Такы-ж бо я того буду, кого я кохала. 

(Ридокисль.) 

Летим крячок на той бочок, жядпбшшько крикну; 

Горе ІШОВ І Ні чужини, що я но привыкнув! 

Лепт крячок на гой бочок шшскі шідобпшіш: 

Горе миші на чужини, родміш не яшшіы 1 

Кодиб миші на чужини хоч одна родшіп ; 

Пнхто-б лпші не докіїяпо, що ті шротика. 

Плыви. їм мни, сслтчнн, у-плинь :ш подою; 

ид НПІДІИЫ іоіічу роду, ЩО II п.іротою. 

Пнд тобою, пмезенні, іюд« не схитнеться: 

А з тобою. ЛІІВЧМШШЬИО, ішчкн не ;шигпегьси. 

Вийди, пищи, дннчышшико. ропо по подыщи. 

А чеЙ же я іінглііжусп ця плн\« \ дрнбпмціо. 

І)й НИІѴОТКІІ дрнбпычеиккя. ПО иростоїщн черцю І 

Ьидв-;к толу кплачеш-ку. нрийіплц туга к серпні. 

Он кажеться не я; у русл, н п су не в. (а юс я. 

А лк выйду за ворота, од витру палюся! 

Г і> Хм**.* 
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♦ НІ зяйлунж я. хійлу ш гору круту». 

Стану. Ѵ'миалося на колу биструя> 

Аж чіп литі ваг - устрою воло». 

Бистрою имею » чх» >» жиме*. 

Ви-к густій лозы їв і) от хилитеся. 

Вы-к ірйчін ель-ми п а отютлтепг 

Нехай я побачу, по к<*чх-ж я ядачг: 

Хоч я « подивлюся, о.» волу жхрхгя 1 

(Німішк) 

Ло Хороля асе дороге. 

.{о Криях стежечка. 
Крывшія гуг* "і чиі»г* 

До вот еердечкяи 
ОІ ты туго, иЯ їм яхрбо. 
Не припяпь до мене 

Есть у непе туги «мого 

КряЙ сер Н'їн ьл моїй ' 

(Гііи ) 

Няі гпро» 9нсог"Яі голуби інтяють, 

Н рмамп не шакала, « лата минають. 

Я роскоши не запала іа вже і» не та .пакт. 

По чан е вас, іттта чом. пнчиняіи чаю? 

♦>Й тм-ж чана, чилия. » ха. що амрно кохає»: 

Тепер же ти через пншх ясне покидаєш. 

Бх іь и тппипмгі а тою. що колеш. 

А пал ше не вмре і * пня якими яе знайдеш. 

А я темне Б іта пр'шх а Печора ло рамку. 

Да щоб ты яаа щагтѵ Й нон. пій виші вохлиу! 

Оп а вечора натер віє. з рані сонце гріє; 



Хоч очелькы сллзок не льгогь да серденько иьге 

Росты, дубе, ІфЯЙ дороіу.1 1'П.ІЬСЗІ ШІ до.п.шу ■ 

Я МЬШП) .іішшс люблю, ШЩ ЗІЯТЬ! дытылу. 

(.Житомир.) ■ 

Ой з» яром брало днпкя льон, та забулась повьязаты* 

Оп недалеко лий лылый од мене, та ннкьш наказати * 
Он лшшіжу льон хоть сьшього та ожиною: 

1,п й&кажу 51 сШЬ'У ШЛ()»У хоть чужою ЧѴЖЫЦОЮ - 
Ш СЫШШ ожьшонька, вона льону не повьяжѳ: 

‘І!' ,,ужая ч-у^ьпгонька, коня правдоньки не скаже 
‘ прьшде «бо призе,ш ты садо.юш,ко.. до «вне 

Добивається те сердимо без тебе 
ш «РИВДЫ .«о Іфшоиы, сизокрылый голубику і 1 
Зя-ддя тебе, СМИ* голубочку, стоять кодо у кубочкЛ 

о .0* як *с мепп. серденько кос, т„ ДО тсботЖЖ» 

Ьрл-ед тебе живуть ворлжсвьш, то „„куди 

ІДШ приоувпіі, такы обш,и», по-,, гас, зелепевьки» 

ише общ,’ т тяті% ш~™ і«А 
оѴ г ’ ” " зотши,с*»« ™зосЖ_ 

Ой яг ‘**ґ М4Є"С"кв“ 40 ге0е «быізжаты ?! Зі 

То ^Є„иГо' "!*!"!’ 40 "Р“"3*»ТЬЦ. |Г 

Як бутуті то ЦЬ 1, І‘иіІ :ш И,ІЩОГО оддавати.— 

:голли^ І 
»Дшчш,о «о„ Ге,н ; ■ 

°“ » оме,,, ти меті 12 7.;т7“ * )Щ0Ю: 1 
' }1 ,0^,! Дружиною.,, 

Любовныя. 
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Ой в город» коновелькы, веред зелененька: 

пылив мылу покидає, вороги раденькн. 

Нехай, собн покидає, як сам добре знає: 

Щаслывоп дорщкеиькы. куды єни бажає ! 

+,Гдухоя.) 

11 „Дпвчыио ноя, кое сердыпя, як до тебе прибувати ’ 

Кругом тебе сидять ворвжевьш, оякудою об,ш,ггти 
С кажу я гобп. мое серденя, іудою я* обмыпті” 

Пя-зя садом, яо-за зелененьким, коішчешж» аоропеяьким 

„Дпвчыпо моя. мое сердиш, де-ж тих кояикав набрати’ 

Що кЯогя демь, що деяк, що годины, треба тебе одшцаш. 

(Глдодысдь.) 

Ой за ярок брала я Дьон, всю долину зходида; 

Нема того та И не буде, кого внрно любила. 

Ой прылещц прылены, ты мій милый, до иене: 

ІГые, ные, заныв»о мое серце без тебе, 

о Рад-же-б я, иылая моя, та до тебе нры.шиуты; 

Заливає Дунай борежечкы, та никуды обминути. 

Ой Прельщу, прельщу я Лупай с ыа ричку; 

.Іюб.ію тебе, серденько мое, не ПОКІ.ІН)- довнку. 

Ой колы-б-жо иеян га с'рлови крыла, 

•Полыпув-би я в ту сторону, де ж-ыве моя мша. 

Ой колы-б-же меня СОКОЛОВИ очи, 

Польшу в-бы я до МЫЛОК ХОТЯ О—ШІВНОЧИ. 

Оп колы—б-;ке менн не такая туга. 

Польшу в бы я до свойого вирного друга. 

Оп колы-б же менн ластовынін кры.іьця, 

ТІолыну.іа-б я до мылого, до свойого чорнобривця.* 

(.Гадяч.) 



5 Ой ряд бы я. тя милая ном, тя до тебе нрьыьшуты, ^ 

Ой облегли порога дорога, то ннкуды обмьшуты ! 

Ой як-бы охотип, та івМ ммденькый, та до мене прыльщу 

Знайшов бы ты нову дорнженьку вйрижепмшв обмынуты. 

Ой як-бы лени та орлоші крыла, 

Полети в бы. одлпдав бы, як горює мыла. 

ОЙ колы-б лени орбольови О'ЛЦ 

Полетим бы, одвпдав бы, темпенькол ночи, 

(Нэюи.) 
* 

Сыдыть голуб на дубочку, голубка на вышин: 

Скажи. скажи, моя мыла, що маєш да мысли ?' 

»А я-ж тобп божилася, то люблю лк душу: 

Тепер мене покидаєш, я плакаты мушу.,. 

«Колы хочеш, моя мыла, щоб меле из буты, 

То дай мели таке :щ.н.ля, щоб тебе за буты.,. 

Ой е в мене таке зильля близько перелазу: 

Як дам тоби ішштыся, забудеш од разу. 

Б)ду питы, буду питы, капли не упущу; 

Іода я тебе забуду, як очи заплющу. 

Буду пыты, буду пыты, хотя-б через силу; 

24 То4" 11 тебе забуду, лк ллжу и могилу.,, 

(Глух ни.) 

Й < крыімять кіш ВО|ШТСШ,га, Ш!»(1*118 „іідшіті.,; 

«Ат .... ..•Ирин взята. 
Скрип.шть 80,1 порт,,,,, „пято | 

•' «І Ш. -ноблю дпиитоиы.у. III,хто » ,к> умыныть. 

(Гаднч.) 

** ї'Т“Ь,“і" В0Р1гго,їК8, ос «оту і,идиоты: 
по «оса у дпочыііу то по йогу іваты. 

.1 ни; овны з. 63 

Скрипливій ворнтечка, нс могу ішдиерты: 

Буду .побыть днвчьшоиьку до самой сперты. 

ОЙ хвортупо, хвортуньшо! що ти учинила ? 

Дала серцю сшшіатыся, дали разлучила . 

(І'ядяч ї 

Сидить голуб на берези, голубка па вышин: 

— Скажи шипі, серце моє, іцо маєш на мисли? 

Як не хочеш, мій мылелькый, дружиною бути: 

То дай миті таке зилья, щоб тебе забути. 

„Оіі с в мене таке зилья близько перелазу: 

Як дам тобн панитися, забудеш од разу... 

— Буду пыты через силу н кранлн не впущу: 

Тоді! тебе я забуду, лк очи заплющу. 

Два голуби воду пыли, а два крлотылы: 

Бодай же тим тяжко-важко, що пас розлучили 1 

Бодай тій скгшчалыгн н щастя нс малы. 

Що нас ионы розлучили з коханок пари ! 

Бодай тебе, мій миленький, ворота прыбылы, 

А щоб тебе ічірг.іч мене тніш не .побили! 

Бодай тебе, бодай мене, бодай нас обоє ! 

А іцо-л: мы покохались на лишечко своє! 

ЯЗ Любилися, кохалися, лк голубки в пари, 

А тепера розійшлися як чорній хмари. 

гГлую») 

03 Лк ми любилися, нас мати не знала: 

Тепер розійшлися як чорная хмара. 

ОЙ мы любилися, пас даремно в парцн; 

Тепер розійшлися як сонечко в хмарин. 

ҐОвруч^ 
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Степ широкий, ггряй далекий, милого но бачу; 

Як згадаю слова його, то нее только плачу'. 

Червоная калинонька, б плес деревце; 

Чои до жене не говориш, мое эгыле серце ? 

Таку собп, лоя мыла, нятуроньку маю, 

Щи як сяду близько тебе, то все забуваю. 

Знаю, знаю, мііі мшеньшЙ, а що ты думает! 

Говорили иыпн люде, що ты ыпшу маєш! 

Ой я ышногі не маю, мыелош.ш заносять; 

Бо й еама-ж ты, мыла, бачиш, що леи мене просятъ. 

А ты, мій мыленькыЙ, в прозьбу ие вдавайся: 

Як пойдет на ліфашу. то й не забаряйся; 

Як прийдеш з украйни, то іі не признавайся, 

Летыть орел через море, крылечками маніе; 

Ннхто мыли без милой ирішдонькы не скаже. 

Летитъ орел по-над морем: подай море питы I 

Тяжко-важко нам убогим багатих любыты! 

Летить орел но—над морем, та іі оглядається; 

Нехай же моїй, миленькій легко згадається! 

Летить орел ііо-ннд морем та іі крилець не шіоче; 

• Десь мій милий, голуб ешшй, десь шип иыты хоче. 

Летить орел цб-пад морем, на воду схилився; 

Десь мій мылыЙ, голуб сивый, десь вид забарився. 

диаіі тебе, мій миленький, нерва куля вбила; 

■ Ьодай тебе, мій миленький, ышіш не злюбила. 

(Переяслав.) 

Лени, орел но-пад морем м став голосити: Я 

руиіо }Отому на чужини жити, багату любити, 

; ЄТШ 0рел ио“н™ « летячи крикнув; 

* ЛЬ'ЖЄ~Ж я 603 тебе жить в світі привыкнув! 
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Лепт орел но-пад морем, опустивши крыла: 

Яка-ж мене тут на святи удержуеть сила! 

(Ковста нгйн оград.) 

# , ***■ 

Летнв орел через море та став воды ныты; 

Тяжко-важко убогому багату любыты. 

Ты думаєш, тії любляться, що багато грошей: 

И молодий, а здоровий, ще к-тоиу Й хороший. 

Я молодий, я здоровый, буду заробляти,— 

Ты не будеш. ДИВЧИЇГОПЬЇСЬ, нп в чіт нужды ЗНПТЫ, 

і іуду вставать я раненько, все буду робити. 

Л на чужу ниву жаты не будем ходити. 

Абы мы кохалися, н худоби не треба: 

Пошле нам Бог худибоньку з высокого неба! . . 

(Годім.) 

ОЙ жыву я, живу над Божою власно. 

ОЙ плачу я п ридаю по свойму нещастю: 

Ой плачу я. плачу, свои лита марно Т’рачу, 

Зо дрибпымы слизошіКбми святопька не бачу. 

Ой пігіду я, ніііду да до броду по воду, 

Ой гляну а в чисту воду, да на свою вроду: 

Аж-но моя врода на личеньку красна, 

Видна моя головонька ! доленько нещасна! 

Ой пійду а, піЙду дорогою широкою, 

Ой гляну я. ой паду я да в колейку глибокую. 

В поли пташки латають, веселенько спивають, 

Воїш-ж мини молоденькій жалю заплаваютъ! 

Ой жалю лій. жалю, жалю не но-малу: 

Ой впустила голубонька, да вже В ие піймаю! 
(Ирші. сгороїш Двѣіцм*) 

Я 
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15 Густый пію. густий гаю, густыя нс НрОГ.ШНу, 

Упустила соколонька, да иже я нс піймаю: 

Хоть піймаю, не ній лаю,—да иже не такого. 

Не прыляже мое серце ннколы до його ! 

(Чернигов) 

15 Упустила соколоньки, да иже не піймаю. 

Розсердила миленького, да вже не вблагаю; 

Хоть вблагаю, не вблагаю, да все не такого: 

Не пригорнеться вже серденько п мое до Його ! 

( ОсТЄр.1 

і5 Густыя гаю. густий гаю, темный—лс прогляну: 

Упустила соколонька да вже не піймаю. 

Хоч піймаю, не піймаю, да вже не такого. 

Хоч прыгорну до серденька, да вже не однаково! 

(І’ПДйМЫСМк.) 

- Ко.ш-б так тоби, як тепер мели, 

Да бида докучила: 

То-б ти нойхан да й не барився, 

Ой щоб я не скучила. 

Колы—б так тоби, як тепер тонн. 

Д бида за Оітдою: 

Ты-б коня добув, до мене прибув, 

Попрощався зо мною. 

Чи ти багатий, чи гордовитий, 

Чы высоко несешся ? 

ОЙ чи ти мене вцрнснько любиш. 

Чи з мене смієшся ? 
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-Я ие багатий, не гордовитий. 

Високо не несуся: 

Ой я—ж бо тебе внрненько люблю, 

З тебе не СМІЮСЯ— 

— Ох не спиняйте у ставу води, 

Нехай вода рине; 

Не дайте мене за пьяныченькѵ. 
Нехай ви н нагине. 

Я з пьяницею жиги не буду. 

Тіиььо роскоши забуду: 

Я з пьяницею жить не чіЙчуея. 
Хиба ні йду утоплюся. 

Ой упав снижен; на облнжоь. 
Дії уже й не ростане; 

ОЙ до стидкого, оп до бридкого 
( ерденько не пристане. 

Оп ІНЖ.1ЫВ, ШИІ.ІЫН серденько 
Доннроп тихою водою. 

П иіаііки не зшш. а руки не дав. 
Не прощався зо мною. 

(Г IV ч о*.) 

„ОЙ яром-яром пшениченька. пг>-шід низом овес: 

Ой не по правди, дій чылёньшй, ты зо мною живеш: 

З Мимо мій двнр—новы воритечка до иншон йдеш. 

Да до нншон, дя до гиршон мед-випо несеш. 

А до мене молодой я так не зайдеш !„ 

6 Ой обсади, мила, голубонька сива, вишеньками двнр. 

Ой щоб не заходив, витер не заносив мого голосочку в двнр. 

„Да вже-ж я садила, вже-ж а поливала, яе приймається: 

Ой уже-ж наше внрже женыхпныіе, вже минається !„ 
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10 Ой обстели, мыля, голубонька сива. китайкою двнр. 

Ой щоб но полизать дорогих сшіышціш. золотых ПИДКЦ& 

(2 „Ой де-ж мели, мій мылепышЙ, да китайки набрати? 

Щоб тобн так тяжко, щоб тобн так важко з нашою гулять. 

ОЙ як менп тяжко, ой як зі ей и важко тебе забувать! . 

Де-щц) так спива: 

З Що до шпион та до піршои рано й ппЗно йдеш. 

А до мене молодеш.кон голосочок несеш 

6 Ой обсади, моя пылая, черешнями двир, 

10 Ой обстели, моя мыла, хусточками двнр, 

12 ОЙ бодай же ти, молодий козаче, свого не диждпп. 

Щоб ты мои хусточки ногами топтан. 

(Г»4Я*Ь ) 

Ой посію на горн шішішцю, гшд горою овес: 

ОЙ чому нс-по-ітравдц, молодий козаче, ти зо мною жьшеш ? 

Ой мимо моих норит, мимо мого двора ты до другой нді'тв! 

Оіі до другой та да лучшон ты мед-вы но несеш; 

Ой до мене молодбн діівчымы ты З нагайкою идбщ. 

Оґі іа посади, молода дішчі.іііо, у воротях вербуй 

Ой ЯК буду до другої! ІІТТЫ. ТО Й ДО тебе зайду. 

,Ой уже садила, уже поливала, та Й не примнеться; 

ьоі о ,і любила, кого я кохала, то п не нрызаесться... 

- Ой устели, молода дивчышц т« бумагою двнр, 

Оп щоб не помазав молодий козаченько ни побит, ни индбпр. 

Ііа " ммв’ олала-“ьіт.ла.,а та бумагою двнр; 

.. ™ „о 1„ в,,,. 

(Ки II (ОД) її») 

Любовныя. 69 

Но садочку я гуляю, 

Товйрыніа выкликаю: 

Товаришу, ридный брате. 

Виклич ныли дивча з хаты! 

Чого-сь буду я питати: 

Оп чьі будеш двох кохати? 

Ой як будеш двох кохати— 

буде тебе бог караты: 

А як будеш двох любыты. 

Нуде тебе Ног судити. 

Дивчыкоиька виходила. 

З козаченьком говорила: 

Кили любиш, люби дуже. 

А не любиш, не жартуЙ-же: 

Колы любиш, будь зо мною. 

А не ліЛбыш Бог с тобою! 

Не завдавай серцю туги: 

Не будеш ти- буде другий . . 

Як ми з тобою спознавалися. 

Сухи губы розвивалися: 

А як кохаться перепали. 

Й одно литки повсихали: 

Ой кохались три годочки. 

А розстались три часочки 

(Отер.» 

Чи се тая крыііычеыькіі. 
Що голуб купався ? 

Чи се тая дішчшкшькп. 
Що я женихався? 



Жите йскін. 

ЖеиЫХЛНСН, не СМІЯВСЯ, 

Клани .иол буде: 

Раялѵчыла нас но поля,— 

Недобрії! ЛЮДЫ. 

Два голубы воду ныли. 

А два колоты.]и; 

Кодая гін подурилы. 

Що ши: розлучили. 

л&шплгшн. 

Чы я и тебе маты не твои дытьша. 

Колы иод мука тоби дуже мыла. ц 
(Рѵ н латы, латы, ты жалю не маєш: 

Хто прийшов но серденьку, забуть заставляєш. 2. 

Спитай же іи, доню: котру тепер любить? 

Що вин тебе молодую й« любов осудить! 2. 

А в городи чи сто к 0.1 и два кущики пижма, 

А хто любить та покине, той не дшкде тижня. 2. 

А в города чистоводи два кугцыш руты, 

А хто любить та покине, не дижде минути. 2. 

А в Г0^ДІ' 'Швгоколп два кущики одшти. 

А хто любить тп покине, не перейде хиты. 2. 

А в город» чистоколп два кущики дроку; 

А хто любить та пошиє, гой не дожде року. 2. 

ие Х0ДЬ1 коло не тужи за мною. 

!“ не будеш лиш, мужем, а тобі! женою: 2. 

* "Є Х0ДЫ коло В0ДЩ «уде хвыдл бытм. 
Щоб С тобою не стоять, И „о говорыты. 2. 

Ж Я любы в, по прежпьоиу, не буду цураться 
Не попущу Тебе ПНІ.. ’ 4 1-1ЛЬ4Я* 

. V еое, Мыла, шпному достаться. 2. 

(Конотоп) 
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ОН маты. маты, серце не вважає; 

Кого раз любьггь. з тым помирає. 

Лучче-ж уперты. НИЖ З ИСМЫЛММ ЖЫТЫ. 

Сохнути з печали, що-дна сльози ДЫТЫ. 

Бв дії ость, багатство єсть то Божа іюля. 
А з немылым жыты—несчаецая доля. 

О хнба-ж а, маты, не твоя дытына. 
Колы мои мука тобн будеть мыла ? 

іД'аьет.) 

Чого селезень смутен, невесел. 
С.мутен, невесел, неодркдосен ? 

ОЙ ак же мыіін веселому буть. 
Веселому буть, одрадосаому. — 

Що вчора була утинка моя. 

Сьогодня непі.—застреленая ! 

Ко.ш-6 на води, то-б не жаль пени,- 
А то на горн, в шовковій трави! 

Чого сей козак смутен, нввесел. 

Смутен, новееел. неодрадосен ? 

Ой як же мы ни веселому буть. 
Веселому буть, од рад осінім у ? 

Що вчора була днвчьша моя. 

Сьогодня нема, засватаная. 

Колы-6 на село, то-0 не жаль було! 

А то через двнр, да (і товариш мій! 

По поду иДё- добрыденъ дає; 

З водою ид^. жалю завдає. 

— Здорова біля, ДИВЧЫНО моя. 

Чужа, не моя, товпрышова! 

Днвчьшо моя. засватаная. 
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Чого-ж гы так» заплаканая ? 

„То го-ж и така заплаканая. 
/До за нелюба засватаная.,. 

— Днвчыпо ион, зарученая. 
Чого-ж ты така залученая У— 

„Того-1*: я така залученая. 

Що за нелюба зарученая.„ 

(И|>ім)к.) 

Ой днечьіші снпві діела та Й засміялася; 

Вийшла маты воды брати та іі догадалася. 

ОЙ ныГі. латы, тую воду, що я на посыла; 

■I Хвіиы латы того зятя, іцо я полюбила. 

Огі не буду воды иыты, буду розливати; 

0 Нелюбого зятя чаю—буду розлучати. 

Вуде тобн, моя доню, лихая годы на. • 

Що ты того козаченька щыро полюбила. 

Хоти пый, мяты, хоть лыЙ, латы, поды не розлыты; 

Нелюбого зятя лаєш -тобн з ныл щ* жыты. 

Хоть бый, латы, хоть лйЙ, чаты, то шко но иаучыш: 

Нелюбого зятя мнеш—новик не розлучиш ! 

Донько-ж моя коханочко, така твоя доля 
Полюбила козаченька, була твоя поля; 

Жывы-ж, дбшо, в свою волю, так лк полюбила: 

Не жалкуй на спою .читку, іцо тебе згубылн. 

* іЙ не буду жалкувати, моя радна маты.— 

Ни^ мини .дав Бог долю, буду горювати, 

иіі чы буду горювати, або веселитися. 

Абы нрыгішлосг. миленькому на меті жениться. 

(%]ЛЗПДО|).) 
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4 Будь для того, маты, добра, що я полюбила. 
6 Мимо мене полюбила, буду розлучати! 

Не розливай воды, маты, бо важко посыты: 

Не розлучай мене э мылым; не тобв з ньпі жыты! 

Тяжко, маты, важко, маты, буде лз тым жыты, 

ОЙ як кого мое серце не схоче любыты! 

(Золотовою.) 

Ой шіду я у садочок 
То вырву лысточок, 

Та закрыто миленького 
Милого слідочок,— 

Щоб птатечкы не лпталы. 

Сліду не топтали. 

А щоб мого мыл ен иного 
Ниши не кохали!— 

(ЛѣішЙ стор, Дніпрі.) 

Ой по горах, но долинах 
По широких украйнах. 

Ой там козак похожие, 

У бандурку пыгравае, 

И сам себе розважає; 

„Ой чи мини женитися. 
ОЙ чи дыни смутитися? 

Ой чи лини листи слати. 

Ой чи мини перестати ? 

Як буду я листи слати. 

Будуть же нас люди знати. 

Ой гукну я на малого: 

СпддаЙ коня вороного! 
10 
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Ты. МПСІІЦЮ* ОІШТЫ, СВИТЫ, 

Ты, комику, бпжы, бпжы; 

Ти, .«ненцю, свиты выдко, 

Бором коню, бмжы швидко ї 

Ти міісяцю, надбивайся, 
Вороний кинь, поспитайся !„ 

Ой став инсяць захожаты. 

Ой став копык приставати, 

До дивчины дойжжяты. 

Припхали пнд ворота. 

Вийшла днвка краща злота. 
Взяла коня за гнуздечку. 

Козаченька за рученьку; 

Веде коня у стадныцю, 

Козаченька у евптльщю: 

Дає коню овса-сина, 

Козаченьку меда Й вина. 

Стала чару наливати. 

Стала тяженько вздыхаты; 

Ой став козак чару литы. 

Став до дивш говорити: 

„Чого смутна стала, мила? 

Чи жаль тоби овса-снна. 

Чм жаль тоби меду й вина. 

Чи жаль тоби постило нькы. 

Чы ішзньои вечероньки ?,, 

Не жаль мини овса—сина. 

Не жаль шва меду й вина. 

Не жаль мыня постилонькы. 

Ни пвзньои вечероньки: 

А жаль мини дивовацьпя. 

.1 ЮГіОНИНЯ. 75 

Що лрііжиміго зааіійшіньия: 

Ой як же мы любилися, 
Вен вороги смутилися, 
А тепер, як перестали, 

Пси вороги ради стали. 

(Глухо*.) 

Задумав козак жениться, 
Йому шпенька не спиться; 
Оженився, зажурився 
(На коника похилився): 
Чи литками, чи женою. 

Чи своєю головою! 

Сндлай хлопку коня вороного, 
А мепи сндлаЙ другого; 

Пойдемо до милон, 

До голубоньки сивоп. 
11 Приймали пид ворота, 

Вийшла мыла краща злота. 

Та ничего не сказала, 
Тильно серденьком назвала. 

Бере коня за поводы, 

А мылого за рученьку; 

Веде коня на станыцю, 

А мылого у евптльщю; 

Дає коню сипа й вивса, 

А вылому меду И выпа. 

Сама сила, задумала, 
Карп очи зарюмала. 

„Чого, мыла, задумало, 

Карн очи зарюмала? 
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Чы жаль тобн сіша, вивса, 

Чы жаль тоби меду Й вина? 

— Не жаль мени сина, вивса, 

Не жаль мени меду й вина; 

29 Ой жаль мели коханьнячка, 
Дивоцького гуляньиячка, 
Що як прыйде суботонька, 
Я змыюся й розчешуся, 

А в недішо приберуся, 

На ліылого подивлюся, 
(Гадяч.) 

11 Ты, мисядю, свиты, свиты, 

Ты, коныку, спиши, спиши; 

Ты, мисядю, просвищайся, 

Ты, коныку, поспитайся. 
(Житомир.) 

29 Я мед-выно поплачу: 

Свно, овес достачу. 
(Гпдич.) 

Ой по горам, но долинам, 

Но козацьким у крайним, 

Сызый голуб лптае, 

Соби паропькы шукає, 

Товариша выклыкае: 

Товарьшіу, ридный брате! 

Выклыч ддвчьшопьку з хаты! 

Выклыч дивчьшоньку з хаты, 

Щось я маю Ш сказаты, 

За рученьку подержати, 
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За рученьку, за другую, 

Дивчьшоньку молодую. 

Коло, коло Дунаю 
Дивчына гуляє, 

На буйную Фылечку 
Сны льна поглядає. 

На быструю Фылечку 
Спылыш поглядає: 

Чы пе йиде козаченько 
3 моря по Дунаю? 

Йиде, йиде човвычок 
3 моря по Дунаю, 

На човнычку нарубочок 
Весдамы играе, 

На човнычку парубочок 
Веслами играе, 

А сам схылыв головоньку, 

Сльозы проливає. 

Дивчыпо, дивчьщовько, 

Не ходы по Дунаю, 

Не жды свого миленького 

Из чужого краю, 

Не жды свого коханого 
3 далекого краю,— 

Звалы з нього головоньку 
Зліи басурмапы! 

(Г*д»ч.) 
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З гори та я долшу у луг 1,0 кальшу; 
Кохав козак дивчьшоїіьку, як батько дытыву. 

Ой вин і» кохав та не докохавея, 

Вона його осудила, внн не споднвався; 

Не я, милый, осудила, судять же пас люде. 
Що з нашого закохання ннчбго не буде. 

Ой з нашого закохання НК славы, ни вжытку, 
Карьш очам сну немае, нижкйм одпочынку. 

Ой ты, днвчынонько, ты словами блудиш, 

Ты сама знаєш, кого впріго любыш. 

Ой знаю, знаю, кого я кохаю; 

Тплькы не знаю, з кым и жыты маю. 

(П|іішоИ стор. Днипра.) 

ОЙ у поли былыяа, іи витер колыше; 
Горе-ж мини на чузйыни, аж мій дух не дышѳ. 

Ой голубчычок гуде, а голубка не знає, 
А що голуб голубоньку да покинуты мае. 

Ой голубчычок гуде, а голубка буркоче, 
Що голуб голубку покидати хоче. 

Да не кыдай же мене, сизокрылый орле! 

ОЙ хто-ж мене, молодую, на чужини пригорне ? 

Пригортайсь, мыла, ик другому такому, 

Да не скажы сен правды да що мини самому. 

Ой голубчычок гуде, а голубка буркоче, 

Да що голуб голубоньку зараз кыдаты хоче. 

Ой не кыдай же мене та на чужій чужини, 
А я тоби годыть буду, як мадій дытыки! 

(Радонисль.) 
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У городи хмелинонька, 
Грядвы устилає; 

ГІроинж людьми дшічынонъка 
ОН пірко ридає! 

ІЦо-ж хмелина зелененька, 
Що не вьеться в гору? 

Щб-ж днвчына молоденька 
Проклинає долю? 

Як хмелини в гору вьіться? 

Ты чипы немає! 

Як ДНВЧЫПП не журиться? 

Козак покидає! 

(Глуха*.) 

1 Ой зійду а па ішшльонок. 
Да гляну я в долиноньку: 

Долина глибока, а калина висока, 
Аж до долу витьтя гнеться. 

Пид тією калиною 
Стоить козак з дивчиною; 

Днвчьшонька плаче, сьілненько ридає, 

Свою долю проклинає; 

Козак дявку вговоряє. 
„Не плач, давко, не журыся — 

Хоч буду далеко, буду тебе знати. 

Буду лыстбнькы иысаты.„ 

— Ой колы-б же я да все знала. 

Не тобою не стояла . . ■ 
Гуляла-6 у батька, да гуляла до вику 

Днвчыиою молодою.— 

Зійшла дивна на шшльочок. 
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Да глянула на свиточок; 

Ой свито «ІЙ ясный, ой свите прекрасный! . . 

Доленк «оя несчаслыва! 

(Пирятни.) 

Ой выйду я на іішыіьочок 
Да гляну я на долину: 

Долына глибока, а палыиа высока, 

Аж на землю виты гнуться, 

А в тій дпвчыны, а в гін молодо» 

Аж па землю сльози лыоться. 

(Лебедин.) 

Ой любые козак да тры годы одну дѵтчыну, 

Да не велыть маты тіа дывчыпы браты! 2. 

ОЙ як будеш, сынку, тую днвчыну браты, 

То не кажы, сыну, що я твоя рндняя маты. 2. 

Ой не так же маты, ой як меншая сестра: 

„Да не беры, брате, без свести дивчына зросла, 2. 

Що без счастя зросла, а без доли уродылася, 

Вона-ж тобп, брате, дружиною не судилася !„ 2. 

Ой зійды, зійды, ты эпрочко та вечпрпля, 

Выйды до мене, днвчыно ты безрндная! 2, 

Що знрочка зійшла—усе ноле оовнтмла, 

.Дивчына вийшла—козаченька розвеселила! 2. 

Днвчыно моя, дн недоленька твоя, 

Що не сподобала вся родинонька моя. 2. 

Ой не так родина, як менша сестра; 

„Да не бери, брате, без счаотя дивчина зросла, 2. 

Що без счастя зросла, а без доли уродылася, 

Вона тоби, брате, дружиною не судилася. 2. 

Люкова ия 

Лучче-ж тоби, брате, з сиротини цасммішся, 
А-шіж тоби, брате, з сиротою повпиватися: 2. 

Лучче-ж тоби. брате, важный камень шідшіти, 

А аиж тоби, брате, з сиротою вик нроїшждатн.* 2. 

Лучче-ж, миші, сестро, да гарний полинь ішсти. 
А іщж миші, сестро, сиротину нз ума звести! 2. 

ІІкрітці,) 

ОЙ ИЗЫЙДЫ, зыйды. ти знронько та вечнраяя. 
Ой пий ди, выйди, днпчыноиько моя внріїал! 

„Не потоба знрци нз вечора та зыходыты. 

„Не подоба днвцп до козака та іш\одшы.„ 

Оп зпроиька зійшла, усе поле та й осшггмлл: 

Днпчына вийшла, казачепька з веселила. 

„ОЙ ты козаче, ты хрещатий баршшочку, 
Хто-ж тоби постеле у дорозн та ішстіиеяку ?„ 

«Корів.,! 

ОЙ ты козаче ! що ти думаеш-гадасш? 

Чому не женишся, собн нари не шукаєш.? 

Не ое.шла мати вдовииоіі дочки брати, 

А веліла мати Оогатшпон шукати. 

Ой зійди, ЗІЙДИ, знрочко та всчирпяя І 
ОЙ вийди, вийди, днвчияр моя внрная! 

ІІеподоба знрц» без зшснца та зиходыты: 

Іїеподоба дивин до козака та виходиш. 

Рада-б зирка зійти, чорна хмара заступає; 

Радн-б давка вийти, матусенька не пускає. 

А знропька зійшла, усе поле освіпьш'- 

V дивчына вийшла, козаченька звеселила. 

ІКІЄП.1 

II 
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ОЙ зійди, аійды. знрочко ти вечнрішя, 
ОН выйди, выйди, дшшыно моя вирвав. 
Рада-б зирка аіВти. чорна хмара наступає: 

Ряда-б дивна шати, так лату ся по пускає. 

Не подоба зирцн без лисиця та заходы гы. 

Не подоба ливни до козака та виходити. 

Що зирочкя зійшла, усе поле оспптьш: 

Л дивчина вийшла, козаченька звеселила. 

Огі ты. козаче, ты хрещатий та барашючку! 

Ато-яі тобі» постеле у дорозі) та ііостнлечку ? 

Ой стелеться мінні шпрокы И .шст та бурко ви на 

А пнд головы голубая та жушшшш. 

Що знрочка зійшла, усс поло оенвтыла: 

Ти-ж миші, діівѵыііо, у дорозі) люба та -шла. 

Ой а через межу горошок та постелився. 

Козак до дивкы ворога.мы та поклонився: 

Ох п поклониться вы, добріи діоде. 

Нехай моііі дшлііі там легенько буде; 

Ох И ПОКЛОНИТЬСЯ ВЫ ДНІ1ЧЫШ1 пебозн. 

А що .. добре в далекій довози, 

Ой ты. козяче, що гм думаєш гадаєш ? 

Чому но женишся. соби пары не шукаєш? 

Ох » як мини та пяршіькії шукати, 

Та не велить мати тебе, діжчино. брана ? 

Та не велить мати тебе, діючи по, брати. 

Та полить мішп маты, де чотири ноли, браты. 

Де чотири волы л два кош,пса н дыш.іи. 
Л як я;о і 11 .побиты, колы не до мысли ? 

Де чотири поли та ще іі пара коней, 
<>х а як Іи любити, коли тами не до любові і? 

іПодгди, 
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^ горили лнтіричиь лелекиа листочок: 

Не бачили миленького, болить жыаоточок. 

Болить, болить головонька, н серце попило, 

ІГе бачила миленького, н дало не яйло. 

Гт. Перебрыду бистру рачку і: половину стану; 

Сватай мене, козаченьку, не вводь \ неславѵ. 

( ама—ж бо ты. днвчшіокько. у неславу входиш. 

Що пизненько—иераненько из йулыци ходыш.— 

-Як зге мени. козаченьку, раненько ходити? 

10. Нк визьмеш па за рученьку, не мусиш пустити», 

— Не потурай, днвчмишіьші. моїй размовоньци. 
Держи сама розум добрий в свеііі голояопьцн.— 

„Держалн-0 а розум добрый, да впустила в воду, 

1 І. Не вповзла иа худобу, а на Його вроду. 

З великою худобою білыеь да сваритись, 

о хорошою дружиною на світі нажитись, 

о вел и кою худобою може Ь лихо буде. 

V з милою дружьшто не стыдно «і меж люде.. 
Цініте мичок новеличок, нема цингу змини: 

\оч як козак забожиться, не Йми. дмвко. вири 
Козак туча зведе з ума. не буде а любити — 

До шійбилмпе челядоньки, тим етапе судити. 

(Глухое-> 

Гі. Ип плавали > гы пита но тим боци ставу: 

(’ватай мене, козаченьку', и ие вводь у славу, 

їй. Що сам стоііпі, мене держиш, велиш говорити. 

] 1 Маїиювіиа-б я на тгбе ІІ на твою уроду: 

Що іш вроди, ші худоби, ни третього зросту! 

Хиба пипы утопиться з високого мосту! 
Дувк.) 



Новій, витре холоди енькыіі, у глибокого яру: 

Прибудь, милый чорнобривий, у далекого крою! 

Ой ряд бы а поішнатьт, та глибоко, друже: 

ОЙ рад бы а прибувати, та далеко дуже ! 

А у броду неня льоду, лема переходу: 

Ой колы-ж гы мене любиш, бреди через воду. 

Перебрела дгш рмчеш.кьт, а полонини стала: 

Гнатай иеш*. козаченьку, не вводь непе а славу 

(ГіілУіч.) 

И молода пшениченьку жала 

Та ще п не носила: 

Розсердила миленького. 

Та ще п не впросила. 

Прошли батько и мати: 

Просила й родина: 

Нехай його ще попросить 

Лихая година. 

іГаддч) 

■ Па 1 алкр Галю! не робы жалю! 

Нк ми любилися з тобою з—малу, 

Як ми любилися, та ( „е побралися, 

Глави, но гонору понабиралися. 

(М ^«иііоиьщ. чарввцьйіенько! 
Причарувала бале личенько! 

.7 К<ш',оиь«? мій, дурний розум твій! 

^оли-б ти стплько знав з саней до хати. 

Мь я У*1» чим чарувати: 

в «н>< '«ршым^чорпи О&ионькы. 
Чічіс принада-, самії молода. 

Ліоне е:ііия. В 

, Ь поглядаю да нозыршо да на ту чорну хмару: 

Ой ходимо, товаришу, да па той край помалу. 

Да чого-ж мани, да товаришу, на гол край ходити? 

Перестала днвчыпонька да адірненько любити. 

Часто ходив, вярно любив, верно «еиыхався: 

Осудила днвчыпонька, да що я п не споди&анся. 

Не я-ж тебе да осудила, судять же нас люде; 

Що з нашого женыхаиыш ннчбго не буде. 

Що з нашого женыхаиыш ни славы, ви вжитку: 

Карим очам спаньня нема, а шпккаи спочинку: 

Кари очи не сплять ночи, іліжки не вгавають: 

Ой як прийду да додолоньку, до вен мене лають. 

Да не лай мене, моя мати, гарними словами: 

Обп.іьюсп що-вечора др н Сні ими едъОзаны. 

Да не лай мене, яшм .матннко, ще й гнрчишымы: 

Обильюся що-вечора ще й дрвбшшшш. 

Да не лай мене, моя матннко, і школы нн за що: 

Полюбила пройды свита, превелике ледащо. 

Над моєю хатиною чорненькая хмара. 

А на мене молодую поговнр та слава. 

А я тую чорну хмару рукавом розмаю: 

Перебула поговори, перебуду й славу. 

А не шіде дрнбеп дощик без чорнон хмари: 

А ас вийде дпвка замаж без людьськоп слави. 

Наетучьтться, нагрючыться, дрибен дощик ішде: 

Набрешуться вороженьки, давка замаж нпде. 

«'Конотоп -» 

ОЙ давно я поглядаю на чорную хмару: 

Ой ходимо, паие-брате, на той бик помалу. 

,, Чого-ж мевги, пане-брате, на той бик ходити ? 

Перестала днвчыпонька внрионько любити. 



Жат к пеки). 

Часто ходив. нирко .шбыв, з иен) жеиыхаввн. 

Вона-ж чепе пзрадьш. я й не еііодиважся. 

Навішала кубелечко, де вутка несеться: 

Прокидала, що я бндпып, — тепера сміється. 

ОЙ не-смійся дшшывоиыю. сача смпхом будеш: 

Як дал тобн з-тыха дыха, по-впк це забудеш. 

Хоч я не дам. хоч я не дам. так дасть ноя маты: 

Таш тобі! лыхо йметься ііз нашої! хаты. 

Будеш, будеш ты лежати. пытонькы прохати. 

Та іншому тоби буде о кухля подать!. 

Подай, маты, кухоль з хаты холодной воды: 

Посміялась з козаченька, з хорошої! вроди 

(Пияч*) 

— Оті ходимо шше-брате. на гоп крап по-ааду ! 

—Чого-ж мени няне-брате на той край ходыты ? 

Перестала днвчынонька милого .побиты! 

Вирно любив, вирво ходив, ворно п женихався. 

Аж що ? н слава пропала, я іі не споднвався! 

-Не я тебе нарадила, лзрадылы люди: 

ііз нашого женихальпя ничбго не буде ! 

Ііз нашого женыханьня ни славы, пи вжывку: 

Кары а очяи спаныш нема, и ліпшім спочивку, 

(Галич.) 

. 
Не сіяішіы, не оравши, не буде жито родити: 

Козака не чарувавши, не буде п ходыты. 

Як я жига не сіяла, само жито родить ь 

Ь'лака не чарувала, сам до мене ходить. 

И зон, не чарувала, хиба моя мати — 

. і ПІКОВИМ в. 

Брала тшеок из-ішд шіжок Його чароваш. 

Ой не чаруй. моя маты, козака до мене. 

Будуть слава її поговоры на тебе й на мене. 

Над моими воротами чорненькая хмара, 

Л на мене молодую напрасная слава. 

Л я тую чорну хмару пером розмахаю, 

Л к слави не прислухаюсь, то й гадки не маю. 

Переступлю я еішечш н покутню лаву: 

Пережила поговори, переживу л славу. 

(Хврмши;) 

І Да туман нолем, да туман нолем, 

Да туман туманиться-, 2. 

А у днвчини да чорнын брови. 

А любо Й подивиться, 2. 

Да туман «ром, да туман яром. 

Да туманочку трошки: 2 

А в дивчины да чорнив брови. 

Як у тіп волошки. 2, 

По тим б оції на толощі 

Там цыганы стояли: 2. 

Ох н мпж тыми да цыганами 

А цыганка ворожка,— 2. 

ОЙ туды-ж бнгла да днвчынонька 

До циганочки боса; 2. 

А цыганочка, да порожечка, 

Ой уводы мою нолю! 2. 

17 Да причаруй ты да козаченька. 

Що гуляє зо мною.— .. 2. 

V цыганочка до ворожечка 

Мою волю волила.- 
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Ой уризяли іп еои косы 
Да козаки на куры да. 

£.1 ипшіи іїоііляїїпюїш:) 

\ цыганочка дЙ порожочка 

Мою шшо подмлн: 

Урнзала чернаго чуба 
И дивчину ііякуршй> 

(Нсрслгдйв.) 

1 Туман яром, туман яром. 1 

Туман ще й горою: Яі 
Та не но правд», молодий козачо. Я 

Говориш зо мною. Л I 

Хоч но правди, не по правди. 

Не буду казати . . . 

Та не буду, дивчыиопько, 

Жалю завдавати! І 

17 ОЙ ирычаруп козаченька Я! 

Пя-внкы зо мной). 
иТѣноЙ отО|ь Днѣпра. 

Ой сон, маты, ой еон, мати, сон головоньку клонить 

2 — Отто-ж тобп. мій сыночку, снов воленька робить, 

Що до тебе, мій сыночку, сама дітчынп ходить. - 

„Нехай ходить, нехай ходить, вона мене внрно .побыть. 

Г> Бона мене парно .побыть, н дружиною будеть !.. 

Припхали до дивчины три казаченьки пнвво. 

Наварила им дивчина да вечеряти рнзио, 

Ой первому вечеронька — да варенички в маедп, 

А другому вечеронька — да шев.іія та руто, 
А третьому вечеронька — сама щира отрута. 

2, 

2. 

2. 

А ю ь о в и и л. 

Сидить козак па конику, кою серденька аьетьсаѵ 

Спхігь днзкч ні ц:»),п:і. да з казаха саЬгьгз. 

— К)ты мзлз, дчгід іонхао. са й округл ядяэтьса ?- 

„Тогда тобн, кішчен ку, ся іі отрута минеться. 

Як у иола па раздали сухы.1 дуб роэ'ивьетеп!, 

(Г.іузіовО 

2 Отто-ж тобн, мій сыночку, своя воленька волить. 

Гі Вона мене ішряо любить, вона мьша правду скаже. 

Що у лиси на горне» тры голуббиькы гуде ^ 

Отто-ж тобн. НІЙ сыночку, тры ІфЫГОДОНЫіЫ буде: 

Що первая пригодонька—варенички в касіп, 

А другая пригодонька— шевлія та рута. 

А третяя пригодонька — дови ніші отрута . . - 

Що „нора був жьга н здоров, а сьогодии смерть неечасна: 

Отто-ж тобн, мій синочку, днвчына прекрасна! 

(Пирите.) 

„ОЙ соп, маты, ой сон. маты, ДЯ годнвоньку клоне . 

Оце тобн, МІЙ сыночку, свой воленька р*-быть. 

Що до тебе молодого сама дннчьша ходить. 

„Н-ХМІ х»дь.ть, тМ ■»•>.»“* ,ЛР"" Л“0Ш1” 
Бона ныпіі молодому да дружиною будеть.» 

Г» Запросила дивчШояш» трах козаченькив шізао 

Иаварьиа дивчйнонька ДВ вечеряти разіш: 

Ой первому поставила да варсіїикив в мд 

Л другому поставила шевлін да руты, 

А третьому поставила иревельїкой «труть» 

Пиле козак на конику, коло серденька «ьеться, 

Стоить ДЙвка па порбвн з 
„Ко.ІЫ МЫЯЙ. ДПВЧМІІОЯВКО, ся о р. 
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ся отрута минеться, 
Тл ш гпбй, НОЗДЧОПЬКЬ 17,1 їй 

Ці м,ь,« Мфт. «**>* да» 

6 їг Д1ІВЧЫЛЫ чорішпоп ппесь двяр нн полос І-лі 
Та позвала дішьшоЦка козаченька я гости, 

Поставила козаченьку пмриг на тщрцш 

В первый рози у пырози Ї1ІЄВ.1ІЯ та рута; 

В другим рози у нырозн дыхая отрута. 

Ой не испила дившлюнькя край внконця спеты; 

Посшшшвси козаченько той ііырііг пзыісты. 

Выйшоп козак из синей -- за серце береться ; 

Стоить дивна на пороз и — з козака сміється: 

Ой не смійся, дітчьшонько, далеби не смійся! 

Я у тебе молодой отрути нанося! 

(Харьков,) 

Ой сон, мати, ой сон маты, сон головоньку клонить! 

— Оце-ж тобн, мій сыночку, ся у.їм ця робить. . . 

Перестань, мій синку, да на ущщо ходити: 

Засилають тшрышы — хочуть тебе вбити! — 

Один каже: товаришу, убиіімо! 

Другий каже: тошірышу, из квита не гуСіічо! 

ІрегіИ каже: товаришу, «повнось 

„ "«ОДНИ ьеториывд куля™ аымдыюи.! 

" *? ве™Р"“«" ДО дии'іати чиришіьщи . 
Що одная днвчмцп ходить вона р,гаіІ0. 

Затопила свои, хату 
Приставила » Іри , 

Що первш чароньки — шавлія та ,‘ѵт» 

* ІРЄ™ »» чиста „ 

І Остер.) 
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^Оя соіи маты, ой сои. маты, головоньку клонить1„ 

* Отеє—ж ті іон. мій сыночку, та своя воленька робить. 

Що до тебе, мій сыночку, та днвчынп ходить! — 

„Нехай ходить, нехай ходить, вона мене мирно любить, 
Вона-ж лени молодому дружиною будетъ." 

Прийшли до дивчины три козаченьки ішзно. 

Наварило дітчьшонько три вечероньки ршнш: 

V першому наварила варенички в пасли. 
4 другому наварила шевліп та рути. 

А третьйому наварила лихон отрути. 

Ой сив козак та на коника, за серце береться, 

Стоить дивчина в порога, з козака сміється: 

Тодн-ж, тобн. казаченьку, ся отрута мипетьса. 

Як у поли при дпрозн сухій дуб рознвьеться 1 

ЦЧія.) 

Ййде козак дорогою 
Широкою стоп боною, 

Та припхав до долини, 

Ньяже коня до ялини, 

До червоної! калини; 

А сам ндё до дивчины, 

До днвчыны до Маруси 

На пуховій подуши 
До днвчыны до Марины, 

На пуховій перини. 

„Дивчиноиько молодая І 

Чи ти мене вврно любиш, 

Що ты мене рано будиш? 

Коли любиш, люби дужо. 
А не любиш, не жартун-же: 
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Коям лшбыш. любы гаразд, 

А не любиш,' кажи зараз: 

Коли любиш, так любись. 

А не любиш, не горпись; 

Колы любиш, люби дінеш, 

А не любиш, кажи в в*гап.„ 
(Гндич.> 

Ой не шуми, луже, зелений буячо! 

Ой чого-ж ти плачеш, молодий козаче? 

Оіі як не шумиты зіпни зеленому ? 

ОЙ як не плакаты миші молодому ? 

Су піди близькії!, пороги тяжкім . . . 

ІІп велить ходити, діжчини любити! . . 

Я іи не возьму, скорр—ж-бо 11 Й умру: 

] іе забувші. мила, де моя могила ! 

Ой мол могила да край Дупаечку, 

Огі край Луїшечку, — тяжко на сердечку! 

Не стій на могили, не кидай пасочку. 

Бо її тяжко й важко серцю й жьишточку ! 

Не стій на могили, не кидай землею. 

Бо й сама ти знаєш, як тяжко пнд нею ! 

Зійди на могилу да не тужи дуже : 

Скажуть вороженьки любилися дуже ! 

Верно любилися да й не побралися, 
Тильно вороженьки да новтишилыси І 

(Глухт.) 

Оіі не шуми луже, зелений байраче! 

Ой чого ти плачеш, молодий козаче ? 

Не рад би я плакать, плачуть мок очіи 
Плачуть мои очи. тёмненьком ночи 

‘4 

б Су сиды близькії!, порош тяжкій . . 

Не велять ходити, діючими любити! . 

Я днпчьшу люблю, а люблячи визичу, 

V ліоОлячы возьму и в-скоросго умру. 

Та поховай, мила, в зеленіш садочку; 

Та вмсьш-же. мила, високу могилу. 

Та насады, мила, червону калину 
Не стій над» мною, та не тужи дуже; 

Скажуть вороженьки — любилися дуже ! 

Не стІЙ надо мною, та по сип землею; 

Ко б сама ти а ниєш, що важко пнд нею. 

(Ромен,) 

5 Воритечш низькії, сопілочки близькії; 

Не велять ходити, днвчшш любити. 

ОЙ ви, сусидочки, якого ви роду? . . 

Десь ви не знаєте любощнв п з-роду! 

Оіі Боже мій. Боже,- що та любов ложе! 

Любов дорогая — розлука тяжкая! 
(.Овруч.) 

Червона калина, чого почорнила? 

Чи витру боліда, чи дощу бажаєш? 
я Й витру боюся н дощу бажаю; 

Кого впрію люблю, з тим и умираю. 

Оіі умру я, мила, а ти будеш жива. 
Це забувай, мыла, де моя могила. 

А моя могила край синього моря; 
Полягли .побоїщі п щира розмов# 

Не Йди па могилу, не махай рукою. 

Скажуть вороженьки, що я *ь,в ~ тобОЮ' 
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Не Йды и» могилу, нс кидай землею. 

Бо й сама ти знаєш, як тяжко пнд нею, 

(Ніея.) 

Ой у лузи, а лузи червона калина; 

То-ж не калина, — молода дивчьша. 

Молода дивчина, що вирло любила . . . 

Любила, любили, та І1 причароаада; 

Вывела коника, сама ододладл. 

Та вынесла рыбку, ище Й хліба скибку: 

— Оце-ж тобп, серденько, вечеря па-швыдкуі 

Вечеряй, вечеряй, та йдь у дорогу,— 

Як не псйдеш, ночуй изо мною! — 

„Ряд би я, серденько, с тобой ночувати; 

Есть у мене батько и радная йоты, 

Есть у мене жніїка н малін днти,— 

Рад бы я, серденько, туда полетиш !„ 

— 'Гп пжс-ж тобі', голубе, туди не лнтоти; 

Тут тобц, серденько, п стену нош бати! 

Русины кудрями степы вистилати, 

Червоною кроохю рнчш шшоиндтм 1 — 

(З 0,10 ТОП ош,) 

ОЙ пійду я, н і Йду не берегом, лугом, 

Чи не зострннуся з песуженмм другом: 

Здоров, здоров луже. нееужеїшЙ друже І 

— Здорова дм вчи но І любилися дуже І 

Ой дюбилыся-ж мы чотири годочки, 

А не бачилися чотири педали: 

Як побачилися, разом забодали. 

Лежить козаченько в зеленій дуброви; 

1 н> Ь О В І! Ы Я. 
% 

Молода днвчына в матуєм в комори. 

Перед дивчиною напитки, мавдкы: 

Перед козаченьком пірнім ягпдки 
До днвчьшоньш мед. вино носить 

А козаченько холодном коды просить; 

— Ой дайте-ж мши холодном воды питы. 

Бо ще я хочу на свито пожити.— 

16 В недоленьку рано задзвонили дзвони; 

„Слухай, матусенько, чи по козаковії? 

Як по козаковії, мене наряжайте,— 

В одній домовини нз выл поховайте; 

Да положить; мяты, поруч головами. 

Щоб була розмова тихая меж пани; 

22 Да висипте, маты, високу могилу. 

Посадить в головках червону калину; 

Да поставте, мати, хрести золотім, 

Щоб сказали люди: лежить молодій !„ — 

{Г дужої*? 

16 Слухай, матусенько, що люди говорять . . . 

Слухай, слухай, мати, у вен дзвони дзвонять! 

Як по кпзакови, наражайте мене . . . 

(Бори ) 

22 Насып же, латинко, високу могилу; 

Посади, митннко, червону калину 
Туда буде, матнико. зозуля літати: 
Вона буде, латинко, раненько кувати: 

Тобі! буде, яатнвКо, всю правду казати; 

.Мини буде, латинко, легенько лежати. 
(Прій)* } 
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пй шиѵ я пе берегов утом: 
ч.л нс стрлпусь з ІШ іш[шы.м лругел 

- Здоров, здоров- вирпыЙ дру:і.е. 

Як мы лобы-шси дужо ■ 
Як мы любилися, ТО сям год И чотири; 

Як побачилися, разом забодали ! 

Лежить козак в зеленій дуброви, 

Молода дивчина в батька в комори. 

По дивчыноньци дзвони дзвонили, 

А по Козакова вовченьки завили. 

По дпвчьшоШіЦіі отець-маты плаче, 

А по козаковії чорний ворон враче. 

Ой выкопай, маты, глибокую яму. 

Та похопай, маты, сю славную пару! 

Та й поставляй, маты, хрести золотій, 

Щоб сказали лким: лежать молодів ! 

Та іі высып-же. маты, високу могылу, 

Та й посады, моты, червону калыну, 

Щоб сказали люды на всю Її Украйпу! 
{Гадячо 

Ой пнду я молоденька 

Зеленою долиною, 

ОЙ зломлю я. истопчу Й 

Пашну рожу з калино». 2. 

А над тьно роженькою 

Гнеться явор зелененький; 

Над явором коник стоить, 

На ним козак молоденький. 2. 

Отао-же пенс козаченько 

Та дороженьки питати; 

Л10в п л н м я. ЇП 

А і] тому козаковії 

Посоромилась казнін. 2. 

Куди тая дороженька. 
Нуды воно впали: 

Чы и темный луг. чы у поло? 

Полу а не сказала. 2.' 

У зеленим, темним лузи 
Червона калина; 
В чистим поли, край дороги 
Высока могила. 2. 

Ой у лузи на кіиьши 
Зузуля кувала, 
Сіамі,кы жыты козаковії 
Правдоньку казали. 2. 

В чистим поли, на могили 
Дивчина стояла. 
То мош.і) козакову 
С.пізьмм поливала. % 

(Ха^жлі) 

Сивый КОНЮ, СЫВЫП КОНИ) ! 

Що ти задумався'? 

Лема тій длвчиноньки. 

Що я в ігі кохався! 

СывнЙ коню, сивий коню, 

Ііаижса оброку; 

Пожснбмсл за дішчиною 
У землю глибоку! 

СивыЙ коню, сивый коню. 

Тяжко тоби буде; 

ІІоіцемо разом з шітром - 

Нонасѵ не буде 1 
ІЗ . 
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Ляган, ком», бм-оЯ, коню, 
Бо вже вечеріе; 

ОЙ тпя сыдить доя мыла. 
Де з лиса зоріе. 

Выжу мылу, выжу любку: 

Дывыться в виконце; 

Хоч так темно, так не аыдио 

Свнтыться, як сонце! 

(ПрпвОЙ сторг. Дішцра.у 

Та бодай тая степовая яогьма запала ; 

ОЙ як я над нею жито жала, вчора вечир уторила. 

Та утеряла вчора вечир, втерто й тепера: 

Та чогось мои женьшшші смутная, невесела І 

Та по-шід мостом, трава з ростом —витер хш.шо гонить: 

Ой чогось моя жеиышыіш та до моно но говорить! 

По говоры—ж ты ни до кого, говоры зо мною; 

Бо як но будеш говорити, умру, серце, за тобою. 

ОЙ умры-ж ты из вечора, а я умру враіщн; 

Та нехай же нас поховають с тобою, серце, в одній ямии. 

Нехай же нас поховають н хрест укопають: 

Та щоб люды дывшшлысь, як мы впрнонько кохались І 

Шырокая домові.іпа, глыбокан яма — 

Та лежить мои женышыиа, ой як тая квитка вьялаї 

(Золото ГГОШ-1 Койок***) 

Ой у сади, сади, сади виногради, 

Стояв кинь вороный у наряди. 

ІІнхто толу коню циньі не нарадить . . . 

Де взялися два кунчьиш з Нольщн : 

.і ЮБикпи я. 99 

Взялы тому коню одну порадили: 

Пштіраста корбовтщпв. ще Й чотири. 

Взяли Діїого купця посадили, 

В велику дорогу вирядили. 

Як припхав милый ппд новії ворота: 
Выйди моя мыла краща злота! 

А цс вийшла мыла, вышла теща; 

Ворочай, зятеньку, хочь нехутко . . . 

А вже твою милу схоронили. 

В кедровую труну парядылы. 

В кедровую труну парядылы. 

Глыбокую ялу выкопали. 

Ой як нрыйшов МЫ.ІЫЙ до мылон: 

Ты бнлмВ каминь, откотыся. 
Ты бнлый каминь, откотыся. 
Мыла ДО милого озовися: 
Чи повелиш, ныла, журитися, 

Чи повелиш, мыла, женитися ( 

Я не велю, милий, журитися, 

Я повелю иылыЙ женитися: 

Як прийде неднля нарядися, 

А ириііде другая оженися. 

— ОЙ Марку мій, Марку 1 

Щось маю казати: 

Сватай мене. Марку- 
Чи не от дасть, мати ? 

Як по отдасть мати. 
Буде» мандрувати : 
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ПомандрУея пРпч,<ьГ'' 
Темненькой Н11ЧІІЫ . 

Мандрували поле. 
уішілруппль! друге 

На третий яке іюли 
(*п,іы спочивати. 

Силы е-почиваты, 
Став Марко дршшты. 

- ОН не дримай, Марку, 

Не дрнпап он мною: 

Бо іі сйм-ясе ты знаєш. 

Що н погонь за мною І 

ОЙ іш мене шізьзіуть, 

А тебе покинуть, 

А тебе пошнуть, 

С 11.111 ч головку ЗДЫ ймуть 

Ой повезли Марка 

Трьома городами, 

ЇЙ і ховали Марка 

Мнж трьома горами: 

Отгут лежг.1 Марку 

С чорними бровами! 

Маркин комин идё, 

Ла це Марко Йіїде ; 

Маркове сйдельце, 

Да не Марко герце: 

Маркова дудочка, 
Да по Марко грає; 

Маркова пнсонька, 

Не Марно огшвае: 

Люковії и я. 

Ой десь мого Марка 

На опити немає ! 

(Кісв.) 

Чи се тая да днвчьшонька живе. 

Що хороши да шырыночш шые? 

Шме да шые. да все шовком вишиває; 

Тепер ін да дома немає: 

ГС чистом) поли да И пшениченьку поле. 

Ноле, да поле, да все кукыдь вибирає. 

Як заследить да козаченька на мори: 

..Ближню, да блыжшс да ты. козаченьку, к мышц 

Возьми лене у човен из собою.» 

Тильно дивчина да у човен уступила, 
Де-сп взялася да из мбра сипя хвиля: 

Верне, да верне всяку рыбу нзб-дна. 
Вывернула да днвчьшоньку з човна: 

„Ватуй, ратуй, да ты козачеиьку, мене: 

Буде тоби превелика плата од мене !я 
ОЙ, не хочу, дивко, я од тебе плати бриты; 

Мыслью я ІІ хочу до себе тебе ВЗЯТЫ. 

„Лучше-ж буду В сыпь б* мори нясок йети. 

Ннж нз нелюбом да вечераты свети; 

Лучше-ж буду а рынком морн потопати, 

Ннж из нелюбом да свій вик коротати!» 
(Гіутоїт) 

ОЙ у Харькови та у шиночку . 
ОЙ у Харьков» зранку. 

Заховали та козаченька 
За дввчику коханку. 
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Ой казав есы. молодий козаче, 

Не буду Гали .шбыты: 

Як надійшов та пнд викречко: 

Та подай, Галю, пыты! 

Та подай, Галю, та подай мшш, 

II иухдычок II вид ер це! 

Сама ішйды да сядь биля мене, 

Та утнш мое серце! — 

Ой рада-б я, молодыЙ козаче, 

Та до тобе выходыты: 

Сыдыть маты край виконечка, 

Буде Галю быты. 

Ой не знаєш ты, молода дивчыио, 

Як матусн отказаты; 

Ой одсунь внкпо да кватырочку, 

Та выгонь голубив з хаты: 

Ой гіш, гиля, сызн голубонькы. 

На высоке лнтаныія; 

Іа уже важко, мое серденько, 

Га з тобою горювшіыш I 

(Нэкми.) 

і ил на , --1-і. «што „ „ дшмш, жыто. 

'[д б,иою бсРезою козаченька вбито. 

)йыто, вбито, затягнено в жыто, 

оГ"Г МТ"““0Ю «фА 
О Г“ »«"» т Іі т0 „о „Ц 

ОЯ 4*8,1 дрт,,ЛЖ Ц"Л0',аЛа- 
оя ттш КТОІе,1вѵ ,1'““и 0"™, 

ечь> ЛЙ й заголосила. 
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О И пришла третяя из повои хаты: 

„Було-ж пюи, вражій сыну, нас трох нс кохати \п 

(Глухов.) 

1 Пойду, пойду, и тебе покину: 

Будеш мила припадати та до мого сліду. 

Ой не буду, милый, далебп не буду: 

Горювала я з тобою и без тебе буду. 

Ой на гори просо, пнд горою жыто: 

Прийшла зпнетка до милой, що милого вбито. 

5 Зеленою оливою оченьки залито. 

Прийшла Його мыла, китайку одкрила, 

Китайку одкрила та Й заголосила: 

Чы ты милый ппывея, мы з коника вбився. 

Чи з шішымы звеличався, мене одцурався? 

Прилетала пташка, бп.ія Його ввела: 

Такії очи, таки брови, ак у мого пана! 

Нрьиетилн пташка — мальовані! крыльца. 

Таки очи, таки брови, як у мого Гриця1. 
(Лебедів.) 

І Сама-ж я не знаю, де мій мылый дпвса: 

А чы його звири ЗЫІДЫ, о чы ніш утопився. 

Як бы звирп зьвлм, то й лугы-б ип милы; 

А як—бы утопився, то-б Дунай розлився. 

Ой на горн ачминь, явд горою жыто,- 

Ппд билою березою миленького ВОЫТО . . • 
І Перм сі Ці ) 

і Ппьпетїїла ішва. коло його РІіала- 

і;;:::.».. 
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Чы ты. яы.іы». . Ѵ„ п«5^ 
„ы з „кии* ,Г«.«ВСЯ, иене ол.Щ««я • 

п „ Д* ие ииы.с», и о кошка ко иоыосн, 

II з нашою по кончайся, тебе одцурався [ 
г К'іш і киті, і 

5 Нрылетша пана, в годов очка \ пала, 

В головочках нала, да й защебетала; 

Прынхйда ныла, в головочках сила. 

Да іі подняла кытаечку, да Іі заголосыда: 

Чы ты, мылый. впывся, чы з котика вбывся, 

Чы на другу зялыцався— мепе одцурався? 

(ЧЄ)ШЛГОП 

Через сад зелененькій дорожка лежала. 

Там Маруся в недузи лежала, 

Чорным шовком головку з ваза л а, 

Заморського знльля забажала: 

-VIУ 
, - ь-- —- 

І ой зо ивою на рушничку стане.,, 

Обнзвався козак молоденький: 

— Ой е в мене три коники в стани: 

Один коник—як ворон чорненький, 

Друпп кшімк як лебедь биленьшЙ, 

коник—як голуб сивенькый. 

Чорним конем до моря дойду, 

Ьн.ІШі конем море перейду, 

кояеи марь-зйдьля достану, 

?1йМарусем «а РУпшичку етапу.* 

СТНС К03ак чарь-аильля конати, 

Ша ш,д НШ1 |Рзу.м копати: 

.1 в> в п и н м я. 105 

-,1'одн тобн конати царь-знльлп 
По сьогодні! в Маруся несіиьлн.,, 

ОЙ етап козак з-за гори винзжати, 

З остріш вин Марусьшо весидьля-. 

Звелпв-ж вин музикам заграти, 

А сам шішов з нею тішцьоваты. 

Взяв-же іи у линую ручку, 

А шабельку у правую ручку: 

Ми-ж думали—хмара зашумила. 

Аж в Маруси головка злетила: 

— Оце тоби, Марусю, вееильля . . . 

Не посылай козака по знльля! 

(Тлу хол.) 

1 Приїхали три козаки з повну. 

Розказали Маруси головку. 

Один каже: Марусе! Марусе! 

Другий каже: чы любыш ты мепе? 

Третій каже: чи индеш за мене? 

Есть у мене тры кони на стойла: 

Один коню як голуб сивенький, 

Другий коню як ворон чорненький; 

Третий конем трьох зпльдШ достану І 
(Чернигов;) 

В з-за горы литер віє, ниыші по слів; 

озпк дивну вирік, .побыть,—замяты не «ЩО. 

„ ІИ 110 ЗІІЙЯШО, ЩО ОИИТЯТЫ МИЮ! 

ш ДО цей 110 горнуся, ЩО С.1ЯВЫ боюся. 

„ бійсь * ио бійсь славы, ис бійсь иогивору. 

за славу сама стану, те й виговорюся. ^ 
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Ой а^й горы кз-за кручы орлы вылитаят: 

По зазнаю я роскоши,—вже о лита мы лають, 
Запрягайте копи в шоры, коїш вороныи; 

Доганяйте .шта мои, лита шолодып! 

Чы догнали, не догнали Е-кальшошш-мости: 

Вершітеся, лита мои, хоч до мене в гости ! 

Но вернемось, ггс вернемся, не знаем до кого; 

Но вми.ш нас шанувати як здоровья свого. 

(Конотоп.) 

Коло гаго конем граю, гаю но рубаю; 

Не питайся. дивчннонько,' що я не займаю. 

Гым я тебе не займаю, що сватати маю: 

Тим до тебе не горнуся, що славы боюся. 

Стала слава, стала слава, стали іі поговори— 

Оіі на тую длвчьшоньку, що чориьщ бровьг. 

Ой Ііс нігде дрнбеп дощик без грому, без хмары: 

Ой не йиде дішка замуж без людського поговору й славы. 

(Глухов.) 

Отрывокъ. * 

■ • * • Я з Києва подерлуся, 

Сі і і возьму шлюб з тобою. 

«І ьі поіідеш до Києва, 

Л и сама застанусь . . 

До кого-ж п молодая 

До кого л ирыхы.ііось?„ 

’ ііРЬіхьі.шйсіц дивчиїюнько, 
^ до 1 оспода Бога_ 

1011 отець, матка, 

ІК'И родинонька твоя! 

(Гідоннсль.) 

Лювовиия. 107 

ОІІ ТИ, дубе кучерявий, п,м ТВОЄ рию: 
козине чолодспькии. с.ювв Ів011 крпсп| 

Слова твои прекрасній, превражая думка! 

Покидь тебе я не знала, жила як голубка 
/Кила, гула як голубка, сила, полинула. 

Сила собп на роздали горе-ж меян, горе! 

Знапшла-ж-бо я кубелечко, де утка несеться: 

Ой чу іо я через людей — вражій сын сміється. 

Не смійсь, не смійсь, вражій сыну, горе тоби буде — 

Xорнтымеш, бсшітымеш, смерти бажатимеш, 

А в мори матусеньки воды прохатимеш. 

Не дам, не дам водыченьиы, не дасть моя маты— 

Будеш-же ты. вражій сыну, п гак пропадати. 

Не дам. не дам водиченьки, не дасть моя тнтка — 

Тат насохнеш, изовьинеш як рутвяна квитка! 

(Ьяомігд.) 

Ой за горою, за кремтшою. 

Там СЫДЫТЬ голуб и з голубком: 

Сытили а пари, цидовялмся. 

Сызымы крыльцами обннмплыся. 

Полети голуб да іі сив у жнти; 

Чы не буде чыляя но меня тужыты 1 

Прьиетнв орел с чорнон хмары. 

Забыв голубця, розлучи» с пары; 

Забыв голубця на креіеныяв. 

Розлив кров ного по всій дольше. 

Сыдыть голубка и ігарпкае 

Лихого орла, н проклинає. 

Що через нього пары не мае: 

„ОЙ ду-ду, ду-ду, як же я буду !- 
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Прыіетив орел 4Я Я СИР * " 

%* я не буде» пк шй шю&К 
Полети в орел ДО чужих сторон, 

Нагнав голубино повнесенький Двнр. 

— Выбирай, голубко, котрий милый тобі!. - 

Хоть ты нажени сиябот и чотири, 

Цела й не буде- як мШ милый! 

(РлДомысЛь.) 

Уродила мене маты в зеленій ди брови. 

Да не дала лени маты нп счастя, нп доли, — 

Тилько дала стан тоненький та чорній бровы. 

Було-б тобп, мои маты, сыч брив не да ваты, 

Було-б тоби, моя маты, с часта-долю даты. 

Розвивайся, сухый дубе, на чотырн листы; 

Любые козак тры днвчыны да не мав корысти. 

Одна пиша н осинъ зампж, а друга в мъпсиыци, 

Л третяя чорнявая пишеться в черпыцп. 

Ппшла-б-же я в чернычепькы, дак, Боже мШ мылый ! 

Зостається на Вкрашш козак чорнобривий. 

{Конотоп.) 

Сього дня л тута, а завтра не буду,— 

Л и сев Сергіевкы поїш к не забуду ! 

ІЦо у еііі Іертіенци трава зелененька, 

Остається дивчылонька моя молоденька. 

Розпустиш вивчар вішцн та по крутій гирдн: 

тени-ж буде тяжко-важко, як ты падеш видснль. 

Ой розпустив вивци та не позбираю- 

‘ 7Л б!’Т *« ™бс тлш. І 
01 » Мм І«Ш щтлп „№1 З 
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То так менн, козаченьку, жить без тебе тяжко. 
ОН як ты найдеш, и не буду жива, 
Ой гальки буде видко—де моя могила. 

То ти поспьпаеиг. чия то могила Т 

Ото-ж тій дивчыдонькы, що тебе любила. 

— Чого-ж та могила та уже запала? — 

Ото-ж тій днвчыионькы, що шірно кохала! 

Тогди-ж мене, козаченьку, уже не побачиш; 

Може зійдеш на могилу, та гарко заплачеш. 

(ГаАйп.) 

Через круту гору —та в луг по кальшу: 

Любив козак дивчину як маты дитину. 

Любив козак, любив козак, а дивчьша Його: 

Не хоче маги оддати дивчины за його. 

—Серденько галочко! я в тоби кохався . . . 

Ян ТЫ-Ж мене пзрадыла —я Й не сподивавсн! — 

Ой у події конопельки — верхи зелененькії; 

Милый мылу покыдае. ворогы раденькії. 
Йндс мылый дорижкою, аж падкнвш крешуть; 

За ним йдуть вороженьки, як собаки брешуть. 

Брешнть, бреишть, вражії люди — мы не подалося, 

Ще Й на ваше безголовья га Й поберемося. 

Колы—б меіш не тыны та не перез’лкы, 

Ходив бы я до днвчыны так як до голубки. 

Килы-б мини не тыны та не перетинки, 

Ходыв бы я до днвчыны та що вечеринки. 

Колы-б меші не тыны та не перелазы, 

Ходив бы я до днвчыны по чотырн разы. 

Через тын утикав, та й но померкну вся; 
Як поцуиыв дядько пипом, так я й осиихнувсаГ 

■ (Гиллч.) 
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, ѵнаступило сыіш . 
Наступиш *>Р"‘ • '.І’ .. ... ,вѵлша і ве збта1 
ГѴ„ „ «в», т дошо, рано к. ■*«» 

Й,И. ммпо-я И«ш «вир,-щоб тииетуааш. 

Ті,! думаєш, моя мимо, ще вже Й не Ж} рюся, ■ 

А як вийду за ворота, од витру валюся. 

Ти думаєш, моя мамо, що я не заплачу, 

А як вийду за ворота, етеженьш не бач). 

Куди ййхов, моя мамо, дивлюсь на те мпсце, 

А як прийду та додому,—не впзьмуся исты . . . 

И Шовком шила, шовком шила, золотом рубила,— 

Не для кого—для милого, що впрію любила . . . 

ІСоо.бищь II В. Гоголь.) 

11 Купи мини, моя маты, мальованії пъялця: 

Я вишию, вызолочу козаку рукавця. 

Шовкам шила, вишивала, золотом рубила,— 

А всс-ж тому козаченьку, що ішрно любила. 

СІІнрптіш») 

Ой чи будеш молода дивчино по мини журиться, Щ 
Оіі як виду та у Крым по силь, та буду бариться? 

- Ой не буду, молодий козаче, да.іибн не буду: 

Не вийдеш за поїш ворота, ак тебе забуду. — 

Ой не вы ахав молодий козак за густій лозы, 

Оп узми ммоду АііЮьшу дрибнсптії, сльози; 

° зо ви», молодий поза,,- з,, биліи мты, 

оГГі^І .. ..а витер .піднять.; 
п н 1 !юзак за високу могыіѵ 
Вертайсь, вертайп. я 1 ,0ГЬ,'І> * * • • 

)дыгі козаче: робы домовину! 

{Совйвдіиг II. в. Гоголь.) 

,1 впитим я 

1 Ой нарадо, чорни очк маєш: 

.Нчь у тебе зрада—уся щира правда . , 

Козак еси. що сватати будеш. 

А тепер як бачу, що не твои буду. 

Хоч ты знайдеш з русою косою. 

Та не знайдеш з такою красою; 

Хоч тн знайдеш на лычко йнленьку. 

Та не знайдеш по серцю верненаку; 

Хоч ти знайдеш в червоним намист, 

Та не знайдеш такой до мысли; 

Хоч ш знайдеш с кибьїш. та з волами, 

Та не знайдеш з чорнымы бровами. . . . 

Покинь, милий, коня вороного, 

Щоб я не забула тебе молодого; 

15 Покинь, милий, золоти удша. 

Щоб я твого коня до воды водила.- 

— На що-ж, мыла, золото теряти? 

Віірио любиш, — то Й так не забудеш! 

(ОооішйИ 1і В. Гоголь ) 

І Ой нарада, мій ишеньшй, зрада! 

Да чому в тебе но щирая правда. 

Не щиріш правда ! 

Пустив ссы славоньку такую, 

Що сватаєш мене молодую, 

Мене молодую! 

Л тепера думаєш — гадаєш . . • 

Мабуть мене покинути чаєш. 

Покинуты маєш! 
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А „„ ж*і« 
[, ,отими тики 

Тики чорнії «роки ’■ 
л ХОЧ знайде® рушник ця кидочку. 

1,1 нг знайдеш брови на шнурочку. 

Крови на шнурочку! 

\ хоч знайдеш па личко бплпшу, 

Да це знайдеш на серце аирнишу, 

11а серце вирнишу! 

А хоч знайдеш... да все но такую. 

Як покидаєш пене нолодую. 

Дієт- молодую! 

(Глухов.) 

І ОЙ нарадо, кари очн, Зрада ! 

ІкСТІ) у тобі ШЛМІ1 ие.шкп неправди, 

Велико неправдо: 

Казав же ты, що соатптм буду, 

А гелер а бичу, що твоя не буду, 

■ч1* і тім і і * 

К» Покинь. милый щі коня епдолцр. 

Щоб и не забули, що ты моє серце. 

Що ТЫ моє серце. 

ЯроОм, милий, золоти ч дмла. 

Щоб а твого кони до воды водили. 

До воды водила.от 

Мн-щп-ж. пт, золото гернт; 
Ьудрпі «ОГО №>І|а и Т*» коди н млтмті. 

^ ®ИК НчшуИЯТЫ 

(Глуто» і 

.ІЮІ ОКВІЛІ из 

Чому в ста») вода руда, мабуть хвилі збила? 

Чом днвчина не весела, мабуть мати била? 

Меяс-ж маты ник не била, слош сльоти дметься. 

Од милого людей вена, од нелюба миються. 

Нрышли-х. пришли-ж. мій миленький, хоть вироком люде, 
Нехай меті од матчем наруги не буде. 

Од матч он маруженька, од батенька трупе 
Нева-ж мого нидєиького, нема-х шого друга. 

Шумлять верби в коици гребля, що а насадила 
Нема-ж мого миленького, що а полюбила 
Нева-ж мого миленького, нева-ж мого сотії: 

Ни з ким меті розмовляти, сила у виковая 
Пема-ж мого миленького, що кяріп очн; 

И її з кмм мені, розмовляти, сыдя до пмяввчв 
іО|«т 

Ляскочу « евнчкч, перебреду рачку. 

Іо вое» мыленькоа, хоть на одну нмчкч 

( ничья ясненька, ричка бистренька: 

Чогось моя миленькая СЬОГОДНІ смутненька . - ■ 

Нге чогось скучає, нажеяько з.іиь***, 

З буйнесеньким ввтерочвом зтмва розмовляє. 

Віє ветер, віє, од ранку до мочм 
У воєн дяачыноаькы не сплять кмрм очм. 

Тип же вони не сплять, шо милого не вздрять; 

Того соны нлячуть, шо нечасто Оачуть. 

Лома я убога, не маю грошей. 

Не ивду за тебе, бо ги нехороший. 

Не ходи до чепе, яе лалиаяйс*: 

Не веду за тебе, не спотикався 
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Як сюда, гак № "* ”оюлы ртюго; 
Як лет», так тобп колотись сімыю; 

ЇІЙ ХОДЫ ты, куды я хожу>— 
Я-ж тобп дориженьку перегорожу- 

|Гздш.> 

я0й маты Крьшьгаыпа '■ 
Чорпп очи в дворяпына . . . 

Колы-б-же а тякп мала, 

Шшиа-б-же я, погуляла.,, 

Ой сила, задумала, 

Кари очи зарумода . . . 

„Очерет,—осока .... 

Чоршг брови в комка ! — 

Козаченьку чорноусыЙ, 

Чому и тебе каптан куцый ?„ 

Врожн кршіцц кѳ вводили 

П каитал нндкоротылы.— 

„За тобою добро желты, 

Кіо пішого по робыты, 

Горшочку та мод пыш,— 

Кругом худобонька - . . 

іѵозак сього по злюбыв, 
Чплько усом закрутив, 

Кониченька оспдлав; 

Крощай, днвчьшо! — сказав. 

т" °Г "V *>®& 
О ' Г01'* *»« 

*«*"* “««I 
ИШ“т оа ад 0Д||1Ш 

Любовныя. 

Через сыне море летять лебедп, 
А на сышш мора плывутъ корабли, 
А в тих корабликах выдать козакы; 

На пх шапкы чорній няхыдшыоц 
За нымы дпвчата пожурилися. 

Ой коды-б я знада, де-то буде мій ■ 
То н-б изробыла тихий нерехнд 
Од сынього моря до новых ворнт. 

(Изю*.) 

Огі высоко клен дерево мае, 

А те вьпиче два соколы лнтае. 

Ой лнтаютъ воны ) Маруси у двори, 

Заглядають воны у нову сіштдоаъку,— 

Що свнтлонші неньшстеніш, 

Ходить Марусенька норозчесаная; 

Ходить Марусенька нерозчесаная: 

Хоче іи маты за Ивана ддатыі 

Нона Йвана з-роду не любила, 

Пона його за ворота собаками выпроводила, 

А но Його сладу каменем покотила: 

Он як мыііп важко еей камннь котити, 

То так миші важко за Иваном жити! 

Ой високо клен дерево має, 

А ще вшпче два соколи лнтае; 

Ой лпттоть воны у Маруси у двори. 

Заглядають вони у нову свнтлопьку— 

Вже сввтлонька, вже ишіетсная. 

Ходить Маруся вже розчесаная: 

Хоче ін маты за Степана ддаш; 

Вона Степана з-роду полюбила. 
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.. „рога сам» .ыпроводш», 

Га Га ««У персько» покотьма: 

О, яа «Ц *"» <*» "“і"®™ К0”"| 
т. «к т т а" Стсл”"“ 

ґТкітЛЇЇ СТОП ДіПП 

Росте рута, та не тута, по-пнд берегам , 

Нельзя лени погуляти та за ворогами. 

Ой у руты верхи круты, гиду посхиляю; 

Вороагенькы сваты ляжуть, шіду погуляю. 

Ой выйду я на улыцге, гуляю, гуляю, 

Як бішя лебедонька по тыхіга Дунаю . . . 

0(1 иду я из улыци, иже Нагулявшися — 

Гидять мои вороженьки, понадимавшися. 

(Г;іДЯЧ.) 

СНІ ялып меле, ой млин меле, не колесом, листом 

Викликає козак диви у не голосом, свистом: 

Выйди, вийди, днвчмноиьио, моя — нечужпа І 
Вийди, вийди, дішмьшопько. иотнха ти моя! 

ОЙ ходимо, дивчьшонвко, сладив затраты: 

Де стояли, розмовляли, шідкіточки знати . . . 

Щоб не знали іш пороги, іш отець, ші мати. 

{Гади.) і 

* 

Ни улыцю но шіду и дома не всижу; 

Хиба пиду подкопаюсь до дпвчини в хижу. 

Водай тебе копалася лихая година, 

Що за тебе, моє серце, мене маты была. 

Ьыла пене маты ключем вид шипіти, 

І а за теє, мій миленький, що ти ке жонатий 
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Была мене маты ключем вид комори, 

Га за теє, моє серце, що ти чорнобровий. 

Была мене моя мати ключем вид евнтлыцы, 

10 Та за теє, моє серце, що кари очищі. 

ТІ Оґі чи была, чы по была, хвалилася бити; 

Перестань же, вражій сыну, до мене ходити! 

іРадояисл..) 

Ходила сорока кодо потока, та й кряче; 

Та ІІ кряче, серденько, та й кряче! 

Ходить Микола коло внвопця та іі плаче: 

Выйди, Наталко, выйди, серденько, та й вийди 1 

„Спичечка горить, батенько не спить—не вийду. 

Не выйду, серденько, не выйду! 

Спичечка згасне, батенько засне, то й вийду-.- 

То п вийду, серденько, то й выйду! V 

(Луби.) 

Тин трава зелена, що близько вода: 

Тим дивкп хороша, що ще Й молода. 

По травыцп хожу, не наложуся; 

Кого вирво люблю, не налюблюся: 

Кого неиавьАку, по всяк час выжу. 

Козаче, серденько, не ходы у день. 

Не ходы у день, не смішім людей; 

Ходы у ночи при ясній евяча! 

і\ ПІ.гвя :.тп постоя ко янпгнхъ яісіалг іи всеннику: иг другихъ. напри 

мір?,, пъ Черногоріи, ни гвалѵбі. Нрихіч. яз.тсм. 



и мнім горить, лмтуся .ге спить: 

Я сяпчл згасне, матуся засне! 
СГплчч.) 

Пливе щука з Кременчука, пльше собі, стиха; 

Хто не эпае закоханыш, тоіі пс знає лиха. 

Пливе щука з Кременчука, луска на ііі сяє; 

Хто не зпае закоханим, той счастя по знає. 

Тече ричка невеличка—схочу, перескочу; 

Оддай непе, моя мати, за кого, я схочу! 

(Прилук.) 

Зійшла згірка, зійшла згірка, лисиць ошгзпывся; 

Вийшла дшгка на ульгцю, козак опизшвся {‘). 

.їибогіь в тебе, козаченьку, старенькая ненька, 

Що у тебе молодого вечеря пнзненька. 
{*) Забнривсі. 

(Гздяч.) • ( 

Ой гга ричцн, та на дощечцн. 

І ям дав тыла га полощеться, 

Полощеться, обливається, 
В чсревычш обуваться: 

б -Дивитеся, чолошіченькьі! 

Вьчі в мене черевыченькы . 

Оцс-ж »иш, пап-отещ, цокуцьш. 

И‘10т'« «ОМДСШ. щиюбыв; 
пші'шшаї 

Щоб хороша Я Памяно'іка бу.ія.„ 

(Сообшімь Н. в. ГоголО, 

ЛшгіОВПЬ! я. 

»Нв дивуйтесь, шовщг-рсмесиыткы, 
(о у мене ново черевЫЧКЫ , 

Со-нг мы ми шш~отець покупив, ‘ 

Щои мене молодець полюбьів; 

X гганчігшкы маты купила, 

Щоб лене челяди .побыла.,, 

(Глѵѵой.) 

* Ій дпвчыио, серденько ! чия ты ? 

Чи вийдеш па улыщо гуляти? 

З ,Щй нс скажу я: чия я: 

Як ти вийдеш на улицю, выйду її я.„ 

ОЛ дивчьшо, рибчино! куда йдеш ? 

Скажи-ж дыни правдоньку: де живеш? 

„Отто-ж моя хата крий води, 

8 3 високого дерева лободи. 

(Сообщилъ и. В. Гоголь.) 

З ,ЛІе питайся: чия я; 

Колы вийдеш гуляш, выйду й а.„ 

9 ІІостпвлешг кроковки, кроковш 
З ризагшго дерева морковки. 

ІІоставлешг сияечки, сниечкы 
З рішаного дерева риночки. 

ЇЬхаіі моя хаточка з лободи, 

і а в чужую, серденько, не веди.- 

(Гдухон.) 

Ой дивчыпо лебого і 

Любы мене голого: 

Бо я хаты не лаю. 

Женитися думаю. 
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Ой гѵ.іьтаю, гультаю ! 

Та л-ж тебе пытаю: 

На що-ж мене сватаєш. 

Ко.ш хоты це маєш ■ 
Ходам, серце, в чужую, 

Поки свою збудую: 

Зроблю тоби хатьшу 

З рбжолого цвитмну. 

Збудуй хату з лободи, 

То в чужую не веды — 

Чужа лата такая, 

Як свекруха лихая. 

яНа що мене сватаєш, 

Коли хати не маєш 

— Пндем, серце, в чужую, 

Поки свою збудую. 

Збудуємо свішопьку 

З рожевого кшгтольку, 

Л кроковм, кроковкы 

З червоної! маковш, 

А латочш, доторки 

З пахучої! мъяточкы, 

А дверечкы з редечки,— 

И оставимо з лободи І— 

«Поставимо з лободи,— 

А в чужую по воды! . . 

Чужа хата такая. 

Як свекруха лихая: 
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Хоть буду сама жить. 
Аби .ішдам не годить! 

(Н«-рєяс.ім,) 

Іобрывечер. дмБчино. куди Йдеш ? 

Скажи меті правдоньку: де живеш ? 

«Ой там моя хатонька грьпі воды 

З высокого дерева — лободи !„ 

—- А я—ж к тому приплете 

З высокого дерева — черету.— 

» 

Ол ДІШЧЫИО, дішчыио! чим ти? 

Оіі чи вийдеш на ульщю гуляти ? 

Оп я на у лицю не гніду. 

По нас будуть люды судыты. 

Прийшов козак до дпкчшш нечнркоя, 

Іп (і проситься у дивчины потайком: 

ОЙ ДПВЧЬШО, ДІШЧЫИО. ВИДЧЫ1І.Ы, 

Гш'щ худой славоньки не чини І — 

— Огі не буду, козаченьку, шшиїшть. 

По ты йдеш нячецьку ночу вать. — 

— ОЙ не буду, дішчыио, не буду. 

Пожартую трншечкы та П шіду. — 

Жартували днвчьнт до зорн, 

Поки стало выдно в хати и двори. 

— Иды. іідьї, козаченьку, додому. 

Та не кажы, що робьглось, іншому. 

Иайхалы купчыкы до мене. 

Куноваги пивничка у мене, 

А я того пивничка не продам, 

По то в мене шгвниток господарь: . 

1В 
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ш ТЛЯ» шівнычок громаде, 
Свою дапочку додолу провале: 

Л4ы, иды, иурппочш, до дому. 

Та не давай шгрыічка никому!— 

Хыбя-ж-бы я. щнщычку, без уми була. 

Щоб я твое Піірьячко продала! 

іГіи-яъ) 

По дорозн ворон, но дорозн чорлый: 

„Подывыся, галочко, який я моторный !„ 

— По дорозн галка, но дорозн чорна; 

Ііодывыся. вороне, яка я моторна! — 

* 

ІМНН діид* ццди ічин* шшы ВЛГиидіЗІІШІ. ^ 

Перевившая моя, неосудлывпя! 

Моя душечко, моя крышечко, 

Мое серденько, моя пгачечко! 

Моя, моя, моя, моя, моя ласковая, 

іМоя, моя, моя, моя, моя важливая I 

Моя панночко, моя дшючко, 

Моя непорочная бішзпрочко! 

Моя голубочко, МОЯ горлычко, 

Моя райськая моя пташечко! 

Моя луна богатая, ирешіисе соньце! 

оГГ4 ПР0Г-Ш,Ь * Я,0І,е » **«* ВИКО] Мол красовыта, моя сановита, 

°Я иЯВа ввльМо®ндд и честь ішеныта I 

.—. 
л іалочцц чорнШ ?,. 

ПѢСНИ ЖИТЕЙСКІЯ. 

шдіныі. 

(ЯЕСЯЛЫВЛ 

Суботнії. 

£1л гпп ггиімш. змпвыипх п зпрѵіынах, 

Которн зяможііеныш трохи, роблять эаручыны, пн с ля зновш ви 
завтра, а шшш н шшсти роблять, заручыны и змовиш* Молодий весе 
чоботы да шдсть кнышнн, а ш.ща Йону дасть чоботы и хлиб, уже як 
од винця прыпдѵть. Да то на аиру чинах прыщу шоть и квитку черкону 
до шапка молодому, А ще попернд. Його зп столом посадятъ, а нона за 
днерыма з дивчатачм стоить; да тогди йде до Його, а чарка стоить на 
тарпльцп повна и перстень н чнрцн. То ьоші через стид и подасть 
Йому; шш пьшье п перстень падпле. (Рад омы ель). Примѣч. лавшдо. 

Вчора, з вечора, та порошепька пала, 

А о-ппшючіг, купочки походила, 

А к билому свит)* старосты на сдид нагодшыся. 

ВьияЙ. по вшяїЦ чорйая кгночкец 

А уже-ж од того не ніш ля ты! 

Выдай, нс пылай, молодая дпяочкп* 
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Аша. » тЛ «« Я*""* ***> ' 
Сараи ю »™м«У. чожту \ѵсточкуГ 

I вже-Ж ТОбИ ОД ТОГО Дй ЦО ШШЛЯТЫ, 

Щоб старостам рушнички не подавиш: 

Оіі перші прийшли, вона тын одказада. 

А других почастувала. 

А трети прийшли, тыл рушнички дала. 
|Огг[»ого*1'К.> 

» * 

Сватало Марусю да троє святив: 

Первин свати— гшд сінноїы кішь.иы. 

А други сваты в сннечкы ввійшли, 

А третій сваты в свнтлоньку ввійшш 

Пвд спньмы кішьмы — хусточку дала. 

А що в синичках— перелетов дала: 

А що в свішощи — сала молода ! 

* * 
* 

Красна, ясна калина у лузи: 

А красній, ясній Маруся у латки. 

Прислалося к Вой да трое сватав: 

Первин свати да по зазорптью, 

А ЛРУШІ СМ» 3 млиш ШІД шѣт 

Ір<ТН СЙІ,ти—таи куб очка стане... 

Першнгйв*) * * 

З*.*™ мар,ч.еш,и 

Е™““ йіи>- т «а щпг 
А-» «о» Р№>1,и. '• »• 

С В А Д К В И Ы я. І'25 

ОЙ як будеш, Марусенько, смирненька, 
Пуло твой рученька що-день би.іенькн. 

А як будеш вельмы упряма. 

Буде твоя головка що-день пъиіш!.. 

* 
(Черимгод,) 

4 ..Як виду до свекорка, не буде така 

— Як будеш нокорннша. 

Буде твоя ручка ще билина; 

А як будеш вельхы непокорна, 

Буде твоя ручка що-день чорна. 

(Остер.) 
# *■ 

— Чого ты, Марусенько, у сад не ходиш, 

Ой чому ты руты—аіъяш не полеш? — 

« І спер аіьпш, дпвочкы, не до руш. 

Що звьязалы из Юрасел бали руки! 

Била моя рученька, да у батенька, 

Чи буде оплшна у свекорка 

Чи буде смирніїша Маруся у свекорка? — 

(НерШМГрвО 

-5 * 

ОЙ ійіду я но-тыхеиьку. 

По два дворы та минаючи. 

До третього прыхожаючы : 

Ой стану я, та послухаю, 

Га що .поды говорять. 

Аж люди говорять: 

Мого свекорка судять. 

А батенька хвалять . . 
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іи тя нм «ми» -*к'лы 1 Ой лывиіи ш 
ЧоѴ №«« .Т" 
Тл «к рушанню» не брали, 
Та як чане не зжния.ім, 

Та як ручок не прыбывялы? 

Л тепер иене та измовылы, 
И рупшычкы побрали, 

Та іі ручкы п рыб илы. 
( Острого лгск.) 

* * 
« 

Та волы-б я л пи и. колы-б виляла. 

Що засватана буду; 

То ямлр-б н стипЫ) щоб були били, 

Пилою рокитою, 

Та торла-б п .пінки, щоб були гладки, 

Та зеленою рокитою: 

Все для свекорки, та для старенького. 

Та для приііздшіьку Ного, 

Ти коли-б я знала, колы-б надала, 
Що заспішиш буду; 

Го чмлп-й ц стішм, щоб були били. 
Пилою рокмтощ, 

Гп терло-б я лавки, щоб були гладки. 
Та зеленою рокитою: 

Все ця теирухи, та для етарсиькоп, 
а ш нрынздонвку іи, 

І ОсгрпгОЖСК,) 
* # 

# 

1 ш‘ ‘^аРУсю, ЦЙ одказндн 
е '"‘0|Ш из печера? 

С а л л кбй ы я. 

чОя а думала, мои п одру и еяыш. 

Та що батенько од паже: 

А НІЙ батенько, та її: г*зл\6онььо. 

Все мною молодою 
Та рушники крає. 

Староста* дає. 

Вен мене заручає.» 

(Остугот.) 
* • 

* 

Ой на мори та на каменн 
Нило воду та два соколи; 

Натішишся, говорили: 

Летим, братця, на заручини! 

Там Маруся заручається, 
Од батенька одлучасться. 
До свекорка прилучається. 

(0«гя) 
* » 

* 

Заручена Марусенька ! 

Пнлннрнй ти сним новин. 

Да подай ІОрасю подыши 

Що твоя водиця солодка. 

Солодій за меду, за вина. — 

Коли-б моя Маруся здорова була! 

Здорова, здорова, як вода, 

А богата, богата, як земля! 
(Шаиоь) 

♦ * 



Жп те петая. 
Ій 

ЯК ,РГ*КМ > ..* " 
' * * плгіІ.1Ь.ІЯ. 

Щасливая шина насталії. 

Маруся по родину поедала. 

І Ідуть сестрички и орагы 
Марусю зп-мііж отдаты. 

* * 
* 

ОЯ Гордій. Гордій, Гордію. 

Не дзвоны рано п пелилю! 

Задзвони рано л суботу. 

Потеряй дпвочкаа роботу: 

Нехай дпвочкы пс прядуть. 

Нехай Маруси вильце вьють — 

З хрещатого барвинку. 

З запашного васильку. 

З червоної! кадыпы — 

,'ІЛЯ МОЛОДОЇ! КНЯГИНИ 

. (Лубн'} 
* * 

* 

Ой на моря, та на кал єни. 

(™ М0Р* порозшералдсь . . . 
Гам Маруся да потопила 
И рахунку бажала: 

7Й Ме,,е’ аШ ^еяьку, „ату 
Не дай миші л» а і } 
%Дсп в мори", ѴаГШіуТЬІ’ 

»» батеакко г 2 ******* 
Н^а човна а ™ бСреж^ 

1 ин веселечка, 
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Потіш так до матери спивають и до молодого: 

-А молодий Юрко ти до бережечка. 
Знайшов чопи» и веселечко_ 

Вирятував Марусю — сердечко. 

(<>пр,уі.) 
# # 

( ы рот и так спивають'. 

1 П.ІЫШ.І. плыви, селезеїію, тихо по води; 

Прибудь, прибудь, мій батеньку, тепер іік мини. 

— Ох рад-бы я. діяти мое, прыбуты к тоби; 

4 Да насыпано сыром земли на руки моя! 

Склепилися кари очи її устонька мои,- 

Нс дам тоби порадоньки, бидній сыротп . . 

7 Ой кланяйся, дытя мое. усій родыші: 

Мы не дасть тоби порадоньки, бидній сироты пи! . . 

* 
(Конотоп.) 

1 Плывы. оливы, седезеню, тихо по води; 

Прибудь, прибудь, моя маты, тепер нк мини! 

4 — Насыпано сироп земли на груды моя: 

Не дам тобі! порадоньки. бидніЙ сыротп! 

Склепилися чоріш очи на вен ночи; 

Запеклися уста кровью, не промовлю! . . 

(Чернигов •) 
* 

І Десь плавала сира утка тихо по поди. 

Прибудь, прибудь, мій батеньку, тепер нк меня: 

Ой дай лени,порадоньку, бидній сыротп! 

7 Поклонися, дытя мое, чужій чужини.— 

Нехай дадуть порадоньки бндиій сыротп. 

17 
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,К н І иігкі». 

т «дуть 4рѴ*.. 

('поіяяйте шшіеиькн 

О і ужо Ґмшеїіші! 
Гад»») 

Рнж. нити. кытлйкы. 

ЗвСТШЯЙ 1-ГОЛЫ И ЛіШІ.'Ы. 

Но йдуть дружны ПЯІІЯШІЫ» 

Ой ЯПТЛІІКО, ути». 

Увивайся хутко. 

Но вже им ея увивши 
II вес гс.о» .іішйошмы. 

I Нагилкоі, у 
* * 
щ 

Ик ИМ. НИК III.Ш 11,. 

В.М0 ....Л 

... ... „мяиН 

“ГГ .. .. '«*.<»»■* рим»*] 

^. і;..* • -.«Л ..-Л 
» » “ I 1“.. "* "" — •« «м«т —. 

т иТ»»14Й, ЩИ І'Г ЛІПИШ» і) ш,Г1)| 

шив моии, •»«<„,<* ,-шр ѵЦ *{ 
Примлч. ІІПіит '•'“‘И. і*„, ■ \ •, Оа|^Н 

Бдвпіеловы. Нож.. . 
'«Я», СС пиьвд ;івыть 

11 , 

» • 
♦ 

і і 

ГіиіЕниі т 

Знати Март сю. .мяты. 

Що нс радная ааты: 
Выйніп з елпоа* а хати. 
ІЦсТі горякы яг даты 

Як іаикАіы нас вмігцк аити. 

То казали чед - виїм аити . . . 

А воны нас пмдду ры.ш. 

Ти водою н ліні ты 

Як чи вткне юлы. 

То горн км нс пы іи 
Ходка о» крыниин 
Ивтсаогк полыни! 

• • 

II. ЙДИТЬ. Й<ШІ1Ы1ІН. 

До пег ви очи виты 
Зоаьеяо «м гваи. 

Я гкрипклии. з ныв6*і*вы- 

9 міііііііИ боарааы 

* I 
0 

Коде» гиггкмым, ною коюн. та рано! 

Коло гаатд.ты *. »■<■» ««*•'«• ™ рзисесиьво! 

Таа СОММІП оАлтас. у С**Т' вьм лілядас. та рано, рвноі 

> ситюныл шгдиас. та ранесенько! 
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т« П.ЮЧШ ■* "шг‘> т" 1>ШГ0’ 1>а“° 1 
і“ г„о»« ям» »“>"'> ’« ряиеееііько 

ВыЛк, »3*«І «»«“ * «И» та Р“'10’ ра#1 
В«#ге, галочки, сова « *«■». ™ РЖИЩ®1 
Собі! звыйте з руты, 3 льяты, та рано, рано! 

Мыші звыйте з шшьячка, та ранесенько ! 

Кодо СВПТІОНЬКЫ, коло повои, та рано, рано! 

Коло свйтлонькы, коло повои, та ранесенько ! 

Тан Маруся объижжае, та рано, рано! 

Таи Маруся объижжае, та ранесенько! 

В оконечка заглядає, та рано, рано! 

В оконечка заглядає, та ранесенько ! 

Там днвочш вилечко вьгать, та рано, рано! 

Таи дпвочкы вилечко вьють, та ранесенько! 

Вийте, днвочш, собі! й шин, та рано, рано! 

Выйте, дпвочкы, собн й лыни та ранесенько! 

Соби звийте з руты, з мьяты, та рано, рано! 

Мыші звыйте з барвниочку, та ранесенько ! 

(Овруч.) 
* * 

Колы-б я знала, колы-б я видала, 
Що едечко буде, 

Го~б я послала свого батенька 

ь і і 

Да батсиько шіішо», вшивы но найшов, 
Ьез калины прийшов: 

Д» тить, Донетко, КІ1.ШМП в далшш, 
Сыльиан зелена; 

и витер ве віє, ТОІІЦе 11(і _ 

Калина не аріє. 

Свадебныя. 135 

Тож спиваютъ матери, брату и сєстрщ а там воює: 

Колы—б я знала, коли-б я видала, 
Що елечко буде. 

То-б я послала свого ишого Юрасл 
Да у луг по каїьшу. 

Та ІОрасык пііішов, калину найшов 
Сильную червону: 

11 витер віє. н сонце гріє, 
11 калина зріє! 

Як мы Мару си впльце выли. 

То вен лужечки виходили,— 

З Червону калину виламали: 

Таки ми Маруся вильце звили ! 
№<*.) 

* 

З Зеленый барвинок вытоптали. . . . 
рСоро.іЛ 

я * 
-* 

Уже лужечки, бережечки вода поняли; 

Молодую Марусю журьба обняла, 

Молоденький ІОрочко музыки найма, 
Молоденькій Мани тугу розважа. 

Молоденька Мани все плаче, рыда: 

„Не плач, не плач, Марусю, — тепер ты моя!,, 

Чы мы-ж тобп, Марусёпько, пе казали, 

Чы мы твого серденятка не втшналы ? 

Не йды, не йды, да до броду но воду; 

Та не слухай годубонькив, де рано гудуть: 
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Вот твое дтотшыш в «одо ашеоуть ! 

Вши «бе «О.ІОД.Ѵ» л* «зродять. 
Од батенька до свекорко переманять, 

' Из дивчины Я шолоднцю нарядять. 
(Зо.ют тот..) 

* * 
* 

Оіі куды-ж ты. Марусю, одходшн, 
Що ты собн Юрасенька нолюбм-іп ? 

Оіі ходила, подруженьки, з пір на подіи; 

Тим я Його полюбила, що судився ній. 

Да коиу-ж ты, Марусю, кланяєшся з-тыхенька 
Що у тебе да натпнка нерпдпенька ? 

Есть у ноли да былина зелененька, 

Й а в Мартен та иптщікп нернднеыька . . . 

Я чужій чужини КЛОНЮСЯ, 

А своей матусп не дождуся! 

(Зулотоіірш) 
* £ 

* 

А в виру, в впрочку, 

На жовтил ші сочку. 

Щука рыба гра, : 

Золоте гшро втеря. 

Играй, не грай, бобре,— 

Звылы вщечко добре! 

* # Берингов*} 
# 

Да не саны мы еіе,іко ВШы; 

• виды сдечко два доіщн, 

" "“"«И «. стоим. 

* к- 
* 

іЧсріІІІГОИД 

СВАДЕВНЫЯ. І37 

Ой чы есть ясный мисяць на зори. 

Ой чы есть господарь на двори, 

Чы ныкупыгь елечко на столи ? 

Щоб наш коровай ясен був, 
Щоб наш молодий красен був! 

(Чершпоі.) 

# * 
* 

Як ВІШКШ ВЫОТЬ. 

Прийде вже молода в-вечери з дружввжы, в плахтах, у корсетах, 

важна убереться так гарно. Нкде старша дружка, выруба вндъце з вышин, 

эднлають Його в бумагу, у цннь. в колоевы з жыта, в калину, барви¬ 

нок; а то все на шпіце, — так ирпенть ного! Як нароблять впльце 

коло порога, то на хатньому порозн благословляться: «-Старосты - шиш- 

старосты !«—Ради, слухаєм!—«Благословить се шыьце в весельный - 

дом уиесты ! • А воны: «трычн разом благословило Ь н ряст на дружку, 

да быоть цинком у двери навхрест трычн. Внесуть шыьце,—поставлять 

на стола у хлиб у жытшЙ. Дружки посилають за Стил, а мэлода перед 

столом стоять. Молода поклониться трычн дружкам, а старта дружка 

ій. Молода иахылыгься па стал, одшпылыть старша дружка вііикы внев, 

перернжо на двое, и іюаьють уже на двн шішлькы, щоб було уже два 

вішки, и пришпилять уиьять молодій, у ленту, у стрнчку ва голова до 

правого боку. (Лубн.) Прамт. птицы. 

Благослови, Боже, 

Пречистая згоже— 

3 Сіи вииочкы звыш, 

Сей дон звеседыгы ! 

(Луіп) 

* 

18 
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Л отець. » маты — 

Впночкы пошыты, 

Сеіі дои звеселыты! 
(Лубн.) 

V 

1 Пусты иене, мій батеньку, на гору тую: 

Нехай же я но тій горн погуляю, 

Іі цвпточку на квиточку нащыпаю, 

ХвІяіочок на внночок назриваю: 

— На здо-ж тоби, дитя мое, сей сынснькЩ цвіт, 
Що вже тоби. дытя мое, завъязаныЙ свит І . . 

(Гмл.) 

1 Ой яв горн полуцвнткы продвигаютъ, 

На однон долыпокькы не зшшіють; 

Дочка в батенька прохалася: 

Ой шіду-ж я. мій батеньку. 

На круту гору погуляю 
П квіїточок назриваю . 

(Г йди) 

-Ходила дквочка «о полю, 

Зв“ла 006,1 ВИИ°чок З кбколю. 
Нбси, „осы. дытя яо 

™ МВ0Ч« * До вечора; 
Увеч<Т» дружкам оддаси: 

Вони тоб^д^Гое Т;ЮЬЮТЬ’ 
1 Жалю вн вдадуть ! 

(Чернигов.) * * 
* 

С В А Д Е ІІ Н Ы И. 

Марусенька сцрнточка, а Юрпсько пан; 

Було-б тоби да шунаты таком, як сам . . . 

ОЙ выиздыв всю Крампу, увесь бплый свит. 
Да не найшов такой, як Маруся цвцті 

{ЧеріиговЛ 
•и 

На гори хвіядочка зелененька. 
Туда йшла Марусенька молоденька, 
А за нею Юрасенько из-тыхенька: 

Вернись, вернись, Марусенько, уже-ж ты моя! 

Вона стало — одгадада: ще-ж я не твоя! 

Ще я в батька паняночка, а ты в свого пан; 

Шукай собн попяночгш, такой, як сан ! 

„Изъвздыв я, Марусенько, усн города, 

Та не найшов такон, як ты молода. „ 
(Лубі.) 

* * 
* 

Ой ходила Марусенька по новин двору, 

Ой сіяла выііш! квиты из приводу, 

А просила батенька ирозьбою: 

Ой зачыняй, мій батеньку, новый двнр, 

ОЙ не пускай, ній батеньку, боарив у двир; 

Бо вытопчутъ вышш квита копытами 
И вынесуть за ворота пидковкамы. 

„ОЙ ие жалуй, дытя мое, да вышіых квит, 
Ой пожалуй, дытя мое, молодых дпт! 

Нще-ж твои выиші квиты изростутьса— 

Батьковын роскошепькы поминуться; 

Поминуться, дытя мое, так як бачеш, 

Не раз, не два, дытя мое, та й заплачеш! 
(Овруч.) 
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Да ходило Марусенька по городу. 

Да сплыла спд - виноград пз прыпоЛу, 

Да забула ворптечок зачыпыты, 

Да яусшя свого пші-отчеиыга ішпросыты: 

Ой зачьшы, мШ батеньку, ворігтечка, 
Позы прыйде Юрасько з боярны, 

Да вытопче сад—вьшоград чоботпмы.в 

— Ой не жалуй, донько моя, сых вьюновых квит] 

Да пожалуй, поп доньку, ло.юденькЫх лпт: 

Сін двя квлточкы да зростуться. 

Твои вси роскоши да минуться,— 

„Да минаються роскошенькы, сама бачзг 

Яе ІШ- не лм по роскошах та заплачу !„ 

(Рйдоігысл,) 
* * 

* 

4л ходімп Марусенька по свптлопьди * « 

Д» .".™ла аед выло у ск.шііопьціц 

Ч“ 0ІЦ—'«'О' » асах ѵ-„ р д 

* їшоГпт “ЯВ »•'«* ЙЫ і 

«~л 1 

Ѵ»»іп аереш, ° , ста"ток- 
»4а „«що.,,. " "'«над— 

4а „к будя ди ... ^ зые»0П с.угат? 

1 Щ“Р»а-'ог„щ „Исоііи ' т-"»,пс„, 

%‘т" ’4>«ы«ы „ пеР«йсть, 
Зси твои нп,, 30<?ХНУТЬСЯ, 

‘»Утьс„,„ 

• (Зпі070П0ВІ.) 
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Лодыла Марусенька но комнатн, 

Будыла паи-отченька з кровати: 

Да устань, устань, пан-отчепьку, годп тоби спать! 

Да неправ мини, паи-отченьку. дорогий наряд: 

Да шовковеє су ненечко аж по земли, 
ЩырозлитяШ поясочок на станочок. 

Червоній черевычкы на ннжечкы ! — 

Да па що-ж тобп, дытя мое, дорогий наряд. 

Як буде твій мылый паровлывый? 

Дорогії! сукенсчкы излежаться, 

ЩырозлитиШ поясочок полозшеться. 
Червонін черевычкы пылом припадуть, 

Тнлько тобн, дытя мое, жалю завдадуть! 

(Радошдсль«) 
# * 

# 

Прыпхав Юрочко до Маруси в гости, 
Та й сив били ней. та Й дывыться на ней: 

Чы такая сукна у ней, як у мене молоденького? 

Щоб не було та поругонькы од батенька та рндненького, 

Од свекорка та старенького, 

Од матішкы та ридненысон, 
Од свекрухи та сторенькон. 

(ГіАяч.) 
* * 

Ой у саду, у садочку, да на зеленій рути, 

Плакала там да Марусенька, да вішочкы вьючы. 

Да зачув ГОрась да по кони Ндучы: 

„Да чого ты, Марусепько, елнзнепько плачеш ?„ 

— ОЙ як-же мини да й не плакаты, 

Що у тебе молодой да родыны много, 
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А у мене молодой да Дары немного. — 

Ой я гатка упрошу, да родины уменшу, 

А мамочки упрошу, да дары нрыболшу, 

Таки тебе, да Марусенька, за себе возьму 1 
(Чернигову 

* # 
* 

Гей нз Ойнечок, гей двое дверечок, 

Гей в вышшіовый садочок; 

Л у садочку два васыдьочкы — 

Которого ущипне, пахне. 

Л у Маруси аж два шшочкы — 

Который яозьме, плаче. 

ч0й пе дай мене, ты-ж мій батеньку, 

Хоть сей рочок од себе: 

Та нехай похожу, нехай повьялю 

Сых два шшочкы у тебе.,, 

0й есть У меІ,е- доненько моя, 
Ще меншая од тебе; 

*° Тп !ІОХОДЫТЬ: то та повьялыгь 
Ьых два вВДочіш у мене. 

* * 
# 

(Влеішкоі*) 

м — 
• і'П'са оіеюць 6„Ш 

Іыувмм. 

щГ'гыуви' ад* 

И и* те",,0«)- Ч 

,Цо - ««.а 
Д е’ ®РН* нет, 
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Червоною да кытайкото, чорною да нагайкою !„ 

Я-ж тебе, доненько, даю,— 

Я-ж тобн даю, що в доми на к». 

А доденькы не вгадаю . . * . 

Да просы, доненько, Господа Бога, 
Щоб щасдыва доля 1 

* * 
* 

(Зоїотокопь) 

Ой йхалы бояре горою. 

Да клыкалы Марусю з собою: 

„Ходы, ходы, Марусю, нз налы. 

Дано тоби виночок з перламы.„ 

— А я того вшючка не зношу: 

Полюбила Юрасенька, як душу. 

« * 
Й 

(Радої М№+) 

Через сішы садочок; 

Вылы Маруси виночок. 
Та Й покотылы по столп, 

По квитчастому скатертю; 

Та прыймы, батеньку, виночок. 

Из ярой руты сердечко *. 

Не лрыйму, доненько, не прыйму, 

З жалю ручечок не здійму, 

За слизонькалы не бачу: 

Есть у тебе, доненько Марусю, служечка, 

Старшая дружочка; 

(V Зкачыть* огршогь йі ірои рути. Пршмьч. ***»№> 
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Воші встане я гляне, 

Воші и іірывытйть, 
Л іш здоровье спитать. 

(Луба.) 

* # 
# 

Нй ПОСЛЛІІ молодій, пъ суботу. 

(ВІ чопу, Тому, В СШГ ПОВИЛ долу 

І як рано засяичено ? 

їо-ж молодая Мпрьечко 

(і свого батенька б.шгос.іовеньші просыть: 

Шагоедовы-ж мене, та ній батеньку, 
Ча сил посади споты І_ 

”^і с,ІДІ|гї ™.і моя доненько, 
^ .ѵстш сваты мы, 

'* дРУ*ёч.кояы молодимы 

(ХорбіУ 

* а 
Л 

»“ «4* Мпрузд „„ 
Зоетриѵа іи 1 
Ой ,.ч одь С!»і- 
Из /Шт Щвсіывою, 

Дд(5Р0ю годиною і 

* » 
* 

(Хор 04.) 
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Ой хто-ж тобн. Марусю, 

Сей хорошенький посад дав ? 

Ой дав мшш Господь Бог, 
11 мій батенько старенький, 

11 моя ненька рпдненька! 
(Огтротошт.} 

* * 
* 

(№ то бел матери:) 

Да хыба в тебе, Марусю, да родьточкт нема? 

Инкому стоять поконець стола, 

Гінкому прохать Господа Бога, 

Щоб добрая доля ? 

Е в мене батенько, буде стоаты. буде нрохатч. 

Щоб добрая доля. 
{Чернигов^ 

• я 
я 

Чорна галочка на рокити сидіиа: 

Хотплн-ж вола рокиту поламати; 

Вона-ж ін не зломила. 
Только вершок схилило. 

Молодая Маруся на посад епда: 

Хотела батенька звеселити; 

Вона-ж його не звеселила. 

Тильно гпрше засмутила. 
{Звенигород.) 

я * 
* 

Та пзрадуеться, нзвеселиться 

€ 

Що посадила, постановила 
19 
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Янголя і? виногради, 
Та д обспдмла. обстшювьш 

Округи хмарочками, 
Повними знрочкямы. 

Та зра іуеться, звеселиться 

Мярусина матншлі, 

Що посадила Марусеньку на посади. 

II Та Й обсадила, обстановила 

Округи дружечками, 

Повними знрочкали. 

(ГвДЯ'І.) 

II 1а й обсадила молодими дружечками 

11 °бсталовы.т повними куб очка,мы. 

(Гіивч.) 

* * 
* 

Що засватана буду_ 
* «• «Г«И я. да „0 ^ 

л. Зо-">ІОГ» пеРствяечка; 
Дп покувала—Й » ,» 

1' 43 позолотила 
Золотій Йрилечкя, 

41 “«*« .Ц дя „„«я,,,,.,, 
.' /їа Р°зпндуіочьї 

Да це так ‘ *°И сгоР°ноньш. 
Т!,!' стороны, да ’ 

Як чужо™ к ч 
• г° батенька: 

Свадебныя. І 

Да чи шш же добрый, да чи добровольный, 
Да чы такий, як мій ридний! . . 

Що у мого батька да усюды гори. 

Да гуляти до-води. 

Л у свекорка да )'сюды рив но. 
Да гуляти нещільно. 

Пй у городи криниченька одна. 
Да вирьшае холодная вода. 

Там дннчьшонька билн руки мила. 

З батеньком говорила: 

Ты-ж мій батеньку, 
Ти-ж мій рцдвеиькій, 

Да ти-ж мій новпльненькій свиту ! 

Да куди я пнду, я й забарюся. 

Видтіиь гіду, да І1 не боюся! 

А в городи крьшиченька одна, 

Виринає холодная вода. 

Гам дпвчьінп біші руки мила, 

З свекорком говорила: 

Ти-ж лій свекорку, 

Ти-ж мій батеньку, 

Ти-ж мій невольный свиту! 

Да куди я пнду, да Й не барюся 
Вндтиль йду. та я й тебе боюся! 

(Конотоп.) 

Да коды-6 п зяада, да колы-6 я видала. 
Що заручена буду. 

Т«-б я не робила о не коваля 
Золотого порслечкп. 



ТМ «ѵ*** т“ "'6 тт“" Щ 
ЗоАОТІП крьиечм- 

■ра я-б лолетпла в чужу сторононьку, 

Та я-б розводам, розгледнла чужой сторононьки, 

Да нс так сторононьки, як чужого пап-отчеиькп. 

Да чы вин грязный, да чы вин иегризный, 

Да чи вин та такий, як мій рндныіі і 

Хоч грозный, хоч негрнзиый. 

Да не такий, як мій рпдпыііі 

Що в свекорка всюди ріпно, да гуляты неввлыіо. 

А у мого хоч и горы, да гуляти до-волп : 

Да куди щЯду, хоч забарюся, да не боюся,— 

У свекорка хоч її не барюся, а боюся. 

(Золотоиоіш) 

Ой за снньмы, снньмы, 

Б зеленому знльлн 

Рублена крьншчеиька. 

Там Маруся рученьки мыла, 

З батеньком говорила: 

„Батеньку цвнге, рожевий квите. 

Мій проюыьиенькій свите! 

/І гуляти пдуг—не питаюся, 

Забарюся—не боюся; 

Б в воритечка, тц в виконечно; 

Лж ндб моя донечка! 

За снньмы, синьмьі, 
Б зеленому знльлн 

Рублена криниченька. 

иГиьРУСЯ 1’ї'1сш,ю 
1 «Орасел говорила: 

* 1 

Свадебныя. 

„10раем цвнте, рожевий квите. 

Мій завъазаный евнте! 

Я гулять йду да Й питаюся. 
Забарюся, до Й боюся; 

Я в ворнтечта, тіл в внконечко: 

Нагайка на колонку !_ 
СОврул.; 

* * 
* 

Шавле утепя, плавле сиреє 
Коло лшш, коло кореня; 

Ой боиться-ж воно да лютой зимы. 

Да холодиоп воды. 

Не бійсь, утюнко, да не бійсь справ! 

Зимонька да не лютая; 

ОЙ хоч лютая, хоч нелютая, 

Не буде такая як лито було: 

Що пе будуть та садочки зеленити, 

Тильно будуть еннжечш бнлиты. 

Плаче Марусенька у свитлици, 
Прыхылывшы годовонку нк скаяныцн. 

Ой щож вона та плачучи говорила? 

14 Що не буде такий свекорко, як батенько б) 

Ой не плач, Марусю, да не бійся, 

Свекорко да пегризненьшй. 

Ой хоч грязненький, хоч негрозненькый 

Да не бтде як ридненьшй! 
{Остер,? 

* 

І Ковала зозуленька в садочку, 
Прыхылывшы головоньку нк листочку; 
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ОН що—ж воші тп куючы говорила? 

Що но буде таки ішла, як лито було . . . 

М Що не буде так у свекри, як у батька було ! 

Що не будуть та гуляти посилати: 

Бижи. бвжы, дитя иое, ке барися.— 

На синенному корозії завернися! 
(Йгп’р.) 

* 

Сіыроти: 

Пошлю сокола да по вище неба — 

Мини батенька треба! 

Чорну галочку на Вкранночку— 

Но свою всю родьшочку: 

Ин сокола з саду, іш батенька з раю, 

Пн родини з Украины 1 

Ще соколонько не додлтае, 

А батенько на догяд знає: 

Ох н рад-же-б я, дитя моє, 

До тебе встати, тобн порядок дати. 

Да сирая земля двери залегла. 
Оконечна закленьмн I 

# (Осіср.І 

Сироти: 

Знати девочку но веселійкѵ. 

ІЦо убогая сырнточка— 

Дьир і и целы к, собор нецелы к 1 

_•_ ІІе вся і„ родыночка. 

|,) Х(,п‘ лп»ѵ- ммнпк зйи,,; 

(Глухої!.1 

Г в л дс ним и. 

(Мліо зозулечку на Вкранночку 
По свою роды ночку. 

Шлю соловейка маленького 
Та по свого батенька рндненького. 

Пн соловейка з чуткой сторононьки. 

Ни моегО батенька з сырой земельны 
Оіі рад бы и встаты к своему дытяты 

Та порадочку даты: 

Сырая земля двери залегла. 
Внконцп зослоныла; 

Жовтый пйеочок заляг носочок. 
Нельзя продохнуть! ,г . . 

(Шші.) 

Що летять галочкы ряд но рядочку *, 

Зозуленька по-передочку. 

Та вен галочкы на гыдьлн силы *, 

Зозуля на калиті. 
У си галочкы защебетали. 

Зозуленька закувала, 

7 Вшнлы дружечки ряд но рядочку, 

Марусенька но передочйу: 

Уси дружечки зо столон силы \ 

Марусенька на посади. 

Да вси дружечки ннсенькы спивають, 

Марусенька сылно рыдае 4. 

(') У лт рядочки . . . у гри рядочки . » . 

(в) На ск-ычкы . . по думі , . * * 

і*) За спід . . . ші іавопьцп * . , 

і*} Уся дружечки га гі заспишші, Марусеїіш заплакала 

В<тіі дружечки спирають шішвчвд Маруся зашикала « 
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7 

11 

19 

22 

11 

23 

Ой чого ты плачеш, чого жалкуєш, 

Марусенько молодая ? 

Ой чи жалко тобії батенька свого, 

Чи подвпрьечка його ? 

Не жаль же миші батенька свого, 

Ни подвпрьечка його — 

Як жаль япнп русо» косы 

II дпвоцькон красы! 

* 
(Червшчл.) 

Огі чого куєш, чого жалуєш: 

Чы гнркои та калыіюпъкы ? 

Ч не того кую, що дуже жалую 

Та гпркои к альты, 

А того я кую, що вид вас одстаю, 

Мол чорни галочкы З 

0п тял;ко жаль иьши русой своей косы. 
Красоты дпвоцькон! 

дш.ы гу лають — знай кпскамы мають, 

А мене вже не приймають I . . 

(Черномор*) 

°* 1>»»”<>ого кусаным 
I лизыіього іитоиьня, 

я рано встаю 

II раненько кую . 

- «ршифгь II ,„н 

«»*, 

т“«4 :,;:г,а- 

('ваде ВII 1.1 я. ш 

Ш пмди. пиды, ты новинтанп,- 
Ты-ж од нас одничена! 

& 
(Хороі) 

7 Да чого-ж гы куеш, да чого жалуєш. 

Сыная зозуленька? 

Да чы жаль гоби темного лугу, 
Чы червонои налыиы? 

ОЙ не жаль мьпін темного дугу. 

Ни червонои налыны — 

Только жаль иынн куваныіечка 

И раннього вставапыіечке: 

Я рано кую, я рано кую. 

На кальшп почую . . • 

* 

11 А жаль же лени да тін ту поли. 

Що на чистому поли. 

Да де и литаго, да де я буваю — 

На туполи еночывпю: 

А тепер потято н гильла забрато: 

Нигде слоты да й одпочити . 

"23 Ой хоть же приймуть, ой хоть не приймуть, 

Да не скажуть, що сами знають! 

(Честной) 

^ * 
Гг 

Инддасш «епе. мШ батеньку. 

Та іі сам знаєш. 

Що не раз. не два ты за мною 

Та іі заплачеш! 
20 



Ж11 т Е ЇЇ с К1 
154 

як нышенькьц чор©ше..ья« 

Ха цвнстымутк. 
Як діівочкы -га ввночкы 

Та плестимуть, 

Мьпю твоих' иориточоь 
Та постынуть. 

Та по будуть та до хати 
Привертати. 

Та не будуть та кватирочки 

Ввдсуваты- 

Та не будуть та Маруси 
Викликати ! 

(КбІІНТОПг) 

§ * 

Сырами: 

Зеленая та двбривонъко! 

Чого и тебе та борна много. 

Зеленого та іш одного, 
Паростя ції од одного ? 

Молодая та дивчшшнько! 

Чого а тебе та битькнв .иного, 
Л радного та іш одного, 
Иорадоцьки на од одного У 

Усе гін. що нити, гуляти. 

Та ннкому порадоньки дати: 

> се тій іцо напитися. 

Та іншому зажуритися! 

(ІнЩотґні 

С в \ д к г. II ы я. 

Зі менші лубршшнько! 

Чого в тебе пеньку много. 

Зеленого да ни годного, 
Иорастоньвы ші од одного У 

Молодая Марусенька ! 

Чому п тебе батынів много. 

Що рійного да ііи /одного. 

Порадоньки ни од одного? 

Колы-б лини Мій батенько, 
Вея ноя порадонька! 

* * 
/Черикпіи ) 

„Ой татоньку, міп голубоньку! 

Доць я тобії та докучила 

По твоєму дворт ходячи, 

Кискою маючи, 

Твій двор величаючи !„ 

_ Да донечку Мирусеньио! 

Ты-ж мінні не докучила: 

Да доку чьим-ж мани 

Частин да сваты твои . • 

Що з вечора не дають сняты, 

у до пінта не Йдуть з хати ! 

* * 
* 

По стій, сосно, розвивайся! 

уїзний- сосно, сті«п квиток и чотири. 

Уоші бунром но квнтціц 
Нашому Юрасечку квнточки не і »«ло. 

ЕсПі у НЬОГО КВИТМІ. 

Мирусепьки дшша. 

* * 

■(Гйлітимь-) 

/ЯдігшіҐПР 
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(іншії вечор зряжоїімії. 

Те дипит-вечер ! 

.(л о. (ШЛО, ДО ранесенько г 
Да на тры стопы кпягь$пыи, 

Л на четверту золотую: 

Да |)ііио, рано, да ршіасенько! 

Л ип тій стони мшшочкп, 

Л на вакшючцн ласпшочка; 

Да рано, роЧО-, Да ранесенько! 

Да вывела диткы-однолпткы; 

Да рано, рано, да раяссеяько! 

Що перке дитятко— молодий Юрочки. 
V друге дитятко—до,іода Маруся. 

Да рано, рано, да ранесенько ! 

ҐЗолпїоііош^ 

# £ 
я 

Зеленая шпіршіочіш! / 

Чом ты мала неие.шчечка? 

Мы ты росту не великого ? 

Чьі корші/іня не глибокого? 

Чи ти листу не широкого? 

И Й росту високого. 

я гі ■«фііньшг глибокого, 
я Й листу широкого. 

Молодая Марусечко! 

I, 0,1 ти ЯІП« пепеличсчка ? 

II, 1 ™ Р»>ДУ но великого? 

„ ™ бпп'к« «« багатого ? 

“ 1М і"агкы 110 розумніш ? 
11 " Р°ду великого 
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11 н батька багатого. 

Я н матки розумний! 
іШхлак, Овруч, р 

* » 
* 

Плине утлнка з утопятами на море ночувати, 
д за ею, ею сын селезень у цлавки упливає: 

Пожди, утішко, пожди, сирая. 

Я скажу тоби шість’ 

Буй я на мори. 
Чув поговори 

На тебе, сира уш>! 

Там плетуть сетки 

На твои дйткы. 

Па тебе, сира утко! 

..Нехай плетуть, переплитують 

Я того не боюся: 

Дпточкы пурнуть, 
Снточкы порвуть. 

Я стара перелечу 

І Ішла Мару ся из днвочкамы на гору погуляти. 
А за ею. ею молодий Юрооько у с,індьи уступає. 

Пожди, Марусю, пожди, дивочко. 

Я скажу тобн шість' 

Був я на мистп. 

Чув я три впстн 

На тебе молоденьку: 

24 Там шиють швачки 
Чепцн скидачки 

На твою головоиьку. 

„Нехай же шиють, шовком гяФтують.— 



1Г)Э Житейскія. 

Я-ж того но боюся: 

Л з недімепькы на ионсдалок 

Я с тес уберуся: 

Отцю й матці! поклонюся. 

СвоіЙ родини 

II пнриііі дружини.» 

О >11104.3 

* 

24 Крають штаечку . . . 

Сшыють кыбалочку 

Та ня твою головочку ! 

(Хцрол,) 
* 

11 лк лшш тух дружечок позбіїратїік 
Ой де шшп їїх' з-шеока іюсажатш ? 

Позбираю тих дружечок по надвирыо. 

Посажаю их з-ішсока по застилаю: 

А сішп сяду, молодая. ш.о найвище псих. 

С хилю—склоню головоньку нижче венх* 

Гі1 заплач>'. молодая, дужче од у сих І 

^Харол.^ 
* * 

* 

Субото,, и. 

оп я» „. сс“у*т л 
Ой як „піт * в^*ОВДТЬ, 

Ш 1^:Тт Л 
я ев^!1:ом‘ так :каль «у* 

І уботош.кл — аедн очн г'* 6Ш ЩА 
ш,кн-- Ті!>= як одьш 

С в д д г. і; н ы я. 

Сумопал а Марусенька сеіі день увесь день. 

Оіі як миші сіи сумы Пересу мова п,. 

Ой ак миші свекруху мат пикою звать ? 

Пазвала-б матннкою, так жаль буде: 

Пазвила-б свекрухою, так быть буде. 

Суботонька — недиденька, так як один день. 
Суміщала Марусенька сей день увесь день. 

ОЙ як миші сіи сумы асросумоиать, 
Ой як миші дішерка братиком назвать ? 

Назвяда-б я братиком, так жаль буде: 

Пазвала-б я днверком, так бить буде. 

Суботонька — недоленька, так як одьш день, 
Сумошыа Марусенька сей день увесь день. 

Ой як миші сіи сумы нересумовать, 
Ой як мини зовицю сестрицею звать ? 

Иазвала-б сестрицею, так жаль буде: 

Пазнпла-6 зовыцею, так бить буде. 

Суботонька —недиденька. так як один деиц 

Суміщала Марусенька сей день увесь день. 

ОН як лини сіп су ми неросу.иивать, 

(>Й як миші Юрясепька дружиною звать? 

Назвада-б дружиною, так жаль буде: 

Пазвала-б ТОрасенько* так быть буде ! 
(Л}йи.) 

й * 
* 

Не стій, вербино, розкидайся: 

Це сиди. Марусю, розмишляйса: 

Чыл свого свекорка называть будеш 
Пазову я свекорка рндньш батеньком: 

Я—ж по толу* л*"3® 1,0 точу 

Лыха іш буду- 
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ню 

По СІП, вербыно, розкидайся: 

Не гиды. Марусю, розмншляйся: 

і(іпі свою свекруху называть будеш ? 

Позову свекруху рнднрш мотіпіКою: 

Я-ж по тому, я-ж по тому 
Лмха не буду! 

(Тож спивають сестри к брату). 

Ой ходила дивчыионька но городу 
Та сіяла дрігбїіЦЙ мак из прьшолу ■ 

Ой як мини сей дрибен мак позбирати ( 

Ой як ышш та свекорка називати ? 

Позбираю дрнбен мачок сизым голубцем. 

Назову я та свекорка рндпым паи-отцем; 

Позбираю я дрибсн мачок сывою голубкою. 

Назову а та свекруху ридиою мотивкОЮ! 

(Конотоп.) 
о «■ 
и 

К(і|імшійкііі. 

Стари посилають кликать на коровай; идутъ жннки аа коровій я 
муки несуть по виспи. Вчинять коровай, н на другий день печуть: 

губіш вырижуть, да скотить, да от и шишка, и так шишка до шишки 
кладеться; па самому діш, коржа житнього класти,—да насиплють ту .в* 

хмелю, жита, да на тому уже іі печуть; а сажаютъ в ппч из вика. Го¬ 

лубці! з тиста дроблять, кплшшю постромлніоть очки, н положать нав¬ 

хрест, п яйця цкш ігивхрост, тильно по кроме од голубин». А лопаток 
як посадять коровай, у чотири хаікнім углы стукають, (Рад0мьиль> 

При.тч. п!Ь«и'ш- 

Г вадкі; и и я. НИ 

Іа колы мы Марьечші коровай лшіьиы, 
До Дунаю воды ходили: 

Да Дунай з нами говорив: 

Не берите воды з Дунаю. 

Я вашего короваю не знаю: 

До берііте воду з кривыми. 
Лишіть коровай з пшепыцн 

Ой нрьшхалы подоляне з подолу. 

Оіі привезли чирку пшениц» на коровай. 

Хвалить бо Бога, пшеныишый буде наш коровай. 

Ой припхали подолане з подолу, 
Ой привезли .чирку соди па коровай. 

Хвалить бо Бога, солоний буде наш коровай! 

Напхали подоляне з подолу, 

Ой привезли копу сець на коровай. 
Хвалить бо Бога, з яйцями буде наш коровай! 

Припхали подолане з подолу. 

ОЙ привезли СВОЇ! игроньш с собою: 

ОЙ загадали хорошенько нграти, 

А старости з сванечкою скакати; 

Ой напхали подолане з подолу. 

Ой привезли свої» игропьки с собою*. 

Ой загадали хорошенько нграти, 

Л парубку з днвчьіною скакати. 

_.Іѵчче я буду крутып горы копаты, 

Як я маю з поганыя скакаты !„ 

(Овал) 

* *■ 
* 21 



Ж И т Е й с КІ ЇЇ, 

До бору, бояре, ДО бору, 
д„ рубайте сосну до-долу ! 
Трещите па огни — 

Зпгничоваты коровай, 

Щоб наш коровай ясен був. 
Щоб наш увесь рид весел був. 

(Осщі*) 

* * 

Сироти: 

Ой де пишов Мару сын батенько ? 

Да нехай увійде, да пехай уступе 
У сю нову свитлонькуі 

Да нехай запалить, да пехай за свит ыт ь 

Трейчатз'Ю свпчку! 

Да й етапе по-конець столп. 

Щоб выдпо його дытяты 

Коровай бгаты. 

* * 
* 

' Прылетила да тетеречка, 

Ирылегила да теперечка, 

Сила-пала на викоиечку, 

Питається на здоровьечко: 

„Чы тут тьш короваІиычкм, 

Що шитий да рукавочкы Ч 
Ой шкода им даты 

Коровай бгати! 

Да из села да селяночка, 

А из листа мшцаночкп, 

(Черням».) 

<* 

О В Л ДЕВ И ЫН. (ИЗ 

Л-з Киева ПОЙТОВПЯ— 

I о—ж наша майстровая. 

іЧеряигаі.) 
* * 

* 

ОЙ зашумила, заговорила яра пшениця у стозш 
„Та не нодобоньш мини в стози стонты. 

Та подобопькы з мене коровай бгати. 

Хорошої КОрОВВЙИЫЧШ, 

Хорошенько коровай бгають. 
Сирцем присипають, 
В маслечко вмочають. 

(Хирей.) 

Вийся, короваю. 

Ще вышче од гаю. 

Як душенька по раю. 

Л рыбонька по Дунаю. 

Пытаясь коровай перепеты: 

Чы е стожка да до печи ? 

Ой є стежечка да маленькая — 

Муравочка зелененькая: 

ОЙ заросла да сунычиыкоя, 

Зпцішла поленичпыком ’ 

і'} Лилилн тпкО. Ііримм. птицы Супи ції - клубним» подушок - Лііияшіи- 

Нрилньч ІМащмл. 

(Остер*) 

* 



](}і Ж пт-ЕЙ С КІА 

ІІич ІШНШ регоче, 
Коропи» хоче: 

А прыпнчок услііхпетьсп, 

Корово я еподшіаеться. 
(І'ндавиїмі-? 

•в- 

Кучерявый її її ч гшшітае, 

Л лорошый 80ШЛПЄ. 
Бог йому помагає: 

ІІІІЧ ШІ СОХІІХ. 

II днжа ші руках. 

Коцидуйтеся. номыдуйтесн. 
Хто кому мьм. 

(РпдошсЛЕ.) 
я- 

Зрислть на ншш коровий, у шіч посадять кз инки, дижу бьють 
стелю, тя си Гі спиьшоть. 0рнмт. тьвЦци): 

Мпч стоить нн сохах. 

Дижу носять но руках: 

Ш'ІО. ІІИІІИІ пече, 

Снечм нам коровай нзрочій ! 

і,1уіїц.> 

» в 
* 

Ой Бог ІЇІШ дав. 

Коровий наш «длись: 

Ясный, красішії, 

Як ЗЛНШЧЄНМШ, 

Як пенсе синенько 

* » 
* 

«Ії|>;т пш і 

Коро.вакі-ж лігі. .чаш. 

Я-ж тебе убираю 
Да її рожевып квити. 

Щоб .побилися дити. 

* «• 
■» 

(І'.ідпииїл.) 

Да богат, Юрасю. батько твій! 

Густо ншеиьщн на новыяII. 

До високії стоги на гумші. 
Л іце вншче коровай на стопі 

(Черппгов/) 

* * 
* 

Питається коровай у перепечи: 

Чи есті, стежечка до клети * ? 

(Мі єсть стежечка дп маленькая. 
Лбы наша рутонькп зелененька. 

Лбы наша Марусенька молоденька. 

її ОтінмліТСЙ іі Дровіишу пЛичяю пипініт на ночі, с суботи в» вогареголг 

ьчціопай В «оперу. 
(Чїряиглр.) 

* * 
* 

Як коровай посплять, дружны ркййдутея, прийде молодий лотсші 

оомошны, ммутт» ирнвДуп старости .«дружки, чотири чаш¬ 

ка а ним. па етил посилають, читаються: скалки брать попаду. «яь 

.и ть чоботи, черевики, так бери три сившяы, Д» <■'«’ 

я,,.. „ стяростни д», II т « А * 

га, ионзд.ѵ «•№ —— «• «— —; “72“’ 

« тшт, " сирості», и мяшт ™ " ' 1 

» ..—.: л:,. і яку. Ото выпьютъ горпдш и надуть до-дону. 



НІН 
Ж и г ейскія- 

Йпйт1. ло.юдоп. ял вгашу сестри. Яв за «олодо» впи 

Нл ктп Р * ,аудв,ш пх впустять, ДО брат молодой визьмв 
прыидо, ясооля пав, - ^ сядае „ п01Іде; йдуть його проси®,- 

н1,„ок у ного ^ йояу, тш тШк « ,ІШШКУ' СпеР"у 
„-«рбовж ‘ все кыддють, все кидають: .та берпть уже, 

Г,,°“Ы Пио ш. дороге, го «™.»0 гроше» греби!, П я. ге, 

п.1-м»" —І* “І1”' * —•сктру гмо“"’ * 
гоГгопіІіш ГД»»? ВО ддшН-Упроелтг, його, «о « оддоогь целое. 
7“ “ я. У хпгу войдутъ, оододоо сестр. убуегоео , лобЛ 

. *1!Г..ХЄР" ОДЛОДОДОГО .. II СТЛІЮ - ОСЛО,,,, ЛС б0,р„ 

,” .ОЛЬГ лооулугьол, » «о отолс. Надшиться «О..ОДЛІ ОДШЯИЛЩЬ 

„Пі ОДИН, я з молодого «Ц >#ѴП- «П» »“«“ І,вмок приш¬ 
ли іить до мододого ІОЛЛКЫ п ладите соба алгодолу. Подскакуо ллоелллл, 
Ті (і кипяотьсл, в „леліються, молодші, II воли їй лдаплютьсл л ьмланш, 

„ЛІІОСГІ, гроша ... тарілку; а лолл „шоу .»« « глянс, що що 
ГРОШІ.» т. .ЛИГЪ слало, гл лпь.гь сяяло. Огогдп ВІКО свивяюш «яле, 

гяятвяььв, жиле. Яв «еввшв.гь, домам ГШ. я. ДО««ви«ах ммц 
гав ловя звбврс. шишку вязьяс, я ллрну горя.,ни ВИІІЬВ п шовку яодо- 

2, оддасть уже, в молоді» увнее гроше», 00 плели гроб» пылить. 
л ' ■ " ■ (Лубн.) Дрнліьч* той-же птицы. 

Недіі.іыііь 

... я и и и її в йдуть або йіідугі». Я(£ до шшин и 0.1 ВЦ.ШІЯ > 

Сироти. 

Як будеш, МпрусепькОї к ВИНЦЮ ЙТЫ, 

Не забувай моіода до маткы зайты: 

Ростопчы пижкаиы тряску —муравку, а 

Розвіый слизкамы жовти опеки. 
Изшшы ручкаиы гробовії дошкы-— ^ 

Нок.Юішся яатонцн иызе ько у инЖКЫ| 
(ШМОД 

СВАДЕБНЫЯ. 167 

І їхала Маруся до вннця, 
Да впустыла до-долу гребенця: 

Да подий, Юрасю, гребенця— 

Зачесать русу косу до ішаця. 
Я-ж тоби, Марусю, вс молодець, 
Щоб я тоби подавав гребеиець 

^ЧЕрВПГОИ) 
# * 

* 

Чы чуетесь коныченьш, на силу? 

Чы пндвезете княгиню 
Да пид тую піроньку крутую. 

Да у тую церковку святую? 

Л у тый церковцц Святый Спас, 
Вничав ДИТКЫ-0Д1КШІТКЫ в Божій час. 

Ой коню, коню вороний. 
Чы берешся на еыду? 

Чы звезені нашу княгиню. 

На тую гнроньку крутую, 

У тую церковку святую? 

А у тій церковци. Святый Спас. 
ЗвішчаЙ диточкы в гожій час. 

^РяДОЖЫСАі/ 

# * 
Л 

Отступитесь ворогьц 
Из щаслывои дорога! 

Индобъють коныченькы ноги 



16? 
ЖII т к л Г к! II. 

Л с ѵм «стигм піц: Яргы. 

Щоб поростеш брехать». 

(■} Пил И»ги. 

# * 
* 

^Черннгпв.^ 

.іяяшітс рожен їжу. 

Стані ге дор оженьку 

Нашому молодому 

До Вржого дому. 
(Чернигов.) 

* # 

ІІшюжир ключики ховає, 

Юрії сі» Марусю питає: 
Чи я-ж тоби, МпруссньКО, вельми люб, 

Що ти зо мною брала шлюб,— 

Ппд царським винцем стояла, 

З» балую рученьку держала ? 

Из право» рученьки перстень зішв 

Да на мою рученьку .міішігЙ дав. 

(Ч^шипів.) 
# а 

Схилилася верби 

У верху да до корми»: 

Шшчалоен Маруся 

-і ранку да до полудня. 

(І’ндаммсяь)» * # я 

/{її були-ж ліы у церквіц 

Молилися Ногу, Духу Святому, 

л 
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М книги читали 

11 двоє диток звішчали. 

(Ношгрвд-Во^ншж.) 
* ■» 

* 

Не гуди, рою. 

По—пал головою 1 

То не ріЙ гуде — 

То Маруся до дому ндс. 

* * 
* 

^ЗЯСШГОІМІД*) 

Стелися, хмелю, ло тину, 

А ти, золото, по полу, 

Но йде наша княгиня до дому. 

(Звенигород.! 

* * 
* 

Май мас, коса грає* 

Од вніічалыш йдучи. 

{*) Относите» къ обичию въ нішогориѵь мѣстахъ ріишеиітъ носу іпіред 

вѣігпшьсиъ» 
(Радохисдь.) 

* * 
* 

Не вій вігі ре, дибровою. 

Повій, витре, да дорогою — 

За пашою молодою! 

Розмай іи косу,* 

Як .штнюю росу 
По червоному поясочку. 

По одному волосочку. 
С) Г и же относится к тону же обычаю. 

* * 
{Зо іотоиош.) 
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очы, сокоювккт, до Автькя його! 

Нс- ѵ пни стили тесвяии іШ'тиіяй, 

Л«‘\дя сепіи восковыя зяжнгяе. 

НгѵаЯ пеш- юіоіир пжыдиеі 

(ЧгрШШТ&к.) 

# » 
# 

Ов «и гм* н л ты етирніі. 
Знпьшй г го*ім шцшчы ! 

Іи не гйка я иду з бояряы* 

Ііт но а»ни и сяду- 3 шииты. 

Иптачщ/ 
ш * 
л 

( ичеішм іииыисшмш* тчи ниц, 
V кжг ж шшш ѴІіфутшиі пилчіиіпп; 

Ч^ІіІІОІІМкІ ЧуЛоіКМ IIII ІІСІ9ІЦ 

ИІг> кѵиып І(I|іі{іі и Потрещи 

^ІІОЯИ, IV ) 
* • 

<'т«ршкі Лрнгнм I 11,1'ШПШ ПОрмгцн 

• 1<> мжц» 

I ноц состри ци 
•и «пищ* 

» * 
* 

*''*' ,,ПЛ> личчіпммл 

,Ь‘Ред «втвпкй»: 
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Матымм иі• 
Теиер щ не ?»о* — 

Тмн-р а тог* нам. 

Що* а них обнпчам 
-Ьчи. дети. сомимму. пеяеред мм. 

Занеси гм яагтоиыу игр«е ін » 

Що народів , яыдоггын ня яас— 

Ви»р»в шву чорноЛриву оди\ из наг. 
ІЦ«ч* ікш-і*ієць. пяші-чйгкп я г.га роіыка 
Вы ном покипім тя я з юмьсим .ыян 

Пм»і »ы. «апіник я роты» пас. 
Ланит и Й. яггшио. ус*\ яке 

Ь* пег ШИНКО йѵвлло. 

ІЦо твое 1М1НТѴ0 чуі.аі»? 

..Ніи Ч.ЦПЧ.ШИ пищи» я піти*. 

-I пригон рхчпімім пишЛ Арію. 

Одчиінтта воркімн. 

Одкотнтк ммнгмі*. 

Одстуяягкса вороги 

Из шаг шп«н дороги. 

|>п у нас вони* вороний — 

ІІидойм'и вороги ннл жом’ 

ѣ • 

Вийди, мати, з хагм- 

Познамти итти. 

Вчора бузо наречеш*. 

А тепер яовнячаяр 

• * 
# 
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«ЫЙДЫ. МАТМ, з хатьп 
ІЬэішваты днтлты, 

Едного родженого, 
Другого гудженого! 

Выйды, матппко, з хлибодг— 

Прмйхлли донечка з Дйдом: 

На билому рушиычку стояла, 
Щырую правдоньку казала; 

Шлюб брала, шлюб шлюб овала, 
Перед попом гі пород дьякон 

З Юр кбм козаком. 
(Овручі 

# # 

Вийди, мити и ко, ішііды, 

Не зробили тобм кривды: 

Привезли тоби дочку 
У золеному ішпочку! 

(ІЧітішмт, > 

* 

Поплыву в утюнкою 
Да перед мп'їіоіікоіо. 

Ой матюнкп. мои ! 

Да вже-ж п не твоя: 

Вже-ж я того папа. 

3 Еыа 11 нміоб приймала, 
Шлюб брала, хрест цплойала, 

Ьогу присягала — 

Оз молодым Юр ас ем! 

(От1») 
Й я 

■№ 
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Выйди, вийди, іншії нитко, проти нас. 
Да витай кутючок успх нас, 

Да пытай донечки: чи твоя ? 

Вжс-ж я, ішин-матко, не твоя, 
Вже-ж я. панн-мптко, вішчааая, 

Вже-ж я. панн-матко, Юрасева вичнан. 

. . (ЧерниговЛ 

Та вийшла маты з хаш. 

Не становись, латинко, край порога: 

Стань, яатішко, край двирця: 

Ще твоя дочка од винця. 
(Луби.) 

* * 
* 

ОЙ де—ж вы бували ? 

ОЙ що—ж вы чували? 

Да бу.ш-ж ми у Нога 

Да у Духа святого. 

Да выдали два випин. 

Два винци но столів. 

А третій на голово я іШч 
Па русій косонції. 

(Чсрлніпв.І 

# * 
ч* 

Ох у нас бояре. 

Як мак зацвитае! 

Щиплите роженьку. 
Да стелить дороженьку 
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Ол сельня /Ю гольця. 

(Сулы ЙШ.ІМ ОД шпіца. 
(ЧсіріГІІГОІЩ 

у городя вышепька, за городом дни. 

Зашш.іы воин разом обыдви: 

На их цвпгочкы утроє — 

Хорошій мо.шдята обоє! 

(Звенигород.) 

* * 

•іо.кі.іій )іа посади у нсди.ію. 

Повстають у неділю. до церкви видута: эыйдуться дружки д 

молодой, уберуть ж її йдуть до Щркт. А молодий пиде, боярин ко 
кличе врішції, щ й „йде ДО церкви а боярами Нпслл церква, молоди 
бгрі. своих боярлп скидать, а молода дружок. Поскидають, бопре 
дружки йдуть до долу, а в молодого музыки гршоть,-дак посходитьс 

мжиіди] (і іі ьиіціотот!.. Молодий у себе кланяється, просит 
Ш.ШЛОК, свашок просить, щоб Йшли: ітршкугь бумаги, да бумагою 
барвинком, або лішшш в нозианать свитыдЩ н свашки, „ музыки. , 

2» 11 Стар0СТУ’ " “ усѢ Тш А0 *»*'« дивчвтвм Д, 

даі ,Ш1К,Ш 3 "рав0г0 б0,і-ѵ- Пк тЖЖ значить,— 
1ГТШг (СЫ^11У11 [І °А іШодШі и У молодого наборе на свадьбі 

ж Л0М Ш '!? 3"аЧт; Т0 ЙОЛ<в ЗІШЧЫтЬ тп.ч.ио свій ри4 „ поведі 

нуть,—и винесе' Т*0*5 ЛРЯИ№ 40 *Ші№№^Шу молодой, ста¬ 

тен мати п бват —и 0< ИШ 3 Л&Ш’ ,,лИЖШК0И анетоле; и сяде батько 
ооиоис ІЯ. ІВиіко Ий “оло«“: япдшыгь,- 

пястям издороиііом, „„„к *‘“Ч" * **»■ ™<і“> л»™0 

—»~ 4Жг|:ж"“~вд6 -* “* - •' [ам ДО матери тож покло- 

С я \ дек ни я. 
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■Шіоть, И ТС саме говорить и мати. Тепер ужо в хату Вдуть. Брат боре 
молоду за руку а кругом столу трычи обведе та В сяде вже колода. 

За молодою п Дружки вдуть в хату и спивають: Сад саджу, прысаджаю^ 

выногрнднчко .... (Лѵбн). Прямѣй, пѣвицы. 
ъ 

Иохылое та дерево та я.шиа, 

Покорнее та дытятко та Марьечка: 

Щаслывои годиночки родилась— 

Ридненькояу отцю, непьци поклонилась. 

(Гали.) * & 

Благословилась Мару сенька 

Да у свого татка на носадоньку сіісш. 

— З Богом, донечко, з Богом, да Й Бог тобі! на іюмоч. 
Бог тобн ин помоч, а янголи на радость.— 

Просилася Марусенька у свого Юраея из застнльа: 

„Пусты, пусты, ІОрасенько, из застолья 

Да погляжу * я но надвпрью.» 

— А в неднленьку да святый день: 

Було глядить да увесь день!— 

А » неднленьку вранцн да бояре збуриалы, 

Да бояре збурмнлы, да на море стрп.шы— 

Па би.іую да лебедочку. 

А обозвався молодий ІОрасенько: 

Не есть бо то да лебедочка, 

То-ж моя да Марусенька, 
Що в неднленьку прибиралася. 

Да зо мною впиналася,— 

Минн—ж вона и осталася. 

(•) исхожу. 

я- 

(Чершігшь) 
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Вынограде-выгіб'градочку, 

ПронцШ тебе не лорадочку ! 

Нрошу-ж тебе, но зыходь рано, 

Прошу-» тебе, не центи красно, 

Прошу-ж тебе, на зрелы рясно. 

Вы, гроночкы,' не грошітеея, 

Вы з нелюбом не любптеся! 

Выноградс-вын оград очку? 

Прошу тебе нй порядочку! 

Прошу-ж тебе, шыходь рано, 

Прошу-ж тебе, защиты красно, 

Прошу-ж тебе, пзроды рясно. 

Вы, гроночкы, потрошітеся, 

Вы, диточкы, полюбитеся! 

(ЗолотойОШ 

*г & 
Я- 

Кгли лого двора шовкова трава, 

Золотом во со джем! 

По тій травыцн, по тій шовковій, 

Маруся з подружками; 

Поперед ін латника іи 

3 новпьшы ку бочка мы. 

Доненько моя ! радная моя ! 

Просы, донечко, своих подружок! 

Не буду просить, розпишаюся 

Я на тебе, мол латинко, моя рцдтш: 

Шьт кошульку з тонкого рубку, 

І а Й я-ж іи не зносила ; 

Тильно носила, красовадасн, 

Що я в єн звішчалася. 

Ъ в А Д ЕВ Ч Ы Я. 
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Прийшовши до-доиу. кошульку до-долу,— 

На тоби, моя матохно \п 

ГШхі4|.) 
* * 

Сад саджу, при саджаю, виноградам ко. 

ІЦо в нашого пана свата. 

Що в нашоїі наші свахи 

За б плы л столом. 

иув,.} 
* * 

Марусю! та проси у Бога щастя! 

Бо вже твій ІОрочко з-за горы выижджаѳ. 

Из-за горы вынжджае, сывн коші поганяє! 

Маруся виры, не Йняла. 

С.іАзкм не проныла. 
*Лѵйи.» 

* * 
* 

Ой пидленув соколонько пнд зеленый садъ. 

Та вдарився крылечками об зеленый сад: 

Чы тут моя та галочка, чы немае, 

Чы з няшымы соколами та лптае ? 

Озоветься та гадочка у садочку, 

Прыхыдывшы головоньку нк лысточку. 

ОН помалу, соколоньку, та не щебечи, 

Коло мене та галочок та не обжени. 

Ой прыахав Юрко над тестпв двпр. 

Да вдарився кинь копытом об новый пориі ■ 

Чы тут моя, Марусенька, чы немає* 

Чы з ннщыми молодцями та гуляє ? 
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Обозветься та Марьечка у свитлыщг, 
Ярнхшдашы головоньку нк скнмныци: 

Ой помалу. Юрасеиько, та не гшюны, 

Коло мене та Дружечок та не обжени. 
(ТО ДАЧ-) 

& 

Ой ты, галочко, перемо во ч ко ! 

Переловила сокола 

З темного лугу п вишнев сад! 

— ОЙ не я-ж Його переловила, 

Віш сам за мною залети» : 

За ноші тихим польотом. 

За моим сизыя ішрьачком. 

Ой ти, ЙІарьечко, перемовочкд ! 

Перемо пыл а Юрося, 

З чужого села в своє ! 

Ой не я-ж кого переловила. 

Вин сам за мною запхав. 

За моим тихші походом. 

За моим низьким поклоном. 

іГйдігч.ї 
# * 

Як МОД ОДЫ Й идо до молодої' у не», тлю. 

а “Люльку голосок'„де.- 

Де Юрко наражається, 

Все батенька та питається- 

дорадь мене, та мій батеньку, 

бильно мини та б0яр браті/? 
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— Веры, сынку, всю родиноньку, 
11 близькую, и далекую, 

II вбогую, и багатую! 

Багатую за-для слпвоиькьи 

Убогую для порадоньки,— 

З багатою мед-горилку пити, 

А вбогою порядки чиныты. 

(Г»шЛ 
* * 

* 

Та пойхав Юрко жениться. 

Та забув батеньку вклониться: ' 

Стійте, бояре, вернуся — 

Я свойму батеньку вклонюся! 

Да покудь батеньку я въедиав, 

Я свою шапочку зтер та змяв. 

Та пойхав Юрко жениться, 

Та забув матусн вклониться. 

Стійте, бояре, вернуся — 

Я своїй матусн вклонюся! . . . 

(Тож спивають сестри н брату). 

(Шм«а.) 

* * 

Соколонько та на вылета. 

Козаченько та на вьшздн; 

■ Соколонько та по галочку. 

Козаченько та но дивчину: 

Соколонько по чубатую. 

Козаченько по багатую: 
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Соколонько но оызокрылу, 

Козаченько но чорнобриву! 
{Гадя*,) 

* # 
X 

Як саме маты хусткою выводишь из двору молодого: 

Маты Юрася родила — 

Мнсяцем обгородила. 

Сонечком ппдперезала: 

До пилон выряжала. 
# і*7йи> 

Йндь, мій сыночку, не' СТІЙ, 

В тебе кониченько не свій і 

Ннченька темненькая. 

Дороженька далекая! 

Ижшбв мнсядь и зоря, 

Выйижджае Юрко э подворья. 

Л выризап три ризки з беризкы. 

А ударив кониченька та но-пнд нпжки: 

Впжи коню, да не спотыкайся. 

До моей тещешш простои. 

До моей тещепькы гордой. 

До моєн Марусн молодок. 

Маты Юрася родила, 

Мисіщем обгородила, 

Зорою ішдперезала. 
До тещн одпроважала. 

(Вагн.іькі>в.) 
# * 

* 

А в кого кони, сидлайте, 1 

® Куго сыны, выряжайте І 
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Ой ішіідемо в чужину. 

У чужую сторону: 
Ой там чужая сторона. 

Щоб нам не дойдты сорома. 

Па не бійся. Юрко, там не чужа сторона, 
А в нас родина все своя. 

' Радони гль 
* * 

* 

Да не куй. Юрку, золотого ножика. 

ШідкуЙ, Юрку, вороного коника ! 

Да будемо Йнхать бором зелены». 

Бором зеленым, мостом камьяныл : 

Бор буде шумнты, а камень лвеннты . . . 

Да зачують люди, нам слава буде: 

Та зачує Марусеньки, нам рада буде! 
(Чернигов.) 

* * 

Ой лугом, дутой вода йде. 

А 110-пид лугом стежечка — 

З Туды-ж молода Маруся ходила, 

И из луговою водою говорила: 

„ОЙ водо, водо луговая! 

Як була я у батенька молодая, 

То я тебе видєречком набирала. 

Та все свое биле лычко вымывала, 

Шитым, белым рушничком вытырала; 

ШытыЙ билый рушпычок покаляла, 

Такы я того Юрася сподобала.„ 

Лугом, лугом вода йде, 

Ііо-пид лугом стежечка. 
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ОЙ туда йнхав староста — 

і Гу далека колычевыш зупиняє. 

Из-шід бока нґабелевьку витдае, 

Та на тую калиноньку зяашряе. 

Стала тая ітлыионыса к Йолу пролоішты: 

„ОЙ стій, старосто, пе рубай! 

Не для тебе ся калыпопька сажена, — 

За-для тебе свапечка зражеип. 

Лугом, дугой вода йде. 

По-шід лугом стежечка . 

Туда йнхав молодий Юрасенько. 

ЙЗ-далека кониченька зупиняє, 

Из-ішд бока шабеленьку витягав, 

Та на туго кали коньку зазшряе. 

Стала к йолу калинонька ироловляты: 

,;Ой стій, Юрасю. не рубай! 

йе для тебе сії калыпопька сажена.— 

Ла-для тебе Марусенька зрлжеиа 

(Хор од 

Іуда йихав та староста старенький 

А над ним кониченько вороненький 

,НІ"Д шлпго 1 кониченька поганяє, 

І, с'ш,д °0Ка шкбелечку кишшае 
і" м « >'«-'ьшоньку гтщто: 

Стада І,|- й‘УЮ кпльШ0гі«>ку замиряти. 

Де ка',ь,ІІ011ька ЧШад*Гй: 

Пе і п - СЯ ШЫ,,а СШспДїкена. — _ Но^ебе „ см№ . 

Свадебныя. 
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1 уда іїихан та Юрко молоденький. 

А пчд низі же кониченько вороненький; 

С-шід тихого 1 кониченька поганяє. 

А с-шід бока щабелечку вишите. 

Та на тую калиноньку замиряє. 

Стан на тую калиноньку замиряти. 
Стала к Йому калинонька промовляти: 

Зя-кглл тебе ся калина посаджена, 
За-кгля тебе да Маруся наряджена. 

(Лубвд 
* * 

* 

На лумельскому помарку.® 

Стояла береза в барвнику. 

Тудою пихав ІОрасько. 

Выломав з березки три розки. 

Сикнув кониченька ішд ножки: 

Бшкы, бнжьи кониченьку, в тестя дві!]), 

А до моей Марусеньки но-за етил: 

Пустимо стріцу перлову, 

Выбьемо стішу кальяну, 

Визьмемо Марусеньку молоду! 

Я-ж свою Марусеньку познаю, 

Я-ж ій косеньку розмаю, 

Я-ж ій слізоньки розольдю, 

Я-ж іи с собою посаджу. 
ГОвруч.; 

-о * 
* 

Сама зоря до инсяця: 

Рано, рано, ранесенько! 

Мнсяченьку, мій братику, 

.) Стдоевьга. О Огородѣ: Луи.і« -дерзни, пѣиніш- И|Ш* Пїд 
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Не ютъ же ты наперед мене; 

Рано, рано, ранесенько! 

Та зійдемо обоє разом, 

3 Ос ваш МО небо и землю. 

Рано, рано, ранесенько! 

Як остряхнеться звмрь у поли. 

Та врадується гость у дороан: 

Рано, рано, ранесенько. 

Слала Маруся до Юрочка: 

Рано, рано, ранесенько! 

Мій Юрасеш.ку, мій друже парный! 

Не сидай же ты наперед мене: 

Рано, рано, ранесенько! 

Та сядемо й обоє разом, 

Та звеселимо отця Й неньку. 

Усю родиноньку! 

Рано, рано ранесенько! 
(Оетй>.) 

Я ОсвнтьіМо звнрл В ІЮЛИ, 

ПІуку-рыбу [| мори. 

Чумака у дорози. 
(Галич ) 

* 

Не мисяць святить, не зора. 

Нынжжае нарубок нз двора. 

Чы чуете, Воронин вони, да на ноги. 

Що перейигли чотири мыли дорога. 

А пьятую да зализнымы мостами, 

Щоб лавочку в свого батенька застали. 

(Остер., * * & 
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на зятя та «стиль мете, 

На сваиечок дрибенг дощ иде: 

КрыЙсн, зятю, та куницями. 
Куницями та лисицями, 

Братиками та сестрицами! 

* * 
* 

Що у гордого тестя 

Стій, зятю, за воротами! 

Що на зятя та мотиль мете. 

Дрнбел дощик яде. 

Крийся, зятеньку, крийся. 

Да купаны та бобрами, 

Чорненькими та соболями. 

ОЙ де-ж шита соболпв набрати, 

Своє військо та покривати ? 

Та пустить нас до хати! 
(Конотоп.) 

* 

Пусты, свате, в хату: 

Мы-ж тобн не докучимо. 

Сюю ннчку заночуємо, 

И бочечки поиорожнияо, 

і І дивачку собн Возьяемо. 
(Чернигов.) 

* * 
* 

Це гаввайсо, тестю! 

Не у-миози зять йде, 

Не багато бояр везе: 

Да сто коней верхових. 
24 
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Д СііМДЄСЙТ ПОЗОВЫХ, 

II чотири емкочьы, 

Ріідііып сострычШ 
Сестрыцп вы яоряідііьщв. 
Порадьте-* вы мене: 

Чьпі тестя да дпруваты? 

г(а даруй, братко, дары. 

С'оби днвфчку боры! 

« 
# -и 

Лары Йдуть, дары йдуть 

Од ІОрася молоденького, 

Од його неиькы да старенькой. 

Дары йдуть! 

(Гпдомыс ль.> 

Нашій побиты^ ляшіи чоботы 

Шевської! роботы: 

•I Киева прывезеньъ 
1 Ловком ном ер олео іш. 

(ІТідошсль.) 

™!°Л0Л“П ***** с0“»“ « ЧУ* ..о ио.юду. И свкти.ш> 

^ « ««а - « » ГУ.*, «бви- 

«—* —, 

*»■» ЧІИТ, шрішпшВ В Ч’"' ІІ<,',',СЬСЯ--1'»"І“№" 
юмомри стаять старты |ІІ'"ІД>,ТЬ ""■* »’Р »о.шдо«, п 

“* Ий* |Д*и 3 'шыц",ш. « «УДУ 
; да не пускають тых. Сват, що 
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. ним (один з днох старост його) дас кварту гпрялки и верчя (непе— 

іычкп булочка, да шишечка посередщш), дай ндуті» у .тир. (Радомысль.) 

Прилмч. пікеіщіл. 

Повод п, инткджа до порит, а свати .парубки, що на свадьбп 

молодо и) не лускають; то боярин низьке, гормлкы плашку дасть пн 

іц‘роа порото,—Л поїш выпьютъ на воротях нахыдш нпидкылутъ шашку 

к гору ІІоішидашть в двпр, крап поставляють н стануть вси так у 

шп И спивають сиитылкы: Пусты, гвоте, я тату . . . (Лубп-) 

ЯріиіАЧ. ЛЛвМЦЫ. 

Ніь нНїс* Піїусіяті. » твіїр помад молодого, а тим и в хати 
апйле вкшіїдя. 

Оп на хати зидьдя. 

А в хати весіиыя: 

На двори бояре. 

Як мак нроцвнтае. 
(ГЬяп.) 

# * 

Пупы, сните, в хату. 

Тут нам не стояти. 

Травини не топтати 

Чорвоиими чобнтками- 

Золо ги ми нвдкнвками 
(Дуби.) 

* «■ 

Іружт .* .тшы на одвшп: 

Просим, бояре, до хати. 

Годи травини топтати 
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Чернодылгы чобнткамы, 

Зрдотьшы шгдкнпкамы. 
1--Ж6 и.) 

& 

Як дружно и гшддружже увійдуть у .гашу 

Чы вы. бояре, коней позычалы, 

Чы вы. бояре, жупашш добували, 

Що нерано до нас напхали ? — 

„Наши коныкы по станах стояли, 

Наши жупаны у скрынях .іежа.іы. — 

Л в нашего ГОрася да ласкавая пенька: 

Наповадп нас солодкьшм «сданы, 

Годувала пшенышнымы калачам ы, 

Да прошло презьбою и грозьбою. 

Щоб мы не довго гостылы, 

Не в порожнії погтрыиздыды, — 

Щоб мы нрывезлы скрыню б порылV 

И Ларьечку княгиню. 

(Золотонош.) 
* * 

гы, душенько, паша Марійко ! 

3—Ш1Д цозшдоп ВЫІІШП 

Дча друженьки вийшли: 

Не юшлы говорити. 

Нп шапочки зняты, 

Нч рученьки даты; 

Шапочкы пришито, 

I) ченьны прыбыти! 

Дай же нм сыру йиеты. 

Щоб } милы у нас спеты: 

С в а д к к и и и. іау 

ДаЙ же нм пина питы. 

Щоб у милы говорити! 

* * 
* 

І.Г іідпч-1 

Як дають дружкам йиспш: 

Крамаре, крамарочку, 

Прочини коннрочку: 

Сип перець на паперець. 

Нам перець тепер треба — 

Пересыпать печеню 

Друѵкбоиькаі] на вечерю 
іОируч.) 

* * 
* 

Край, дружку. 

Козьшую ішжку 

Да по чорному кружку. 
(Овруч) 

й * 
« 

Пили дружки, Йи.ш, 
Цилого барана зйилы! 

На столи а ни кришечки, 

Пнд столом а нй кисточки. 
(Овруч.) 

* й 
* 

Як мають руки: 

Мьілы дружки ручки. 

Поглядали на колонки: 
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Ч(>Г Ш' ВЫСЯТЬ рушнычш 
іГнм потерты ручкы ? 

ґОкруч і 
# * 

Потруть рукы руданыкямы та д поперевишують через цЛСЧв 
ШІЬЯТЬ виходять дрѵжко я подружъе з хиты до своих. А маты иыПс.Г(, 

решето хусток и рушиыйвв: на тррнлку положить рушнык. Гі Д!цуть 
дружколл. шидружому н старостам. Сшітылкаы хустки шытц іі сващцщ,, 

боярам перетыканд эшіолоччю та го.іубцею. Музикам подають хустки 
«А що вві) сваты, доводки ?»— Нп, ще недополнп! — Тепер уже вине¬ 

суть молодому хустку червону н горща хме.но; возьмутъ хмгмь там у 

ногах висиплють з горщяты йому, молодому ; старший боярьш перекине 
горща через хату: хустку перегорнуть п втруть молодого, трычіі по-Іпд 
руками обведуть п іЩревьяжуть праву руку. Тут же зараз йдуть и д„ри 
брату молодої! на нони. (Лубв.) Прим/ьч. /повним. 

Як дают/, руішіьШЫ, 

Оце тобн. дружку, 

Лп твою послужку 

Тоби рушнык дано, 

Що н Ішеші ткано. 

З Києва привезено. 

Шовком ішмережено. 

* - (Пвруч.) 

Не дивуйтеся маршал їси ». 

Що коротенькії подарш: 

Ненька старенька, а сестра 

* тпги раденька. 
маленьке 

і') Вояре. 

З 

ІЬ * 
* 

(1*пдодшгдь.) 

Свадебный. )ПІ 

Стришкы, оришкы котяться; 

Чогось наша бояре смутяться._ 

Що коротки подарочны . 

Конопельки не вродыды. 

Подарочки вкорот ми! 

(Гядач.) 
* * 

* 

Та сііасыби, мор непько, 
Що будила мене раненько, 

Та я слухала, вставала, 

Старост» руипшчок напрала. 

(Хорді.) 

* 

Як молодыя стоить ішд дверима и просыпа, впустить у хату: 

Пышна сваха, пышна. 

Против зятя не вийшла: 

Чи сорочки немає. 

Чи чобит добувне.— 

Чы в постолы озувається,— 

На зятьовы сподиваеться ? 
(Овруч.) 

* * 
* 

Як маты ляка зятя; 

Ву бралась теща у вовчьшки 

Для зятньои нрычывкы; 

Да хоти л а зятя злякати— 

Не хот ила дочки оддаты. 
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Да зять того ив бопться, 
Близько к гл л дочки ©ядовыться. 

/■'^ІЦИГОС.^ 

Ни маты одтпае молодого: 

0І1 сын. матішко, овесецц 

Щоб наш он осень рясси був, 

Щоб паш Юрасько красен був! 

Огі сип, матішко, пшеничку, 

Щоб наша пшеничка рясна була. 

Щоб наша Маруся красна була ! 

(ИЩїОА.) 
** * 

Ой еыру-ж, мій, сиру. 

Да бпліп же ты енигу; 

Ой ЗЯТІО-Ж мій, зятю, 

Да мылШ же ты сыну \ 

Н-ж тебе змовляла. 

Да влронькы не ґімала; 

Тепер впронькы йму, 

Що за зятенька прийму. 

(V) Сшіщ 

^ ^ ГЧерішго*^ 
* 

Як ввійде у хащ молоды її: 

Шовкова трава по полю полягла, 

Пй"І0Да '^а^€л до €Т0ЛУ пріїїлїігла, 
в устаиь, Марусю, 1ииче те6с 4ТИ)ЬК0, 

Не встану, „с г.іі.ну Й „с прнвятаю! 

Свадебныя. 

Есть у мене елужечка. 

Старшая дружечка — 

Вона встане Й гляне, й нрывитяе. 

ОЙ устань, Марусю, кличе тебе матпнвв! 

Не встану, не гляну й не привита». 

Есть у мене елужечка. 

Старшая дружечка— 

Вона встане, Й гляне, Й при витає. 

Ой устань Марусю, кличе тебе Юрасьо! 

— Ой устану н гляну, н привнтаю. 

И Юрася на здоровья спытаю І 

№ 

Ой пила, ішли 

Но полю лягла; 

Молода Маруся 

К столу прилягла. 
(Гвдп.) !* 

ОЙ тала, пмла 

Да по полю лягла, 

А нашая молодая 

К скамьи прилягла. 

Ой устань, Марусю, не лежи. 

Он батько ид б, гостинця несе 

Я не встану, не привнтаю. 

Гостинця не принимаю. 

Ой устань. Марусю, пе дежы. 

Он Юрасько йде н гостыяцн несе. 

Ой я встану и прывитаю 

И гостинця принимаю. 

« * * 

(Чер* яго*.) 

25 
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Котиться хвиль пэ-инж города, 

Тп ШГДКОТЫ8СЛ ши ворота. 

Стелись, стелись, хшиепьку, по тыну! 

Грайте музыки по двору! 

СыПТе 30Д0Т0 по ето.іу! 

— Мы вашого зодотл нс беремо! 

И своей диво чш не дамо! 

Як зкупают шурша з покутя, щоб молодому систы коло 
молодой; 

Не стій. зятю, за нд очима. 

Не свити очима: 

Треба, зятю, треба зятю. 

Сил день молотиты. 

Щоб шурымя, щоб шурина 

З покутя зкугшти. 

* * 
* 

/Радоимг.і№^ 

Як г ГІОКУт* шурина знупили 

|,е ■’ ПР«Д'« братко кохався, 
Що за сестрицю змагався,— 

Да побачив чарку на таріицн. 

[7ЫВ сестРЫ|№> горидцн, 
°Т тенор я козак, 

Щ” на миші червоний ковпак* 
Не смієте, „є Вмієте 

Ко МШІ приступить. 

Свадебныя. 
195 

Зо мною говорить. 
Мед, горшочку ныть! 

. . Перигеї.; 
♦ 

% 

Татарин, братко, татарин! 

Продав сестрицю за таредь,1 

Русу косу за шостак, — 

А біиее личенько тишо так! 

і') Тинр. 

{^«риягй^ 

❖ 

Заводять молодого т етил: 

Ой вився рій, иывеа. 

Да хотив полетиты 
На Юрасеву сосну: 

А Юрасева сосна 

Топкая да пысокпя. 

Тонкая да кудрявая. 

На пчо.іы прыдадая! 

(Ошрт*-) 
# * 

* 

Як за столом сидять: 

Бояре шднхетськыи. . 

Вы. сыны отецькып! 

Меж вами женыишще. 

Як горидее дпыще! 

Боярам свыпя пасты, 

Мододому заганяти. — 

Що не вміє цидуваты! 
С0*руъ) 

# * 
♦ 
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Лк стає шапку и цилуе молоду; 

У саду соловейко защебетав. 

Юрко Марусю подпловав! 

(беру,.) 
* * 

* 

Дружны спиваютъ: 

Сваиемкы, наши голубочкы, 

Засштайге нам писепъкы— 

Веснлыюп, пршзжои! 

Сванечкы : 

Дружечки^ наган голубочки! 

Не вміємо, не сміємо . 

Се чужа сторона, 

Доведе сорома. 

ІІІІШКЫ ЛШ.Ш, 

Шышкы иеслы: 

Пидбылыся, потомилися: 

Улыщ' ТЙСН*Ь погубили пі.снн - 
Просимо вас! 

Дружны; 

З.от.аВтТтГлГ""'’ Г°Дуботм! 
прежнюю хорошую гшсены 

^ДШНСЧАЪі : 

Р 00 ПО берез, 

Свадебныя; ІЮ 

Потомилися, ЯйсеньКм поснивалцГ- 

Спивайте аы еа*ы, то й пи буЛеа , 

(Гдлян,) 
* * 

* 

Як прышытняпь молодому квитку до шапки,, и дали вин іи 
выну пас: и танцюють веси льни госта, 

Я з Киева швачка; 

Я з Киева Кшітчка, 

А з города городиночка, 
Я цо торгу ходила. 

За копу шовку купила. 

За таляра голку— 

Пришити эятеви квиточку 

Йк билому личку. 

(Лув«.) 
* * 

* 

Я шпала з Внльбова. 

Припхала до свого двора— 

Квиток иришмваты 

Да по тал ару давати. 

А в мене ручки бнлеиькн, 

А в мене годны тоненькії: 

Не шкода мы ни доты, 

Квиток пришивати! 

Сю спивають к »а заручинах, де есть обычай пришивать 
шапки молодого а в той час квитку. Врпмт шьвицы. 

(рддокшм.) 

* * 
* 

ОЙ дай, маты, йголну 

И ныточку шовну— 
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Прышыты «виточку 

К зеленому барвиночку. 
Черно л іЙ кытвйци, 
К Юрасевій шапцн. 

(Остьу.) 

Як схопили сестри молодой шапку момдого на себе и 
оддає йому: 

ОЙ глянц зятеньку-, на мене. 

Меншая сішстонька од тебе І 

Чи не сором тобн, зятеньку, 

Що и поле йдеш без шлычка, 

А в тестя стойщ без лучка, 

Без сестриного вилочка ? 

(ХорйЛ') 
# 

Чи тоби, зяїеиьку, не сором. 

Що ты йдеш нолем без лучка, 

Сндасш за столом без шличка, 
Без сестриного инночкя ? 

Лпь на те ну погляне, 

Що свнсть вилок каляе_ 

06 сте-ш- об стелыночку, 

1,6 б,и>’ю иаперыіючку. 
Г|Я"Ь, зятеньку, на мене: 

ЬР«'Д«Я СВІІСТ01ІЫШ одъ тебе, 

И 3ять»ьому шличку, 

® СвСтрЫИОму 811 НОЧКу, 

Маните, ие маните. 

С в а л г. в п и я. 199 

Шлмчна не вы монете. — 

Шостака не кладите ! 

Як купкою бризнеш- 

Толя шличок возьмет. 

Но боюся, зятю, отамана— 

Клады, затю, пнв-таляра; 

Не боюсь я усих памисіїьі'ікий— 

Клады, зятю, ШІДКИОШЧКЫ ! 

Не боюсь я усих людей— 

Клады, зятю, сіімсот рублей. 

(Тшлт.) 

*•* 

Скаче, свистонька. скаче. 

Чого-сь вона хоче — 

Срнбиого золотого 

Од зятя молодого! 
(Тшя*.) 

* * 
* 

Як .шип грошей. 

Ой казали люди—зять багатыЙ. 

ОЙ казали людьі грошей лих . . 

Кладе копійку як на оянхі 

• * 
* 

Лшіывн, бояре, ли ниви. 

Сим день молотылы— 

Шостака заробили. 

Шлычок выкупили! 
(РяіЗП.) 

9 9 
* 
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ОЙ ня хати знльля. 

А в хати несім иля: 

На двори бояре. 
Як мак яроцвптае. 

ОЙ па порозі* панычи стоять. 
А за столом панночки сидять. 

Просимо до столу. 

У свою господонику. 

Посаджаєм на осдононьку 

Та будемо шаношїтьі. 
Щоб повели танцювати— 

Боярнв оглядати: 

Чи пс криви, чи на горбати. 

Чи вміють тапцьовати? 

* ■& 
(Луби.) 

Любо-мшо дивитися. 

Де бояре таицьовалы: 

Наробили хмарно жупанками, 

Испустили дощик стрилочками. 

Наробили ясно шабельками 

Любо-мило дивитися. 

Де дивочки танцьовалм: 

Наробили хмарно юпочками. 

Испустили дощык кисоньками. 

Наробили ясно перстеньками. 

# * 
* 

(Оетрфгогсі 

Ик аш,рШа ,}РУШка частує молоду: 

впруся триски брала, 
ї сята заганяла: 
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Т ИЛЙ, гиля, сыв селезень. 
Который на вечерю І 
Который сизокрылый,— 

Юрась чорнобривий! 

сОш-руч^ 
* # 

* 

Як матир частують ; 

Матинко, повная роже. 

Дивитися на тебе гоже! 

Прошу тебе на иочасточку, 

На цюю чарочку: 

Чарочка повнесенька, 
Горнлочка солодесенька. 

* * 
* 

гОїруч-' 

Як сваху частують: 

Сванечко, пишная пани, 

Поговорим — ти з нами! 

Прошу тебе на иочасточку 

Па цюю чарочку. 

Чарочка повнесенька, 

Горнлочка солодесенька: 

Не знаю, як тебе звати — 

Мушу тебе чпстовати. 

* * 
* 

Як сваха не хоче брать: 

Не камса, сванечко, не кішся. 

Возьми чарочку, напийся — 
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У нас горилка не вода. 

Частує дружечка молода. 

іОшрух.) 

Бояр частують; 

Бодры ну, красный панычу, 

Доброго здоровья жычуі 

Прошу тебе на ночасточку 

На цюю чарочку; 

Чарочка повнесенька, 

Горидочка солодесенька. 

Г0шр)і., 
* «■ 

* 

Свшпьику : 

Свиты л очко, повна» роже, 

Дывытыея на тебе гоже — 

Прошу тебе па почнеточну 

На цюю чарочку. — 

Чарочка повнесенька, 

I чрнлочка сододѳсенька. 

Г Овруч.) 

в 

Як Щовай <),иютъ: 

Благослови. Боже. 

И1,ечустая - згоже 

КоР<>ваі1 подплыть,. 

^1 п Лом змеселыты4) 

С в А дивны*. Ж 

Тогдк К*е старший дружко крае корд,»* . Д1ЦЫТЫ 6уде 

пориже на шматочки, внзые аг тарану чирву горілки в кусок коро¬ 

ва»- “ ьмыче: >гей, чи а, чи ясна» (нехай так буде} «Наталка, Мару- 

сына маты? як нема, то на занорозцнв оддані» та обзивається, що єсть 

н0„а и индходнть; дає II коровай и каже: «просить сват н сваха, князь 
„ ішяшнька па цей дар и на горилку*. а вона подякує гаршеаько:—дай 

Ий, Боже, И счастя и здоровье и внк довгий н розун добрий,—и дарую,, 

каже, «им теличку,» або що нсбудь дарує ям. Дружко ні скаже: «спа- 

сыби« и надходить до стола; «Даровала Млрусшга мати телицю и 

жычыть молодым счастя. здоровья, її вик довгий в розу* добрий-,» а там 

вже йде до батька, свата и свахи, и веих, хоть и чужих, так викликає. 

(Овруч.) Яролом. шмици. 

Дружко короваб крає. 

Семеро дитей має. 

Та вси з кошелязш, 

Увесь коровай забрали. 

« * 
* 

Чы бачиш ты. дружко. 

Що бояре коровай крадуть 

То в мих. то в кишеню., 

Батькови на вечерю, — 

То в мвх, то в рукавиця, 

Дивчатам на вечерница. 
ГЛыотоют.) 

* І 

Десь у тебе, Марусе» 

Кпмьяне сердечко — 

Вечор сидиш, не заплачеш, 

Мата як и яв розжал»1 
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Нащо нию плакаты. 

Снов личенько тырнты '( 

Мов личенько як яблучко. 

Сен» Я НК ЯГОДКИ. 

* * 
* 

(Ошру,., 

А де тек ДНВЧЫ1Ш ЧИТЫ. 

Що веліла строчки зняти — 

Из такой молоденькой, 

Як ЯГОДЫ, червонецЬКОИ. 

Юшруч.) 
Ш » 

Нк косу рттлитатть: 

Кувала зозуля и оадочку, 

Приклавши головку к листочку; 

Плакала Мпруел у сшітльщіі. 

Приклавши головку ик скошшцл; 

Хтсі-ж мою русу КОСУ рОСОЛете? 

Хю-ж мои упльоты побере? 

Росплете русу косу братнчов, 

А сестриця упльотм поборе. 

• * 
* 

ИІмі.» 

Ой брат сестру 

Пестра моні кос» 
ли ііил веде тя б питає: 

твоя — краса моя! 

іЧераягоа. 

* 

ПЙ брат 

Нее 
сестрицю та росолвтае. 

Р°*У поминає: 

Сяадвьмия ■405 

і а не Яды. сестрице, молода <ж-«мж! 

Вже рожа ироцкнтае. 

А хрещатеньшй та баравцичок 
Устилає садочок. 

А завашненькип та вашльочов 
Из гыноя рявняетьса. 

Ой брат сестрицю росплмтав; 

Де-ж тип упдьити водная* ? 

Да на мною пншон не продав. 

Меншій сестриця отдав 
От тобн. сестрице, сестрицын упльет. 

Да суди Ноже В тобн так. 
Осі*? • 

Врат косу росплитя: 

Де вин та нынлитки подиви ? 

Ноинс на торжок не продав. 

Меншій сестриця дурно дав. 

„Оце-ж тобн, сестрице, за тое 

Не плети кнсоюмі у-троє' 

Заплети кисоньку а дрібушки. 

Кжс-ж тобн не ходить у дружки’. 

ОЙ косо» косо кохана! 

рщ дмт я тебе кохала. 

Що суботоньки чесала. 

Що недяленьки вбирала. 

За див вечер я тебе збросала. 



Ж и т к Й г к 1 я • 

ОЙ на горн жыго. 

Л в до.іыіш просо; 

ОЙ жаль меня тебе. 

Моя русявая косо! 

Ой просо, просо — полотыя. 

Ой косо, косо — золотьтя! 

Да не рнк я тебе кохала, 

Що суботонькы чесала, 

Що недпленькы взвывала,— 

За одын ранок зтыря.іа! 

Ой седи;іы лебеди на води, 

Та Й полетилы на рикы — 

Роспустылы русу косу на внкы. 

От тоби, Маруню. за тое: 

Не плеты кисоньку у-трое: 

Завтра заплеты кисоньку в дрибушкы, 

Та вже-ж тоби не ходыты в дружны! 

(Васмдыо**; 

♦ * 
* 

Росплитала дядына, 

Да не жалослывая, 

А сострыця нрынялася, 

Так слизка мы облмлаон! 

(Остер.; 
* + 

Н завывают/, у намшму) 

Догадайся, Марусю, 

Чого маты у комору мшила: 

Чы по рутшшый винок, 

Чы по биле завывайлечко ? 

Свадквн ыа. Ж 

Бидее та биденькее. 

До папиру ривнеиькее, 

Що з билого цвиту 
Та по всьому свиту. 

Ой де пиша, де подалася 

Да Марусыпа маты ? 

До нехай мдё из-пид ігысу, 

Да нехай несе мальовану мысу 

И билее завывалечко. 

Ой б идее та бплепькее. 

Як дым да топеиькее. 

Ой билее да зивывайло- 

Да виннеє покрывайло. 
гЗолоіоиош.і 

Ой ты душечко наша, Марусенько, 

Ой глянь на норит: 

Несуть твое лило, 

я^бнль бнлесеньке, 

Як штир тонесеньке; 

Биле бмлуваньня, 

Вичне ігокрываньня! 

дыво 

Поглянь. Марусю, н« 
То йде дружбонько, вориг твій. 

Та несе коровай на еици, 
Видео завывало на тарилъци. 

Як биль бнлонькее. 

Як папир тоненькое; 
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* 

Та ян витер його не ЗВІЄ, 

Тіл сонце його не зпале, 

Ни Дрнбсн дощик не ямоче: 

Молода Маруся взносе! 
(Чкгропшся.^ 

* * 

Бережися, сестры це, бережися: 

Он твій братець нз ви ком йде, 

И биде завлваныіб у шіци несе. 

Меші сее завыванью да це на ипч; 

Мени сее завнваньнє на увесь внк, 

Пійде славонька на увесь свит ! 

^Нерингої^ 
* *■ 

* 

Я-ж тебе, сестрыце, наїшнаю, 

Щастьем, здоровьем надмляю: 

Будь здорова, як вода, 

А будь богата, як земля, 

А пригожа, як рожа 

паз V 0 спивають два свахы к пвдносять ннмитку на голови, тав, 

бильні/д ЬЙ-'ТЬ траіш.ы льону н завивають Ш разом с косою, щоб 

К0СЫ’ Ч0ТЬ И велики коси, то аавше треба той льон. 

/ГГ 3аЧИС,М"Та «• кцчця накладають каптур, ЯК у Других, серпанок, чи очанок Ттн.. 
* сшіиють: Он погано Чирус,,' ,омлу, І0 друи* 

’ ««*»•.. Прим, птиин. 
в 

аби сестрице, накрираю, 

Щастьем, Здоровьем наделяю: 

0удь корови, як вода. 
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/і Пригожа, як ягода, 

А богата як земля. 

Л’адпяцсль ) 

і 

1 

Мы-Ж тебе, сестрице, скрываем . . . 

Богатая, як земля, 

А погожа, яв-бы рожа! 

* 

Оіі погано. Марусю, погано! 

Скинь чепець плід стодецу. 

Латку ногайку 

Скьшь пил лавку! 

Рутвяненьшіі вшючок 

Склади на головку! 

* * 
* 

Це-ж тобп, Марусю, не сподоба— 

Не пристав чепець до лоба 

(‘І То княгиня схватуе хутенько з голови н кине пмд сіял, до 
трьох раз; которых же батько, чи мати, мають пчо.ш, то просять ін щоб 

чопи не скидала. Прият, птицы. 
(0&\>уч>) 

* # 
* 

Захшлыди хк&иушечку* 

Ніг у поли грушечку; 

Сйому, гому хлмлушечка, 
А Юраею. як душечка. 

(Омфуч.) 
* * 

# а? 
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Тепер нарядили, 

Як еаяп.1 ехотнлы: 

З книша паляницю, 

З ДИВНЫ МОЛОДИЦЮ. 

(Овруч;) 

* * 
* і 

Колы—6 МЫ СХОТИЛЫ, 

Мы-б і її розпертім, 

Довели-б у лиски, 

Запдслы-б у 1ШСВЫ. 

* 
(Гидбішоть.) 

Болы-б МЫ СХОТИЛЫ. 

Мы-б іи розвѳртилы, 

Повели у садочок, 
Изныли вшшчок, 

Динкою парядшы, 

Из собою посадили, 

Да склались по грошу, 

Купили стричку хорошу. 

(Овруч,) 
* » 

* 

Ни вилще прываюшъ: 

И де-ж наше блечко, 

11,0 В ПЬЯТНЫЦІО ВЫЛИ, 

“ »У5»™пМ1у да повнвалы, 

н едилен і,ку да потеря щ! 

і* 
* 

(Чирнгол.) 
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Тіііькы що МОЛОДІЙ етрнчш яозяяжаютц да будуть налитку на¬ 

пинать. ло зараз лр)жкы и бу яре ухватить пил ню и порвуть; талько 
Яііяіуть: »Уже тооа вильця не треба!» (Овручу При.шч, пѣвицы. 

Молодшщ спиваютъ: 

Перед порогом могша, 

А в тій мотыли калина. 

Сйустылы гилечку додолу— 

Час вам дпвочш додому! 

Дружны : 

Цще не час, не пора. 

Ще аир очки йечирня не зійшли. 

ЛородЛ 

ъ * 
* 

Нечетен а уличка, не метена* 

Ще старша дружечка не ведена '. 

Треба уличку пронести, 

Треба дружечку провести. 

С) Отпоситоя къ обычаю проводить старшую дружку кт» ея дому. 

* * 
# 

Но одходи дружок, свахы спиваютъ: 

Зажурилась персиелочкп: 

Видна моя та головочка! 

Що я рано ітз вирію вылетала — 

Нпгіе мынп гнизда звыты, 



Що но горах оішгы лежать. 

По дольшах воды бажать! 

Озоветься соловеєчко: 

Не журыея, перепелочко! 

Есть у иене тры сады зелени: 

Що в первому та гнйздо зовьсл. 

А в другому диток наведем, 

А в третьому днток погодуєм. 

(ХорллЛ 

* Я- 

* 

Боярам, ян намисто дружок сидтоть коло молодыхъ 

Здшгнудцса саны. 

Як бояре силы.— 

А ще не так здвигнуться; 

Як нива иапьються, 

&Л-) 

Матерії, ян дружны одіЩріп». 

Давай, латы, вечеряти: 

Но вечери, подпльшоея. 

Ходим, маты, у комору, 

Подплыл добро з тобою: 

Гоби, маты, ныты іі бердечног. 

Мшш давай иолотеігечко; 

Миші, маты, скрыни та перынм, 

Іоби, маты, горох-горохш,ты: 

і оон, маты, новый дойныцц. 

ЙТіп,й дт\й рябым теаыци: 
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Тоби, маты, новым оборы, 

Мшш давай рябы и коровы; 

Тоби, маты, порожнів бодни. 

Мшш давай тидько довезты! 

{Пяруч.ѵ 
^ * 

* 

Тоби, ламко, да навыіічыкм. 

Мини мамко, да сувыйчыкы: 

Тоби, маты, ныты й бердечко. 

Мини, агамо, полотенечко: 

Тоби, маты, та стина пила. 

Мшш. мало, постилъ била. 

{Рядом сдь) 

* я- 
* 

Ой дады-ж нал диску: 

Дайте ще постидьку,— 

Зкрыню и нерыну, 
И в двир господиню. 

<Р*до*иг.іьЛ 

■» * 
* 

іїк дуже бидпа постим.: 

Да чого ты, Марусе, без кубла? 

Да чы ты кудельки не скубла. 

Да чи тоби латинка не давала. 

Да чи тебе охота не брала? 
(Ріасі№.чь.< 

* * 
* 
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Перед вечерею: 

Сшісчш лшг яворовії І 

Будете не вгетенй: 

Ненька старенька, п сестра маленька. 

Л пиду вид батенька. 
(1'йДлч.) 

* * 

Через гору гуско летила. 

З перцем юшка кьшнла: 

Хоть з перцем, не з перцем. 

Просьшб з іцырым серцем! 

* *■ 
* 

За вечерею молодым: 

Де-ж був селезень. 

Де—ж- була утинка ? 

Селезень на ставу. 

У пінка ші плаву; 

Тепер на одному 

Воны судять плав)', 

Вкупп на плавочку, 

Ги Ладять рясочку; 

Подать вони водицю 
З одішіі криница. 

Де-ж був ІО])ассш,г;о. 

Де-ж була Марьечка ? 

Юрасвкб у батечка, 

Маруся у латішкы. 

іепер у купоньгш 

* в а д к к м ы я, 

І ОДНІЙ СВІГГЛОІІЬЦН; 

ІІидять шмягшцп 

З ярон пшепыцн. 

ГІьють воны мед-пыио 

Из кубка одного. 

(Червовдр.) 
* * 

* 

Ты душечко наша, Марусе! 

Заборным гости забарилися в хати; 

А на двори коня ВзяТо, 

За Дунай завдато— 

За мед, за горилку, 

За Марусю давку. 

(Дуби.) 

* «• 
* 

Ой не находь. Литва: 

Буде з нами Оытва; 

Будем воювати, 

ЙІарьечш не даваты! 

* 

Не наступай, Литва; 

Будем тебе биты! 

Будем биты, поповпты, 

Марусеньки не давати! 

# * 
* * 

Пилы бояре, Лили, 

■Ц алого вола зьили; 

іТйдяч.) 

і.ІувнЛ 
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Ко столу качаючи, 

У попел ВМОЧІНОЧЫ. 

На столп ни крпшечкн. 

|]цД СТОЛОМ НН кисточки. 

Наша капуста родыла. 

Каша Маруся садила* 

Раненько вставала. 

Частенько поливала. 
(.Черномор,) 

* * 
* 

Шелл вечери : 

Жаль лини, мій батеньку за тебе, 

Остається мое зіільлачко у тебе! 

Уставай раненько. 

Да поливай знлыя частенько: 

Ранними и позішыы рііеоиькіімы, 

Дрнбнымы своими елнзоньканы. 

* * 
* 

Як Д0.Ю4ЫЙ відбирається до-дому. а там и молоду 
:»а ным повезутъ. 

Що в Санечках голубець гуде, 

А в евцтлоньь'у голосок идё. 

Ой го-ж бо то не голуб гуде, 

Іо-ж тестенько з зятеньком говорить: 

Ой тестепику, ти мій батеньку, 

Не гай мене, выряжай мене! * 

Тепер ннчка да темненькая. 

Свадвввыя. 

Дороженька до далекая . . . 

_, Не бійсь, зятю, ничкы темненькой, 

Дорижепькы да далеком-, 

И дам тоб» нроводиычевьва, 

Вороного да коиыченька, 

И шабельку для охотонъкы, 

И дивчину для розмовоньки: 

Шабелькою коня погонаты, 

3 дивчиною будеш розмовляти! 
(Конотоп.) 

А в сшісчках голубець гуде, 

А в евптлоньку голосок идё; 

Мы-ж думали—голубець гуде, 

Аж Юрасько тестя оросить: 

Тестеньку, мій батеньку! 

Пусти мене да до-домоньку: 

Тепер ничкы да темненький, 
Дороженьки да непевний 

Кони наши потомилися, 

По колина поодбивалися! 

* * 
# 

о» КОИ.., кояв-мвдведві 

Чи чуєтеся на силу • 
Чи довезете КНЙГЫИЮ—' 

Через ті» рочви бистрої, 

Через ті» тор» ВРУЧ’ 
Та в ті» комори ков» 

(Черв*™*.) 

(ГаД«-> 

28 
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‘ 
ОЙ коїш наши сывяшн. 

Чы булы вы на паши ? 

Чы чуетесь на сылу ? 

Чы довезете княгиню 

Да на тую гпроньку крутую, 

Да у тую свит доньку новую: 

У тій свитлонци мед-выло пьють, 

Тазі тебе, Марусю, давно ждуть. 

(Зо.іотопаш*) 

На гори Юрасько ходыть. 

Шаблею кійло косыть. 

Та пид коныченька носыть. 

Да коныченька просить: 

Йнж, коню, бнлее кІЙ.іо, 

II 1.0-бы здужав та Дунай ядысты, 

Нашу Марусеньку везты! 

* # 
{Гадо мысль,) 

Старшая дружечко, 

0ДЧМ1Ш да оконечко. 

Погляди да на сонечко: 

Іа коды же рано. 

І о ще й догуляймо: 

Нолы же (ПІЗНО. 

* ОЗШДЇІМОСЯ [Пізно І 

Ище рано. 

Иіде погуляймо: 

Ше\і ЗИ*)0ІЬа 111 МИСЯі;а 1,0 РДЙійшла,— 

‘ арЬЄЧКЙ 04 свого батенька не одыЙшл 
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ОЙ Юрасько у тестенька мед-вьшо нье, 

Попереду соколонька до батенька шде: 

Леты, деты, соколоньку, до батенька в двир! 

Нехай дворы-частоколы иовыіитаютъ. 

Нехай кубкы срибра-здота наповняють. 

Нехай свичи до иивночи не стухають — 

Нехай мене з Марусею дожидають! 

ҐЗоДОТОИОШ^ 

* * 
* 

Нуте, нуте, бояре, до коней! 

Не бійтеся темной ночы.. 

Ног вам то до помочы, 

А Пречистая Маты 

Вуде вас зостричаты! 

Марусенька догадалася 

Да помосты-ш зіосты 

3 калы новой трощы; 

Да погатыла гаткы 

То з руткы', то з мьяткы. 

Юрко до-дому радиться, 

А Маруся догадується; 

Вывела и коня з стани, 

И вынесло и сиделочко. 

„Юрасю, яоо сердечко! 

Переночуй ХОЦЯ шненьку!» 

_ Ой Марусю, моя душечко. 

Попытайся своей матинкы: 

Чы буде частувати ? 

Як буде частувать*, , 
_ * «ті іі^иіпшіТЫа 
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Як не буде частовйты, 

То пойдем о-ігавночы. 

ЙиіЫ кони гречку, 

Як пхали по девочку; 

Тепер Йижте содому, 

Бо пойдем до-дому! — 
(Охру,.) 

* * 
* 

Чого, свішопька та новесенька. 

Чого стонш темнесенька? 

Чого. Маруся молодесенька, 

Чого сыдыш смутнесенька ? 

ОЙ як же мини молодесенькій, 

Не сидить! смутнесенькій, 

Що об сила мене чужа чужьша. 

Юра сева вся роды ночка. 

Що з правого боку усе зовыци— 

Юраеевы все сестры цп. 

А з ливои рукы все дпверкы— 

Юраеевы все братокы. 

(Золотонош.) 

* * 
* 

І оворыла куна из куною, 

Сидячы над водою: 

А чы-ж добре тоби, моя куночко, 

Сидячы над водою ? 

Поты добре, нош дожчив немає; 

дожчи пійдуть, бережечкы зальютъ, 

И мене зженуть. 

Говорыла сестРа из сестрою, 
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Сидячы за скамиою: 

Да чы добре тоби, моя сестро. 

Да сидячы за скамиою ? 

[Іоты мини добре, поки бояр немає: 

А бояре прийдуть, 

Мед-выно попьютъ 

И мене з собою возьмутъ! 
(ЗСШЛОЕОЩ.) 

* * 
* 

Сироти: 

Да увійди, увійди, да чужый батенько, 

У новую свитлоньку; 

Да стань, да послухай, 

Як еыритонька плаче. 

Да сирота плаче, сыдиенько рыдае, 

Що порядку немає; 

Що вси тій що напитися, 
А некому зажуритися; 

Що вен питы да гуляти, 

Да іншому порадоньки дати. 
(Зоаоіояош.) 

N 

Як тоби, да тетирько. 

По пожару да «в кнлк0' 

Де пожар погорить, 
Крильцями подлечу; 

Де травиця полягла, 

Нижкамы яидбижу* 

Як тоби, да Марусю, 

У чужого батенька ? 
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Я свекорку угожу, 

Біиѵ постіііь постелю: 

А свекруси угожу, 

В головоньку поглажу; 

А дяверку угожу, 

Конычейько запряжу; 

А ЗОБЫЦ1І угожу. 

Русу косу заплету! 
(Радоішдо.) 

^ * 
* * 

Та клиновый лыстоньку* 

Куда тебе витер несе? 

Чы з горы да в долину, 

Чы а чужу укранну ? 

.Молодая та діівчынонько, 

Куди тебе батько оддає? 

Чы мнж Турки, чы жиж Татары. 

Чы в чужую землю. 

Чы в велику семью ? . . . 

Чужа земли піід кориньнячком, 
Чужа семья пнд иаривьячком. 

(Кояотоі.) 

* * 
* 

Да вже, ненько, нераненько . . , 

Навчай мене, моя матннко, 

Нк свекорку годыты! 

А свекорковп годы: 

Билу постиль стелы- 
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Да годы, доненько, годы ! 

А свекруси годы: 

Головочку гляды; 

Да годы, доненько, годыі 

А днперку годы: 

Хустыночку перы; 

Да годы, доненько, годы! 

А зовыцп годы: 

Русу косу пдеты; 

Да годы, доненько, годы. 

А Юр кови годы: 

Бнлесепько воды; 

Да годы, доненько, годы! 

Да не так старому. 

Да не так малому. 

Як Юрасю молодому! 

Щоб у сннечках вндерце водыци повненьке, 

А па колочку рушнык биденькый. 
(ЗвЛОТОИОШ^ 

Та вже—ж. ненько, нераненько . . • 

Чом мене не вчыш, ненько? 

Навчы мене, моя матннко. 

Як свекорку годыты. 

„Годы, доненько, свекорку, як батеньку. 

Раненько встань, на день-добрый да , 

В ннженькы уклонися; 

Держи, доненько, свптлоньку, як у виночку 

Рушнык на колонку, 

Выдерёчка все новенькії, 

Волыни повненькії... 
(Огт«* ■ 
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(п вже пнэнелько. иераненько . . , 

Научай мене. мамко! 

Дитятко мое I ты не мялѳ 
Будь само розумне! 

Раненько встань, 

Свекорк) добрый-деиь дай; 

Держи хаточку, так як у виночку, 

Рушігычок на колонку; 

Держи япдерце що-дѳнь биденьке, 

Да Й водицею повненьн» 
г Чернигов»; 

# * 
« 

Добре було, моя матинко. 
Та горилочку НЫТЫ . . . 

ЯКОГОСЬ буде, якогось буде 
Да бея донсчіш жити ! 

ІІНДеш, ДІОТЮІІКО. у 110.10 

Та зеленого жити жати; 

Ти займеш широкую постять: 

Ли з ким жити каты І . . 

* маты, да полуднати, 

Пн з ким роэиопляты . . . 

(Гитане іѵ) 
« • 

Чи л в тебе, панк-матко. 
Не дитят ко, 

Що ти мене против щічки 

Нинрппажіїрн, прачки ? 

Ш даЙ "««« оровндаычка 
Рядного братичка; 

Сіллпяні Ш 

Дай ниви вровмдыыцю. 

Хоть ридц\ сестриця»! 

-От—се тобв. провндни їй 

Ясний явеаць. 

От-се тобн яреввднмці 

Ясная зорыцв 1. 

1 

* а 

Ой запрягайте батьковы кошт. 

Ой щирії. вороній; 

Батьковы кони смутненько иржтти. 

Та з двора кішиніо не везуть 

(ІЙ запрягайте свекровы коїш. 

Сири. ЛШШВІІК 
Свекровы кони веселенько пржуть. 

Та а двора кнвгипю везт гь. 

Да вже кони запряжены! 

Чого сидиш Марусеньки* 

Чон не дякуєш бйтеньку ■* 

Дя еже кона запряжены, 

Нид ворота пндкедены' 

Я велю вона* оброк дать, 

Во.шичеііькнм постоять 

Як прийде мій батенько з саду. 

З саду, а винограду. 
Так Марусенька з посаду: 

Об спесиои. мій батеньку. 
29 



з» твої* гуляисйко ! 

що л в тебе гуляла? 

Іїпягкого доли не знала, 

[Цо в неднлечкм та все дивочш, 

Тая «ке п молодая 

Ой чого же сыдыш, Марусенььо. 

Чом не дякуєш мамо 11 ції '*• 

Да вже шш запряжены, 

У двир уведены. 

„Белю коням оброк дать. 

Возныченынш постоять, — 

Завы мяты ары (Іде з саду. 

З саду, з винограду, 

До дочкы па пораду: 

Спасыбн тобі], моя мамочко, 

За твоє гуляпь.счко! 

[Цо я в тебе гуляла, 

Важкого дала не знала; 

Що в недіїлечш та все дивочш, 

Там же я молодая 1„ 

Ой чого сі,їдиш. Маруееоько, 

Чом не дякуєш братику ? 

Да вже коїш запряжены 

II гшд силы подведены. 

„Велю коням оброк дать, 

Возниченькад постоять, 
ІІоьи братик прийде з саду. 

•І саду, з винограду, 

Гок русенька з посаду : 

Спасибі] тоби, мій братику, 
За твоє гуляїЕ.єЙко І 

V. В А ДЕ ВЦ ы Я. ЇП 

ІЦо а в тебе гуляла, 

Важкого дила не знали; 

Що в недндечкы то все дивочш,— 

Там же я молодая! . . 

(Чернигов.) 

я- * 

Стань, моя матшшо, в порозн, 

Вже-як я колода в дорози. 

Не жалослыва матуся! 

Наворотив ночи вон гоїшш, 

И проводника не даєш! 

Стань, моя матохно, в порози: 

Я-ж тоби, матохно, вклонюся! 

Кискою земельку устелю, 

Слизкаяы шіжкы оболью! 

# * 
* 

Загрнбай, маты, жар, жар,— 

ііы не буде дочкы жалъ, жалъ,- 

Закидай «чаты дрова, 

4 Зоставайся здорова! 
(Чернигов.) 

•» 

5 Закидай, маты, триекы. 

Сподівайся цевнеткы. 

Отто тоби, маты, 

Ц прач у загптп: 

Як будеш прачем прати. 

Будеш иене споминати. 
(Овруч Д 

* * 
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Ѳятер вцрнтечка одчшшв. 

Братець сестрицю проводив г 

Ог-се тобп. сестры це, дорога — 

Йндь од лене здорова ! 

(ЗОЛЛГОПОШ,; 
л -» а 

Оіі брат сестру проводыв, 

А мттсяць дорогу поспитав: 

От тоОн, сестрице, дорога — 

Йндь од иене здороваі 

Будь здорова як вода. 

Будь богата як земля, 

7 Будь пригожа ык рожа. 

(Чсрыигоі,) 

1 Будь же ты красна, як весна. 

(Гіилч.} 
♦ * 

* 

Одстунйтеся вороги 

Из кпяцевоя дороги, 

Ьо ІШ до бьютъ кошівенькы ПіІД НОГО, 

Ой ішдобьють коішчешькь^ пндобьютьт 

А щоб но було ворогив тут ! 

я * 
# 

(Чернигов.) 

Ой дивчыно та Мпрусечко, 
Позасинай свои етежечш, 

И стежечки и дорижечш, 
То рз тою, то льятоіо, 

Хрешдтепькый ТВ барвииочком. 
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Заішшненькьш та васылечкои. 

Гуда йтыме твоя машнка. 

Те зпльлячко прогортатиме, 

Марусеньки та шукатиме. 

Зильля мое та охайнеє, 

Дытя мое та коханеє I 

Я-ж тебе та охаяла, 

Марусеньку та угаяла; 

Я садила, я поливала, 

Марусенька як не бувала 1 
(Коногон.) 

* # 
# 

Бряжчалы колокола, бряжчали, 

Туды-ж нашу Марьечку помчали; 

Выйду и за воритечка, аж уже свит,— 

Куди Марьечку помчалы, тилькы слид. 
(Острого*».) 

* * 

Ходить кизочка но крутій юрн, 

Нижкою як тун, так туп! 

Сирому вовку яаругаетьса: 

„Я-ж тебе, сирый вовку, не боюся!„ 

А в педилеиьку рано по-раненьку 

Кизочка як нема, так нема; 

Тіиько осталися ннжкы та рнжкы 

Та биліи копытьця. 

Ходить Марьечка по новых сипах; 
Нижкою як туп, так т}п. 

Свойму Юрасеньку наругаеться: 

„Я-ж тебе, Юрасю. не боюся !, 



230 
Житейскія. 

Л в пояадаок рано но-ряненьку, 

Мярѵсеньвы як нема, так нема, 

Тп.іько осталася русая коса, 
Та дішонывдл краса. 

(Шилов) 
■№ * 

Пн прывезуть посаг до свекрухи: 

За воротами вишня. 
Туда наша матова вийшла; 

Ягодкы зобала. 
Молодок певистоикы ждала. 

Вийди, матинко, огляди: 

Що тобн бояре привезли ? 

II скрыню її перину, 

ІІ молодую княгиню! 

# * 
а 

СГддлч.) 

Оонеднлкоші. 

ОЙ у соду, у садочку, там голубчик гуде; 

Там ІОр.очко парубоство здає: 

Я°Й пате ваиі варубочкы, парубоство моє! 
А вже—ж я пнду 

В чолова чу раду, 

Чоловйкам на порадуй 

°тГ'Ѵ С"40'1КГ' тая голубка гудо; 
(,й то» Маруси діівоваашв здає: 
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„Цаіе-ж нам, давочкы, д нвова інше моє! 

А вже-ж а ішду 
В живочу раду. 

Жопкам на пораду!,, 

(Рядомиш.і 

* * 
* 

А в попедилок рано 
Маты дочки шукало, 

ІЗ саду и в горбди-выноградн 
II у суспдок питала: 

Мои сусидочш, мов голубочки. 

Ч.ы не бачили моей дочки? 

Да иды, моя доню, додому. 
Погляди у головоньку! 

Да погляжу, моя мамочко. 
Да не тобн — свскрухіш! 

{Не^ПШСїИ.) 

* я 
* 

Ой тыхо, тихо витер віеі 
Аще тихше до дочки мати нде 

Сиого дитяти одвндоваты. 

Десь моє дитятко ие ішло, не йло. 
Да колы-б пило, то-б ныше було; 

Да.коди-б одо, то-б не змаршио. 
(Чернигов-) 

* * 

Що-ж бо то да за зіиьля. 

Чорнеє да наснньня ? 



Ж и т к й с к і«. 

Нчорл було дп »« стебли, 

л СЬОГОДНІ ІІП земля. 

Що-ж бо то :т іійрбвы 

До у шшкш Мару о и ? 

Вчора бу.т та у батенька, 

А гьогодня у гпокорка , . . 

* » 
* 

гРімяішсмѵ) 

Да ішведте ваше! 

Да нехав нам иопдаше, 

Червовыми чоботкаіы. 

Золотыми подковками! 

* б 
* 

(Черн а гок., Остер } 

Хто в мене по сииечках походив, 

А хто в мене дилечко поробив ? 

Н-ж думала що чорная галка. 

Аж то моя левпхна коханка. 

« * а 
("Чернигов.^ 

По двору* по двору 

Да пороша упала; 

А на тій порош її, 

Слндш хорошії. 

Да свекрухIIп каже, 

Ш'1 куші ходила; 

л свекорко каже: 

-Ь «є беті» то купа, 

Гл ««яисткп нон! 

« * СЧіфИИҐОН,} 

Сил дивны п. 

Дп чоі’о-ж ты, митники, баришся, 

Іи тчугм мого сорому боииШп? 

По бійся, митника, но Шсн; 

И червоніли чоботиы обуйся! 

Тонны пороги ийд ноги, 

Л супостаты ігад пьаты. 

Щоб перестали брехати! 

(Гпдомііѵмь) 

# и 

Да ііншоії дож чи к краплысты й, 

Да уродив черчик черчистий. 

Да не вмила Маруся иосыты. 

Да не вмила красыты. 

Да мусила ІОраем просыты: 

Оіі окрасы, ІОрасю, ееіі черчычоа шй. 

Да звеселимо увесь рпд свій! 

Що-первый рпд—свекоркіш. 

А другий—батеїшшв. 

(Зол».і9МоШ 
& 

Розливайтеся береш* 

По втишайтеся вороты! 

Заробила Маруся пироги. 

Хоч не пшелыншіи АН ниша — 

Своему родом» подимнії: 
Первый рил свекоркив, 

Л другий рнд—батшіккші. 
(Яя.ю»оаоиі) 

ЗО 
# я 
я 



234 Жи ткйскід. 

Знати, Марусю, зпаты, 
В которШ вона хати: 

II давкы и прилавки 

З червокои кытайш; 

Калиною обтыкана, 

Рожою обсыпана. 

^Зодотоиош.у 

# * 

Ой пиду а у луг но кальшу, 

Да выломлю калинову витку. 
Да застромлю за билу намитку; 

Нехай моя калыионька выше. 
Нехай моя родьша гуляє. 

(Глдолысль.) 

* «■ 

Калинонька наша Маруся 

Инд калиною лежала, 

Калину ломала; 

Чорним шовком у пучки вьязала. 

На дорожку бросала, 

До батенька слала: 

От тобп, батенько, 

От тоби да подарочок— 

Червоная да калиночка * 

Од любой да дытьшочкы. 

(Чернигов.! 
* * 

& 

Темного дугу калина, 

Доброго батька дитина; 

Свадебныя. 

їака вона дремька 
Як рожа повненька 
Нітчого дивувати, 

Така була іи й маты: 

Записать іп в листи. 

Щоб іп були таки й сестры; 

Записать іп в квити, 

Щоб були таки ш Й дати! 

* * 
* 

(Хоро.і* 

235 

А у нас овес расен, 
А у нас увесь рнд красен: 

Яка чаты, така дочка. 
Як красна калиночка. 

іНоіогрм-Водшк*4 

* # # 

До пана йдемо, 
Гостиньци несемо: 

Житній, пшешшньт, — 

Ми в інша величний. 
(Овруч ) 

* * 
* 

ОЙ пане, наночку! 

Ведем тобн пиддааочку: 

Вчора була у вшючку, 

А сьогодня в сернаночку. 
(Оврл ) 

* * 
* / 

У нашого пана, 

Зеїеная брама: 
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Зп.КН И ОДВІфШ. 

(лоті, 1111,11 шш горшш. 
(0«|т) 

* * 
* 

Ше. КО.ІЫ л0,10ЛіІ Я* червоною СтрВЧКОЮ. ГО ДОВГО ПЄС]|.,Мя Тя_ 

гнеться. Ходять собв ні- х«™ 10 хатн йяга?“» <-иахц. ко.щ хочуть, 

та спивають: 

Через удыдю іюрезшг 

Нам дороженьку перейшла: 

А все в здоти, в оксамити 
І! в червоних чоботях. 

* * 

Казали вража діоды. 

Що Маруся недобра буде: 

А вона добресенька. 

Як рожа повнесенька 

« * - 
* 

И тогди, як ходють р перезвою, одна сваха ио<ЯйТ нв 
навшіяшН льоііъ,—и ряде. Йдучи. шійн-то така вже робоча. ш° йлу'ія 
пряде, » спинають саны собою: 

Коды—б ти, прыдпночко, добра: 

сндіип у-дона, 
А в тую метелицю 

К'уделі.ип-6 куделицю. 

Ьо воны не іівіккають,—хоть ииьііі дощг, або меЩшіЦ-ДОИ» 

^ — п Д0РМП П ***** тая. хоть одна а*» 1 
и а 11Иршмтч. Р 

ПѢСЕН ЖИТЕЙСКІЯ. 

шйігачфюшйі. 

— Запорожець, мамцю, запорожець 

Ш.ннш босу па морозець! — 

До морозну ншкш нришнають. 

Запорожці! дивку ііпдповлшть; 

..Не любы, дошо, ЩО в жупани: 

Полюби, дошо, що з постолами. 

Що всяшЙ день ходить за волами. 

Хоть не за своими, за чужими, 

Щоб нас, серце, люди не судили « 

— Уповал(Ц мамцю, ни жупаны. 

Думала бути за ним наші: 

П в жупанах, мамцю, не ходила. 

Доброй свиты не зносила 

Уповала, мамцю, на керею. 

Думала бути попадею: 

И в карен, мамцю, не ходила. 

Доброй СНИШ не зносила. 
(Рядовые.».) 

І НІ «о мій. Г», гуешй. «о ЧИЮ 

йо.іяті. „и.' * 8 «“ " И 
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Велять лиш бра гы у вдпвоііькы и хати, 

Л в тые» да вдивонькы тры дочки в ьчшнатй 

_ Чы ту, чалю, сватать, що головка гладка ?_ 

„Сватай, сынку, Й людей пытай, чы метена хатка. 

— Чы ту, ламо, сватать, що намистечко ьысыть ? 

„Сват,тії, сынку, й людей пытай, чы дпжу замисыть 

— Може ту, мало, сватать, що дрибненько ходить?-^ 

„Сватай, сынку, й людей пытай, чы д плеч ко робить 
— Робить воин лило, да псе хорошенько: 

Благоеловы-ж ты пас. Воже, н ты матусенько! — 

(Глу.хов.) 

Поставлю а коня у в’ограду, 

Л сам мпду в хату на пораду; 

Аж мій батенько коло ворвт ходить, 

На рученьках сиделечко носить: 

„Оп на, сыну, сидельце, не гайся, 

Щоб вид того війська не зостався: 

Ой військо йде, оружепько має. 

Попереду музыка нгр;н\„ 

Поставлю я коші у н'ограду, 
Л сим пнду в хату на пораду; 

V' мильні братик все но двору ходить, 

> рученьках гостру шаблю носить: 

,<>»,... ПО І'ПЙСН, 

, "л т,,ге '"««« «Є зостався: 
"ІЙСЬК0 "до- оруюнько має. 

Иовороду вузина агіїяо 

• « «»»» У «'ограду ] 

* ™" '"'■'■ѵ " ™7 н. пораду 
Л* """« • РУиуау 'тадита. 

К М Е Й Н О Р І) ДІ і в і; І) II Ы я. 

У рученьках сорочечку носить: 

„()Й на, сыну, сорочку, не гайся. 

Щоб вид того війська не зостався: 

00 військо йде, оружепько має. 

Попереду музика нграе.„ 

Поставлю я коші у в’ограду, 

А сам виду в хату на пораду; 

Аж моя сестра все по хати ходить, 

У рученьках хустиночку носить: 

,,Оіі на, брате, хустину, не гайся. 

Щоб од того війська не зостався: 

Ой військо йде, оруженко має. 

Попереду музыка и грае. „ 

Поставлю я коня у в'ограду, 

А сам пилу в хату на пораду: 

Аж моя мыла но евнтлыщі ходить, 

На рученьках дитиночку носить: 

„Ой на, милый, дитьту, не гайся. 

Та зо мною ще раз попрощайся! 

Ой милый друже, люблю тебе дуже 1 

Серденько моє, покидаєш мене: 

ОЙ як меші забувати тебе? 

Як йтимеш мимо того жита. 

Згадай тоди про мое ты жытьтя . - 

Ой милий друже, люблю тебе дуже ! 

Серденько мое. покыдаеш мене: 

Ой як меня забувати тебе 
і Екатерин осам і 

— Оп хмелю—ж МІЙ, хмелю, я хмелю зелененький- 

їе-ж ты. хмелю, зимувався. що не розвивався. 
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„Знмувався л, хмелю, » зеленій лисчьши, 

Лочувіш я, моя маты, в молодші діівчыны^І 
_ од сыну-ж мій. сын} ! негаразд ты робиш; 

Жаліються лол оды ці г, то гы шкоду робыш! — 

„Таки буду ходыты, такы буду робити: 

ОН іш)-б тобп. 'іоя чаты, молодим ожениш!., 

— Оженися, сыночок. оженися, небоже! 

Та не боры удйвонькы, та не дай тобп Ноже! 

А а удішопьш серце, як ,пі.и псе сонце: 

А хоть воно як нп гріє, та холодный нптер віє. 

А возьмы-ж ты днвчыну. бпдну шротину; 

Будетъ тебе шанувати, як маты дытыну. 

А в дивчины серце, як лнтиєс сонце: 

Хоть воно хмариееепько, та таки, теплесенько. 

(Гадам.) _ 

хмелю, ній хмелю, да де ты згаїу зимував; же ? 

Ой зимував я у темному лузи, да й не розвивавсь | 

Ох и сыну, мій сану, де ты ннчку ночував же? 

Ох н ночував а в споен дидашпы, да ІІ не розбувашь 
Ох її сину мій. сину, не гаразд же ты робиш; 

Хвалилися ’пжн аододнци, що ты шкоду робиш. •* 

Аду. маты, ходыты, буду шкоду робити; 

гу, ' 10 '* Іеі,е- ’10і1 матусенько, да молодым оженити* 
женися, сину, да женися, небоже, 

Ш "',7й І,Д0“ тМ№"-- «• судя тобі. Ііоже! , 

Що V втом"' 1(,І0ДУ л"™”>4 положи тобі, ііоже! 

5 --г:::,.;: —■ Я 
1 Г1Ж‘. до холодний витер ВІЙ 
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\ і) дн вчини серце, да ш; литьнєе сонце: 

ОІІ хоть коїш .хмариееепько гріє, да тепленький витер віє. 

Що у вдовы даты, да нигде нх водити, 

V и дії вміліш да дитей нема, люба-мьші розмова. 

ґКоиатои./ 

Ластуиидп чорная хмара, наступила іі синя. 

„Навчи, навчи, Он дня я вдова, ла свойого сына. 

Як не будеш научати, будем кароваты: 

Окарусм рукы Й ноги м чорній брови, 

Щоб не ходив до дйвчини молодой. 

Окпруем рукы ІІ носы, н карнії очн. 

Щоб не ходив до ди вчиш о-ншшочи.„ 

* (ГлулопЛ 

Ой у иеднлю рано но-рапеньку ясна зора виходила; 

Збиралася кревная родина, мене в військо випроводила. 

„Провожай, провожай, моя матусенько, чи не жаль тобн буде, 

Ой як пойду в чужу сторононьку да колеж чужій люди. 

Спогадай, спогадай, моя матусенько, ой як сядеш хлнба ноты. 

Ой десь мій син, десь моя дитина, да немає Йому штсти. 

Спогадай, спогадай, моя матусенько, ой як сядеш об».даты: 

Ой десь мій сын, десь моя дытыпй, що никому о Дві! даты. 

Ой ЯК буду, моя матусенько, да я в війську помирати. 

Приймай мою вврйр дружну Д« за рЮТ дытыи} .„ 

Но такий же свит, не така година да тепера ностпла, 

Ш,,г, «ужал дитина да за рндную стала 

:И 

Дорижки, дерижьа, та широка, 

Та широка, м далека; 
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Як но тШ дорлжцн да жовті» пнсочкы, 

А на тих пасочках стоять тры садочкш 

Що в первому садочку соловейш свищуть. 

[До в другому садочку зозуленька куо, 

А в третьому садочку маты з сыном стоила. 

Маты з сыном стояла, маты сына пытала: 

Оіі сыну, ній сыну! хто-ж тобн пирипший 

Ча жинка, чи теща, чи маты рпдиая? 

„Маты моя. маты, на що се Й нытаты. 

На що се іі нытаты? ножно самій з паты. 

Що теща для прывнту, жинка для совнту, 

А гы. стара маты, порадниця в хати; 

Родила п боліиа, страждала, вмирала. 

Кров проливала — смертоньки бажала 1„ 

Шриапд) 

ІЗ чистим воли бал камедь лежить. 

Ой на тіш каменю сыз орел сидить. 

Огі сыдыть орел да іі розмишляє: 

Йде козак дорогою, орла пытас: 

Огі чи був, орле, в мой сторони ? 

Ой чи тужить моя мила по меші ? 

“0|і тужьіть—тужить, на ліжку лежить. 

Правою рученькою за серце держить.,, 4 

Оіі уставай мыла, скажу тобн шість: 

Ой прінде твій миленький, буде в тебе гнсгь. 

1 устала ■ІЬІла: як не лежала, 
І СЮ челядоньку іщрозбужала: * 

„ УГВаЙі ,|елаль- засвй™ свнчи, 

иол^*** миленькому в вичд. 

ШГ0 ИІГІ «ылеиькый, з личенька знав'/" 

Сем еЙпородс ТВЩГПЫ а. т 
„'Через і обе, моя тыла, що тебе не видав. 

ОЙ чого-ж, моя мыла, з личенька знала?.. 

Через тебе, мій миленький, що тебе не выдала. 

Окулов. Радонис-н,) 

ОЙ ВЫЙДУ » за воритечка, да райе вода, рыне; 

По сылуііте мене за нелюба, да пехай же вин згыиеі 

ОЙ колы-ж вы мене силуете, дак вы-ж деве ’тдайте: 

Огі колы-ж мепи а горе йметься, то на мене и дбайте! 

Ой хожу, блужу я по улоньцп, як нрыблудпая овця. 

Да іш до кого меті промовыты да віфпенького словця. 

ОІІ туман, туман да по дорози, ой туман качається; 

Оіі десь мене при лихій година увесь рад цурається. 

Огі не цурайсь мене, родинонько, не цурайся ти мене, 

А при лихій да годыпоиьци признавайся до мене. 

Да нела-ж центу наііповшшіого над ту мйкнвочку; 

А нема роду пайшірішигой> над ту матшгочку. 

Да нема цішту найсьшпшого над ту ожыпоньку, 

А нема слова наЙвнрпншого над ту дружьшопьку. 

Ой туман, туман да по дорозн а туман но облози . - - 

(Перм слит) 

Покладу я дало, — нехай на нетривку! 

Заберу дп гей я та шіду в мандрнвку. 

ОН зайду я на могилу, та розписку я торбину: 

Роспущу я свои даты на всю украяну. 

ОЙ зайду я ѵ долину, — стану, погадаю,— 

Як возьму я своих литок вмвето позбираю! 

Ой ходила та блудили Диток понудь 

На що-* ШШ »7*» *** 3 СШМ* ' 
Ой два силы оре, чотири молоте, 
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А дванадцять дочок за мостять заходе, 
Д дня СЫПМ годую — у військо готую . . ■ 

• КЗВИ.) 

і)п новішії, шітроньку. з горы і) долиноньку. 
А з горы в долы ну* до ллю родыііу. 

[! ватер не ніс. п сонце не гріє: 

Только степом — молем траті леденіє. 

Пусти, мій миленький, голубчик сивенький. 
До броду по коду — один,ізю роду. 

Я її сам не паду, 11 тебе не пушу, 

Бо ты скажені роду об свою пригоду. 

Не буду клзаты. а пн споминати. 

Як оонльліоть сльози, то а вийду з хатиД 

Быгідѵ за порота. стану як сирота — 

Хто Йде. ТО ЛЬІІНІЄ. бо роду немає. 

|Ж»т<імігаи 

Об гаю мій, гаю, гаю зелененький! 

Чом нп тебе, гаю, гін витер не ніе? 

Пй витер не ВІЄ, ПІЛ),.!з це колише; 

І млько брат до сестры часто листы пише. 

Пише на вкраяну, іуды их піде швидко: 

С.сірн моя. сестро, сестро украпило! 

До меті на світі з тобою робите? 

“ СЄСЇР0, ив чужини жити? — 

Г°ЧП "е Ч"»™* треба привикати. 

,Єол“ а»— 0«. лот,шА „„ти... -Я 

*“* “»",,л¥- 
ГГ ^ ^ СІШІ'О роду; 

>ии Яет' мишй- Ролубоньш СІ,ший. 

(ЮНІЙ Порода ГВШіІІИЯ 

Да до мого роду, хоть но шию в тлу, 

Хть я замочуся, в роду просушуся, 
Таки з родиною да п наговорюся.— 

,,Оіі не пущу, мыла, да до твого роду: 

Ія» ти евойлу роду скажеш всю пригоду... 
Оіі не буду, мыл,ці, пригоди казати; 

Только буде знати отець старый, мати.-- 

/Глушив 

ІІС СПМЇЇПЙТС ЕїIIЩіІі^ бу ІЩ5 ЗІ І!С СПЙСДІТ 
Ще своєму роду правды «є сказала. 

Вийду з а ворота, стану як сирота — 

Хто йде, то А минає, бо роду немає. 

Ой повій, внтроньку, з горн на долину; 

Ой принеси, Боже, здалека родину! 

И витер не вїе, гиль,ія не колише,— 

Только брал до сестри да лыстоиькы пише: 

Сестрн-ж пішії! мала! чи привикла сама ? 

Ой хоч не привыкла, треба привикати. 

Коли породила безопасную мати! 
,(Огтс|і 

Ой іи солоней, нтащечко мила! 

Ой не щебечи садом лстючи, 

Оіі не оббивай ранньої! роси: 

Нехай обибье матюнка мои. 

До мене йдучи, одвидуючы, 
11 о его ЖИТІ,ТИ росіштуючи ! 

Матюнко .моя, радная мол! 

Мріііды до мене, одішдай мене: 

Оіі як и живу, лк и горюю — 

Я своих 'Аптечок не погодую! 
^Г.тухті.; 
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Ой ты. соловей, рапішл пташечко. 

Ты ие щебсчы ряаб иа-зорп, 
Да не обтрусы раньньон росы; 

Йехаіі обтрусить моя м японка. 

До мене йдучи, одвидуючы, 

Мого ИѵЫтьтя розвид) ючы! 

Чолошіче мій, дружьшо моя! 

Заввз ты мене, де роду нема. 

Де роду нема, да псе чужина: 

Ннкуды пій гы, поговорыты, 

Н серцн печали да роздплити! 

«Ой, жидко моя! пійды до кумы, 

ІІІЙДЙ до кумы, огню наборы. 

Из серця печаль з кумою розднльїЦ, 

Ой, я й ходила, н говорила, 

С кумою печалі не розднлыла.— 

Па дубочку два голубочки 

П цінуються в милуються, 
Моему жытьтю дивуються. 

Оіі вы, голуби, ны сизенькія, 

•>кі иьілуйтеся, пы милуйтеся, 

.Поему жытьтю не дивуйтеся 

Ой як я живу, як я горюю. 

!!е Ш живеться, як горюеться: 
Ьу™™ |,„д,. „И 

,.р"д"а сюп» чмттш 
' сілли жити, розживатися. 

г<ии родьша признаватися, 

V " '"Ша **т У гот, „1)ия,„ш 
1 * ост прыйящ 1|1(1 , 1 "-,а- 

' • Ііи Я «ову няйшл 
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10 І Нікуди питтьі, огню добути. 

І і и <■ ььт стати, поговорити. 

Туги-печалп та Й розважити. 

/[оптико моя, дружьшо моя І 
Пиды до куми, огню пабери. 

Сядь з кумасею да Й поговори! 

(Конотоп,) 

і б В чистому ПОЛИ стоять два дуби, 

Лп схилилися верхи до купы. 

(Харьков; 

Чояовігче мій, дружино моя! 

Та завиз ти мене в чужу сторону, 

В чужу сторону без родыночкы; 

ІІшсуды гштты поговорити. 

Та на серцю печаль розвеселить!, 

її ой жшіко моя, дружьшо моя! 

Ой єсть у поли та дви тополя. 

Третя былына—то вся родьша: 
Туди пійдемо та поговоримо, 

Тогди печаль на серцю розвеселимо! 

Чолошіче мій, дружино моя! 

ІЗже-ж я ходила її говорила— 

До мене тополя не промовила. 
Та на серцю печаль та Й не розвеселила. 

гВас&штвЛ 

Посію а руту да иъяту 
И зелеіюму саду да сяду; 

Рута та мъята та не принял.тся, 
Родинонька да п одреклвся. 



218 
Житейскія 

Перечула через люды. 

Що мій батько в гост» буде: 

Ждала я, ждала, ждала, дожидала. 
Норитечок не зячыняля. 

Аж .піЙ батько Гіде да Гіде, 

Віт до мене дії й не зайде: 

Пич Ліон темна а зиронька «сна, 

Доленька моя несчасіт! 

Перечула через люди, 

Що .патинка а гости буде: 

Ждала я, ждала, ждала, дожидала, 

Ворнтеч о к не зачиняла; 
Аж патинка йде, да йде. 

Да до йене не зайде: 

Пич моя темно, а зирочка ясна, 

Доленько моя її сеча енн ! 

Перечула через люди, 

Що б ратичок в гости буде: 

Ждалл я, ждала, ждала, дожидала. 

Норптсчок не зачиняла. 

Аж мій братичок йде, да йде 

Да іі до мене не зайде: 

Пич моя темна а зиронька нона. 

Долонько моя иесчасіїа! 

Перечула через люди, 

Що сестриця и гости буде: 

,*ѵЫ'і!1 ж'*1пла, ждала, дожидала, 
Норптсчок не зачинила: 

СССТРЬ'ЦЯ 11 де да йде. 

|.°"а А0 Д» й по зайде: 
1,1 моя іонна, а зирочка ясна. 

Семеішородєтвкіпшя. 

, Іо.іеииаі моя иесчасіїа ! 

Перечула через люди, 

Що мій Віыдцй и гости буде: 

Ждали я, ждала, ждала, дожидала. 
Воритечок не зачиняла. 

Аж мій мильні йде, да оде. 

Да Я до мене вин зайде; 

Пич моя темна, а зиронька ясна. 
Доленько моя прекрасна 1 

(Коаигші.) 

До вилатала галка з зеленого гайка, 

Да вилітала друга нз темного луга; 

Сила на дубочку в вишневим садочку; 

Да не хилися, дубе, бо житьтя не буде; 

Дн но хилися, сосно, бо Й так мені! тошно; 

Да не хились, береза, не шлна — тверёза; 

Да не хылыся, пиько. бо И так «енн пірько. 

Не хилися низько, нема роду близько; 

Только н мене Й роду — два братики зроду; 

ІО А третя, сестриця, шішла в сад гуляти, 

11 йшла в сад гуляти братикнв шукати: 

Ой при Йдить, братики, в неднденьку вранці), 

Намочим горилки — в зеленій пляшки. 

Намочим горилки з перцем, нз ннберцем. 

Выпьем, братики, з своим щирим серцем. 

Да чого-сь меті, братики, трійка не пьсться. 

Коло мого серденька ик гадина вьеться. 

Есть меті, братики, нз хмелю нохяиіМв — 

Коло мого серденька велике журішьня. 
•Зпіотивош І 

32 
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К) Та й ти прибулають десятого году. 

^Наюк,; 

— Ой милый мШ, лилий, милый соловейку. 

Ирыбудь-же до мене и недішо раненько; 

Прибудь же. мій мыдмгі, в недіию у-рнмцн_ 

Заправлю горилки в кришталевій пл Ніцци. 

Ш лерцем, з ішберцел. з моим щырый серцем! 

„Чомусь мели. мыла, горилка не ньетьса: 

Коло мого серденька, як гндына въеться.„ 

— Ой то-ж не гадина — то лихо година 

Коло твого серденька собп гннздо звила._ 

Вылетала галка, чужа, подолянка. 

Сіип-пала пика на зеленіш дуби: 

я11е хилися, дубе, бо я так аеин буде, 

Ь чужів сторонояьцп біІДНІО ГОЛОВОНДН.д 
Вылетала галка, чужа, подолянка, ■ 

Сіиа-шиа галка на зеленій сосни. 

«Да не хц.шся. сосно, бо й так кеші тошно, 

~ чуюй стоРоиош)цл бндвШ Г0.!0В0ІІЩ1.„ 

Вмістила галка, чужа, подолянка, 

ы нала галки на зеленій гнльци. 

в пи“°’ °° й * М гіфко- 
5 стоР""°™ш видам го.іовонци! 

СщГ т' Г '',1{"’ “ №,иіш'0 гайка, > 

— Сила, пала Г], ”к я<,||е бито! т" ~ лг; "«* 
О'Л, паза га„-і Т"К мип" ™"" 

3«МИІ видаси: 

СеЙеОіі 01> О ДЄТВЕ1НГЫ я. ш 
Це хилися, вшьхо. бо Й так меті гнрької 
В пі миленьку вранцп збирайтеся, братцн! 

Та намочим горилки у зеленій хшшди. 
Та ккііікомо, братцн, горіїлш по парші! 

Ти чомусь пеки. братцн. горилка не пьстьса, 
Край мого серденька гадынопькп вьеться, 

Извела гниздечко. де моє сердечко; 

І і Извело кубельце, там де мое сердце, 
(Гидячу 

15 А то не гадина — то лихая година; 

Изсушила, нзвъялилн невпрна дружина! 
(Зсыотоиши.) 

Не хилися сосно, бо й так вони тошно; 

Не хилися гплько, бо гі так яенн гирько. 

Сына зозуленько, не куй жалібненько, 

Та не збуди мого гостя дорогого, 

Гостя дорогого братика радного! 

Ой я сама знаю, колы избудыты — 

Як ясне сонечко стане нзходыты; 

ОЙ встань, мій братику, ой встань, пробудися! 

ОЙ там у садочку водиця в кубочку. 

А в новій аштлоньци рушник на кнлочку. 

Водицею вмийся, рушничком утрися. 

Тогда, мій братику, на скамью садися! 

В удод говорити, будем розмшшіы, 

Як маленьких литок та п догодоваты. 
(Гяд«.) 

Груишдо ті.. ™ ■> "Г“* 
Везена—не шшіжеия не и 



Ж І! Т Е (І Г К Пі 52 

Сырою землею нс осыпана! 

ЗІьыаа .чек! чоя-же ты нс всссдпи, 

Як ты в споен матпикы росла. 

Н рил ного батенька жила ? — 

.,МыденьшЙ. МЫДСССИЬШЙ мііі! 

Даіі лсин воленьку таку. 

Як в своёк матпнкы росла. 

В радного батенька жыда!„ 

— Мыдпа. миленька нов! 

Зроды ясна девьять сышш. 

А десяту дочку хорошу. 

Тода дав гобп воленьку таку. 

Як ты в споен матпнкы росла. 

В радного батенька жила.— 

-Миленький, милесенький мій! 

Збудуй ієни девьать долав. 

А десятый терем высокий: 

В тіш терени будемо жить. 

Жить. жыть. да Бога хвалить. 

Сипав женить, а дочок давать, 

Родички на веспдьля звать! 

(І і \тФ) 

"ь ,т: У* голубка лиши і 

ЛГСГг*"*- *" »—■ І у чм гг»».з; ю'с“°^ Щ 
*«*•«, илывьЛ роТ'І ™ ,,ущу ,Ш В°Ш 1 
ЇЬьиа, іиьШ з рож/, *‘,'іМК0» ВІК А» «ого ро^У- 

Бьійіша хаты вад, бваГ’'3 ТІ‘..Й втад< «РУ™ТЬСЙ 
1 ’1- ГІ1 й стада дьшытьсік 

СвикЙаоРодствЕїшин. 

Чого ся я з рожа квитка ня вод» зовьяла ? 

Ой Лесь МОЯ да доаечкц в недузв лежала ! 

||(> дожила, мол маіы, аа дай, аи тодьіньк 

IIопалися в лымі руки непарній дружыпн. 

Напрягайте, слугы моя. коїш воронні: 

І [нздогоньто, слугы мои, лата молодій. 

Як л л піалы слугы мов на рубленим мости: 

Вершітеся, лата моя, хочь до меие в гости. 

Хоч і, вернемось, не вернемось, да вже не до тебе; 

ІНашншты було-б тогда, як мы булы в тебе. 

(Копо ТОН.) 

ІІЛЫ.ІІІ, плыла з рожа квитка аж до м'ен хаты; 

Аж там ввійшла стара ненька тен воды браты, 

Стала тую з рожа квитку в вода познаваты: 

Огі десь же ты, моя доню, щльїй рак лежала, 

(Ні що твоя з рожа квитка аа води зовъпла. 
(Жиго ліф.) 

Тече вода холодная з-пид корена дуба; 

Нема меті од радон ькы од мого нелюба. 

Нема меші одрадонькы пн д отця йй Д неньки: 

Суптть мене, ввалять мене мов вороженьки. 

Пзсушыдм, нзвъалвиы, як интер былыну: 

Вую лычко як яблучко, стало як ожина! 

Шсгшылп, извъядьш аевнриа дружина! 

,(іі запряжу сири волы, воронын кона: 

Да пойду доганяти сЧяслывои доли. 

Як нагнала счаоти й долр на калыновнм мостя. 

Вернись, вернись, щастя Й доле, та до ясно п гости 

„По вернуся а до тебе, була я у тебе: 

Було тонн шиповаты, було поважати. 
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ІІу.ю тобп що-вечора билу поспіль слатыГд 

Бодай же ты, піркл доле, сього не -ождола. 

Що0 я тобн що-нечора билу носиш, слали ! 

(Золото*пщ.| 

7 Об прыилы.іа квитка до баткового двора: 

Чого сяя кшіточкп на водп зовълли ? 

Лесі, .моя донечка сил лит лежали !— 

„Не лежала, таточку, ии дня. ші годыньц 

Ни дня, ни годины, п часу, ші часмны: 

Лалы лени лужа—непарного друга— 

Що Його не зшіииті>. що Його гі не продать: %І 

Тильно за нелюбым свій ішк каратать! 

(Остер.) 

Ой по горах, по долы пах пташечкы лигають: 

ІІе знала я роскоши, вже лита мьшають. 

Чы я слыла, чы я 37,11.1а. чы гарно сходыла? 

Гнлько мои аси роскоши, що гпрко робыла. 

<Ні запряжу спри волы, кони вороиін. 

Та пойду здогаішты лита холоді». 

Наздожену молодости в ка лы новим мости: 

„Вершітеся, лита мои, хоч до мене в гости * 

ьерліжнь, не вернемось, не маєм до кого: 

е йшла ты шано ваты здоровъечка свого!- 

ІІіыыГ’' 11 * |,0Ж" та на воду : • 
3 аж д„ „о,,, роду! 

Иыгіыиа , ‘гь, 1Т' ““ ввГай ЄТ“* і 
-Десь ть, ’ І’‘ПЬ'- “"таїну піЯшиа. 

« ЛГГГ*’... І 
Не .. _ І!0Д" зшшиа.„ Зіе -*Філа, моя чаты. 

1,11 ШіІ* ш і годыны, 

Сем ей 11 ородетввн ц ип 

іІомалася н іыхи руш невіїрніЙ дружьши. 

І і“і(* нода з-шід городи, з-шід кореня луби: 

Нема меті о б радон мал од мого нелюба! 

/Бореш/ 

Огі давно, давно я в роду була. 

Л пже-ж тая дорижепька терном заросла. 

:і Терном заросла, листом припала, 

Червоною калиною нонаїшсадп. 

Огі як я схочу, терен виснчу, 

П Червоную калиноньку в пучки повьяжу, 

Такы свою родиноньку хоч в рик побачу: 

Червоную калиноньку у пень виломлю, 

Да до свое и матюикы в гости полену. 

Буду литаты, буду коваты. 

Чи не вийде моя маты з новон хаты. 

Ліон маты спить, — сныть да Й не чує: 

Невистачка, голубочка, тес-ж учула: 

— Устань, латишко, устань, утюнко! 

ІДо-сь у нашому садочку за пташка кує! 

10 „Тб-ж не пташечка, то-ж мол донечка, 

То-ж моя безчасіїая, безталанная; 

Тут родилася тут'хрестилася 
У чужую сторононьку да іі одбы.тоя... 

(Глухов./ 

Б Ой терном, терном, ще й ш он шиною, 

Як була у батенька ще Й дывчЫиою. 

І» Ом саду-впаду у батенька в саду, 

Травоньку зелену слизами зіиьлю, 

Своєю сухотою весь сад вькниу 



„То-ж по іппщечкп шва зозулька . , . 

Колы-ж ты зозулька, леты в щырый бпр: 

Колы-ж ты моя донечка, ходы ко мни к двир. 

Ходы ко мин в двпр за тисовый стал!., 

СЧсршігоц.) 

Ой маты дочку мала, та іи за-муж дала; 

Як давала, то приказувала, щоб у гости не бувала. 

А дочка не втерпила. в рнк прилетала. 

Скинулася силой зызулькою, у ІШШІІЬОШШ саду СИЛО. 

Ой сяла-ж вона, сила, да стала коваты: 

Оп чи не вийде моя рндаа мати, да чы не выЙде з хати! 

Аж мату севька вийшла, да стала па порози: 

Ой взгадала свою ридну дочку, да облили Іи сльозі 
„Колы ты зызуля, то лоты в луг коваты; 

А колы моя радная дочка, то прощу и до хаты.„ 

А зузуля стрепенула, в темный луг полинула, 

(.ооа па высоким древи, отця Й матку спомынули! 

Одці л а мене мол мятника 

(пжуш сторононьку меж чужій люде. 

«И и отдавала да й приказов™ 
Щоб ты, долю, тюля не бувала! 

д°*Ша 7°*». «ожыла и другий, 

7 )).ІМ 'і!И СТ!иа "скучать, . . , 

ПольГѵТб *Є Я ЗУЗуЛЄ,Ц>Каі ™ крьиечЩ *№■ 

лу^ш летиГ ™ и гостн • • - И 
Садами лотіщ г ПОТ0Ш,ІН* 

сады звеселила; 
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Сила, мала в матннны в садочку 

Мн тоненькому бересточку. 

Старший брат кониченька «ідлас, 

\ імідстартныЙ ружьжьо заправляє: 

Л'отлть тую зузуленьку вбиты. 

Хитать тую зузуленьку з свита нзгубыты. 

А митника сидить край втікші ця. 

Гир ко плаче, не промовить словця . . 

Ой не бийте, сыночки, тси зузуленькы! 

Та посипте жемчужного проса. 

Та меду вкубочку: 

Хап вона та Й ішіідаетьеи. 

Солодкого меду та Й напивається ! 

- Та я най лея у доля шнеиьщи, 

А наїїьюся в оды ції з крьшыци: 

Та годи сыдііты да пора лстнты. 

Доен плачуть та маленькій даты: 

Та уже насылалась, та уже накувалась. 

Л своєю матішкою нарорювалась 1!— 

{'} В сіїнй#: ыаговорашсь* 

Кошшш І 

1 Щоб ты, доню, сим літ це бувала! 

7 Обернувшись зозулею та Й в год прилетала. 

Як енла-ж я в батька в сади, 

ОЙ як же я закувала, ввесь сад поламала! 

Ой як же я затужила, ввесь сад заглушила.' 

Идо-ж моя маты кадыны ламати, 

А за нею мій братиме* зозули стрилдаь 
1 Ні не стрнляй, сынку, сісн зозуленьки 
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Як же отсій зозулеиьцн. то так моїй донцщ 

То' так моШ доныш на чужій стороньцн. 
^Хнрікоп.; 

(т Л червоную калы ну а прынил выломлю. 

Та до споен матниш в гости Польшу ! 

ОЙ лк летала, луг поламала: 

Л где спочивала — кырпыця стала! 

ОЙ сиду я, впаду, в ѵатппкы у саду. 

На цій черешен ьцп. що рас но родить: 

Аж моя маты по двору ходить . , . 

ОЙ буду ко ваты н промовляти: 

Чы не выЙде митника з хаты! 

Мятника выходыть. певисток будить: 

„Невистачки. голубочки! згдяпьте, зачуйте — 

Щось в нашим саду за пташка куе !„ 

— Ой ие не пташка, сс ваша дочка. 

Що вродилося без талаиочка! 

Ой що без счастя та без доли вродилася, 
V чужій сторононьди жыты забилася! 

Чужая сторононька без витру шумить^ 

Л чужий батенько не бье, та болыть,— 

3 чужою матерью горе в 'свити жить — 

Инде до суснды та ще іі осудить: 

«Чужая дытына не хоче робить, 

Кыйде за ворота — лаже та й спить . . .„ 

(\ЬѣгЩъ%оъ.) 

- ",'тиі сидить стара маты. 

-л / 1 ' І1о0а-іТ|'^ моя маты, як нелюба наяы£ 
"*■ СЯДЬ. МОЯ ДОшл 
, ' 1 ,Юі за гесовым столом. 
Да назови нелюбого ти г,, о ты сывеньким СОКОЛОК 

Семегіиогодстві-дшыя. 

Іуччс-ж мышц маты, важкий кая еда. зішты, 

V шок лиши нелюбого сивыя соколом назнати. 

Он дуччс-ж мини, маты, гиркыіі полынь исты, 

\ инж линн из нелюбом а вечеряти спеты. 

Ой загреми да громыку над моею ким нотою, 

Ні нобый-же педюбого у к штати на кровати. 

ОЙ летала зозуля через сад кушчы: 

Да вже-ж мьшп докучило на сип свити торуючи. 

ОЙ летала зозуля да сказала: куку! 

Да и;;;с-ж миші докучило сюю терішгчы луну. 

Оі) летала зозуля через додованьцд: 

Верпы, верны, мылыіі Боже, мое днвовапьця! 

Поны свита сонця дрвнцю не буду, 

Ноты свого горованьпя а пошік не избуду! 
„ (Переспав.) 

Оі! у луз и кплыііп увесь дуг изкрасьтла. 

Пешірная друѵкынопька пзвялыла. изсушила. 

Ой я тую калину зтопчу, зломлю да й покину: 

3 невирного дружиною куди ніаду. то загину 
І- Порадь ясно. «ОД маты, як нелюба називати 

..Ой сядь же ты, шик яоя. за тесовым столичком, 

Оіі иазовы нелюбого ди ясный соколочком.» 

- Дуччс-ж маніи моя маты, піркый полынь исты, 

Л шіж миіііі аз нелюбим за тесовым ітодом 

Лѵчче-ж миші, поя па гы, кругу шрѵ ро-ын 
А шок чнпн нелюбого соколоньком называть!: 

Круту гору раскопаю, сяду, од.ючын) . 

Як ні йду а за нелюба, то й злы..у 

Но оылоішв „со **№, » ' 

Гема оѵі.ідя іимаімп. 11,1 1,11 м,м> 
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Ой V ти кяаыня увесь л>т закрасьмо: 

Невірная *."«"■ звыиши, -зсутыдо. 

0Й я тую кпльшу зтопчу та й Пекину; 

3 |№ВИ,шою дружыною нуль. пнду, го 0 загину! 

()п маты, ваты, порадниця а хат,|! 

Порадь яеие, мой маты, як З нелюбом горювати! 

__ ой до ню моя, доню, норадь-жё ты мою іииш. 

Та ПОСЯДЬ! нелюбого вечерять з собою. 

— Ой лучне мені!, маты, гнркый полынь Леть». 

Л шіж явнії з нелюбом чвчеряты спеты: 

Дучче Кеші, маты, піроньш копати, 

Л пня; люлі! з нелюбом та 'сняты лягати. 

Лежить мьілый у постели, як печыни у поікчи: 

ОЙ пожалься, мьілый Боже. днвЧмшшьіїм молодой! 

О її за гаем, гаем зеленепмшш, 

Та Йде Дунай не ты чий— быстренький. 

Над Дунаєм яийр зелененький, 

Инд яиц роя конык иорйііЬнькыЙ, 

А па коші козак молоденький, , 

Га все стиха у гуелрнькы грае, 

Струна струни ты хи іцнпіоплне: 

Нела ипыну вДовьшону сыну! 

Ни бье, так Оье іио-дпи спою яылѵТ 

Лежыть мыла іи; буз сынесеныоц 

Стоить нелюб ни шіч темнесенька: 

— Ой чы будеш по щыросты жытыГ 

і} т нивии тебе быты! -_ 

°)'Ч' » «Ц>М мм! глмты. 
*»У "імр-пям 
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— То-ж-бо й горе, що нс по люб осты 
Загубив я лата свои з молодое гы! 

(Тідаіі, мыла, вечерять зо мною ; 
.ііоиы- мыла, розмову з тобою! — 

,,Лучче-ж меші ГНрКЬГЙ ПОЛЫНЬ ІІСТЫ. 

А ші;к з тобою вечеряты сметы,., 

— То-ж-бо гі горе, ню не по любосты 

Загубив а лита з молодости! 

Лягай, мыла, снйтонькы зо иною: 

Любы, мыла, розмову з тобою! — 

„Луччс-ж я єни у дверей омяты, 

\ шіж пени з тобою лягаты... 

-- То-ж-бо й горе, що не по любосты 

Загубив а лита СВОИ З МОЛОДОСТИ ! — 

Подай, мыла, свою билу ручку, 

ІІрыложыты до його сердечка.— 

„Лучче-ж буду над жаром держати. 

А шіж тобн билу ручку даты !.. 
І Цілої , і 

Огі у ноли пшениченька. 
Ой там ноле дивчыішігьвіі: 

Нона поле, вона моле, 

і Іа сонечко поглядає: 
Чи високо, чи низенько 

Гни голуб літає? 

Ніш латає, буркутае. 

Соби пароньки шукає. 

Як буркуну, так буркуку- 

Подай, мыла, бплу руку! 

— Ой рада-б я. мій миленький. 
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Обыдвтг гоГш подо гм: 

Положила мене маты 
Из нелюбом епаты. 

Ой п слабый, пел юбочку! 

Це білії мене в голосочку : 

Лісне маты годувала, 

її головочку не сбывала: 

()Й як будеш мене быты. 

То не будем вкули 5ШТЫ, 

То я іншу прпч од тебе. 

Нехай тебе орда визиге. 
Нехай тебе изрубае! 

(Гпдяч.і 

Ой не сама, не сама та былым очка в поли, 

Да не дав мігші Бог да ни щастья ші доли. 

Тильно дав .чшш Бог чоловіїка не до любовы. 

Що шш пье да гуляє н мене розорне, 

Л як нрьшде додому, не говорыть зо мною . 

Хыба-ж миші, серце мое, розыйтыся с гобої 
!!<> й тебе ію.нобьип. ііолюбыла моя маты: 

Жвівы, жыаы, моя доню, ой така твоя доля. 

()й иійду я молодая та до броду по воду, 

ІЬстішю „ шідерсчка ішд крутою горою. 

Поставлю я ішдеречіт пид крутою горою; 

’.С !1>,л<1 Дчячмиовькй' нсрешізчыка з роду: 

ерш.зшц перевизчык. перевозы до роду; 

,и 11 ,ІОУ,‘чуся -їочь четвертого году ! 
и зоветься іШїї п-ітг. ^ 
и- ' Ь Т<1 1,0 ПІН боці! моря: 

І 1 / Ж7и ИЙП ОЙ така твоя доля! 

' “ *"б0' - —ц ут хлш 

Гем кН погодствеіі ішя. ш 
Що ты мене моя маты та на вик зайда ? 

Чм я в тебе, моя мати, усе платья поносила, 
Що ты мене, моя маты, та натіш затопила? 

і)п за вкажи, моя мати, та бімым платком очп; 

Ноди мене, моя маты, та темненькой мочи; 

Неды мене, ноя маты, та де вода холоднійша; 

Тоны мене, моя маты, а іцо я найкращійша. 
Бнжыть пода с-пид камина, да не холодна,—теїш; 

уіоа маты риднспькая, вызволяй мене з пекла! 

(Конотоп.) 

Ой гости мои зазвана. 

Ой очи мои заспанії! 

Ой маты моя старая, 

Нащо ты непе скарала: 

За ланця меле отдала! 

Ланцюга щодня дуже пьс, 

Прійде додому та й не бье. 

Ніш не бье мене, не лає, 

Вші мене словом карає. 

„У рикай, доню, у рикай. 

Та І1 у садочок утикай 
Д у садочку калина, - 

А на калынн зозуля. 

Вона не кує, воркує 

Шіхто зозули но чує; 

Тнлько зачула невпхна. 

По воду рано ндучы, 

Повни вндерця несучи. 

Приходе мыла додому. 
Ходе милеііькый но двору: 
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о \ Чого ты* мша- такав, 
Ні; подычсиька мути пн ? 

- И правду то би всю скажу: 

И тноііі іїеім.ци не вгожу: 

Постелю постелю, не ляже: 

Нрыішчок помажу, иевгоже: 

Чобпткы помы ю. не нбуе:' 

Ой вона багато гордує! 
іїЬюя) 

21 Чого ты. мыла, плачеш? 

Чому ты меті не скажеш? 

- Того-ж-бо п й тужу. 

Твоїй матерії не вгожу! 

Повмю ноги у лузи — 

Вона поможе в калюжа; 

Молило ноги у мили, 

Вона помаже у глини: 

Постелю постилъ, не ляже . . . 

Моєму серденьку докаже! 

{ЖигоищЧ 

„Піі ш, багачу, н-ж тебе давно з шш! 

Не сшптііі мене, бо л корпи не маю! 

^ Ч01Іе корови—тидько чорни брови, 

У Иі‘не телищі-нирни очыци.„ 

- Пй ти, діжчино, дітчшш небого! 

Нс.скшву тобі! 30 корови іншого.— 

п ти не скажеш, скаже твоя маты: 

. встань, не шістко, час до череди гнати: 

.. ' ІК|!Иегко, щоб здорова не встала! 

МШ ТІН І,ороаи’ 1110 °л батька погнала. 

Селі ЕЙЦЮРОДСТ венныя. 

Могрогонь. овечки, що родина здаровала„ 

_ОЙ годи, маты, сим очи вибивати: 

Л з твоим сыном три вечори стояла, 

Л твоему сину всн> правду сказала.— 

Я-ж тебе брала, до а не хотила брати: 

1’и сама знала, чим сына чароваты.я 
__ Бодай же ти не знала од синей до хати. 

ОП як я знала, чим сына чаропатн. 
^Гіухої.ї 

Галочко—ж, галочко моя чорненька! 

Скажы галочко: де моя миленька? 

- 'Гвоя мылив в лузи над водою. 

Умивається гарячою слизою. 

Утирається зіиьячкбм крушиною. 

Утишається малою дитиною, 

Вихваляється вирною дружиною.— 

Прийшлі свекрух» истину 
_ Встовкїу иєвихіШі вставай ти молим. 

Подій киріїнм. ЩО т "7Ы“- 

II ти овечки, то чиїм днрувкд: 

„ОЙ п ОЮ-б *«*. ™* 
II ІВОГО сиов но сшумл. Орктм. 

„ ., т,„„„ сином «Я» "1>"’™“'“- 
II а типом тином сн рочв говори.»: 

II,. СВПТКЙ МСИО. в МОВО КОР"» 
І, иорокм ЧО|Ш<ЧН.КІ.І     

В  .очки дисковій 

1 . .,1) 1.1 Г бо! 11 

мій милеііькиі^иужрУ-31"1 ,"1'* 
Оа умру «• ,,,(1 иі 

Проби меті з кльш-дор^»'^ . 
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_ де-ж, мыля, кльш-дсрева взяты? 

Будеш, мыля, в дубовій лежать»! 

Ой иадшге, мылый. ліпшую сорочку. 

ЗховяЙ мене в вьшшевнм садочку, 

Насып, мылый, високу могылу, 

Та іі посады червону калыну: 

На калмик будуть зозули куваты, 

Воны меня будуть правдоньку казаты— 

Мій мыленыіый по садочку ходить. 

Одно дытя за ]іученьку водыть. 

А другее на рученьках носыть: 

Разіылиться. калыновц внты; 

ПріЯііы, мыла, хоть малі» дпты! 

— Ой не хочу я дитеЙ прыйматы. 

Будеш, мылый, и сам годувать»! 

— Ой чи велыщ, мыла, жены ты с а. 
А чн велыш журытыся! 

Ой не велю—ж я, мылый. жѵрытыся. 

А велю-ж а жены гы ся: 

Га не велю удпвонькы браты. 

Бо не буде днтей годуваты! — 

Обизветься вдова по тим боцн моря: 

Ьеры-ж мене козаченьку: 

Гі) 3 буду калыну ламаты. 

Буі-Ѵ днтей годують» 1:_ _ 

*“*’ тш 1 ™Р»обро.э; 

ІЦ„Л1 ™’ а,т°■ нто- “ « *«***" 
“б ™ м® ламала. 

ІНоб ТЫ МОИХ ІИТйН г. Дней год у вал а! 
Продай, милый. 3 С|.П1111П 
т„ и снРиин ткщшѵ. 
Гі1 ,,айиещ й І1І(І1ЬКѴ: • 
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Но ги-ж будуть дії і ей годуваты, 

Тебе-ж, мылый, будуть зодагаты. 

(Гядл.) 

Ой умру, мій мыдекькый, умру, 

Зробы шши кедровую трупу. 

ОЙ де-ж. мыла, кедрыны достати? 

Будеш, мыла, и в сосиовій лежать»! — 

,.Высып, мылый, высоку могылу. 

Да посады червону калыну; 

Як калы на буде нроцвитаты, 

Мини буде легенько лежаты. 

Продай, мылый, рябую корову. 

Годуй днтей, чыны мою волю: 

Продай, мылый. червону запаску, 

РодуЙ днтей, чыны мою ласку !„ 

Ой а неднлю рпшшм-пораиеньку, 

Я-ж думала що сонечко сходить, 

Н-ж думала, що яснее сходыть: 

Аж мій мылый по садочку ходить, 

Двоих днток за собою водыть, 
Маленькеє на рученьках носыть. 

Жалибненько свою мылу просить: 

Устань, мыла, устань, дорогая! 

Росплакадась дытына малая. 

— Нехай плаче, вона перестане— 

Вже-ж матюика до вику не встаие. 

Нехай плаче, воно перебуде: 
Нже—ж матюнкы до вику нс буде! 

(Гляоі.) 
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О її гто-пвд гмйом. гпйом зелененьким. 

Ой таи ходила пылая з мыленькыи, 

„ОЙ МІЙ МИЛЫЙ, ОЙ МІЙ НЫЛЫЙ Друже 

Болить з мене головонько дуже; 

ОЙ болыть. болыть, подобно я умру: 

Гей, зробы леи и з иыдрыны трушіу.„ 

— Где-ж тобн, мыла, цыдрыны взяты? 

Будеш, моя мыла, в дубовій лсжаты._ 

„ГсЙ продай, мылыЙ, коня вороного. 

Та купы лени полотна тонкого, 

Гей скажи вышыты тонкую сорочку 

И похолаты в вышпьовпм садочку. 

Скажы высыиаты високу могилу 

М посадыты в головках калину; 

А ты будеш но саду ходити 

11 Другую мылу за руку водити: 

~ ОЙ т то, милий, що це за могыло, 

10 ” ссо" (пш иижвы об ей побыла? 

( Й ж,н мы т! то гая могыла 
" В ней дежыгь Перша моя мыла, 

И Негре, в саду це .ховати, 
Гвіиудо ,11 сере,..,, „„ Ч 

ву“ °Ге|т|™ ■ ..у, I 

«»««2 Гр,„ Г"ко’гого "е ложд“" 
11 »■* дитд ІУ "" ’10гил" Х0ЖУ І 

>Г«» Уставь, ■“М"Ках "0ШЯ Я 

в» - : ;2.^ 1 
~ 0» „№іЙ гиив )Д0°" гы*«"» 

’ “0ХПІІ пропадаю 

Семейнородственныя. * 

ОЙ маєш ты жішку. нехай помагає! — 

»ГеЙ -устань* мша- перша* дружина, 
Ьо за тобою малій Датки плачуть., 

- ОЙ нехай плачуть,—воны перестануть 

Бо вже ион били ручкы да до них не встануть: 

Ой рада-б же я их та на руки взяты_ 

С ыра земля навернула, не могусь подняты._ 

і Виспію».) 

о МІЙ милый друже, не бий мене дуже. 

Но я буду слаба лежати в нодузн. 

ОЙ як я буду в недузи лежати. 

То прошу, мій милий, мене одвидаты. 

Ой у мру-ж- бо я. мій мыдснькый, умру: 

Зроби меті с кедринояьки труну . . 

Де-ж тобн. мила, с кедрини набрати? 

Будеш, моя мила, в сосновій лежати. 

Дасте на мене шитую сорочку. 

Поховаєте мене в выЬшьовші садочку. 

Де-ж тобн, мила, мштои узяти? 

Будеш, моя мила, в плоскіншііі лежати. 

Пысыпте-ж на мене високу могилу. 

Посадить в головках чирвову калину: 

Як будеш, милый, другу лишку брати. 

То прийди до мене калини ламати. 

А в недмлю рано. ще (1 сопне не сходить. 

А вже мій мыденькыЙ по садочку ходить. 

ОЙ устань, мила, устань, чорнобрива. 

Бо вже за тобою вся .худоба гине 

Нехай гине, нехай пропадає; 

Побачать люде як друга надбає. 
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Устань, ныла, устань, чорнобрыва, 

Плаче за тобою лиши дытыніі. 

Нехай плаче, нехай перестане— 

Вже моя головка до його не встане! . . 

Житомир., 

Як гтрыохав мій мыленькыЙ с поля. 

Та й заплакав крый коныка стоя: 

Десь ты, мыла, лежала недужа, 

Що не вийшла до своего мужа? 

Ой умру я, мій мыленькый, умру. 

Зроби миші тисовую групу, 

Высын на Ш високу могилу. 

Сады на ій червону калину: 

Як калина буде нрощштати —- 

Миші буде легенько лежати. 

°« У С|ЯУ дриб.ен дощик нмжыть, 

МылесеиькиЙ до іішлои бижить: 

ОЙ розступись ты, сырая земле, 

Прийми мене, милая, до себе І 

рада-о я до себе приняты. 

Да к хто-ж буде ділок годувати? 

Оіі і в мене старенькая маты - 

Вона буде днток годувати, 

°й Х0ЇЬ бУА° вона годувати, 

п ВСЄ 1,1 гаіь як рндшщ маты . . 

ГІТ' ,0Р"0,ІУ »»т- 
п 7 ВДЛ1СІІ’ ’10ю ласку; 

{ГлухѴМ') 

Сймнйіїородственїшя, 

ОН приїхав козаченько з пола, 

Иры вяза а коня беля порога. 

Сам став іі задумався край кова. 

— Ой ты-ж\ моя головонько, бидна! 

Чогось моя миленька поблідла! 

Чи а ін по личеньку вдарив, 

Чи я іи здоровья умалив? — 

„11 її, мій милий, ни, мій милесенький! 

ОЙ ти-ж мене по лычку не вдарив, 

Ой ты—ж менн здоровья не вмилив! 

Оіі умру я, мій мыленькыЙ, умру: 

12 Зроби яеїт тесовую труну, 

Зхонай мене в вишневим садочку. 

На своєму, миленький, слндочку. 

15 Будеш, милий, по садку ходити. 

Милых днток па руках носити, 

Будеш, милий, миленьку будити: 

ОЙ встань, мыла, моя господиня: 

Зацвнла твоя червона калина, 

Зхы.ш.шсп Калы по мт виты, 
Розплакались маленькім диты . . . 

Бумо-б милий, давно шинувати, 

! і и ж тепера из гроба вертати.» 
\мрмиз*Л 

12 Зроби меня ялинову труну- 

15 іїі.ісип. милий, високу могилу, 

Та посади червону, калину: 

Уродиться великій виты 
Забавляти маленькій днты. 

Озвалася нерндііая маты: 
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— Ой хто .пае дпток до глядя ты, 

До той буде си биты ламаты — 

Малых литок буде забавляти. . 

Будеш, лылый, по садочку ходыты. 

Одно дмтя ті руках носыты, 

А другее за ручку водыты. 

Буде третєє бліцом ходыты: 

Будеш. МЫ.1ЫЙ, серденько, просыты: 

Устань, ныла, устань, дорогая ; 

Уже плаче дытына .чалая. 

- Ой не встану, мій лылый, не встану. 

Твоих диток малых це догляну. 
» 

(Кане».) 

т гай, маты, гай, 

Або мене за-мнж оддай! 

І и не давай мене за пьинычеыька. 

°-шй мене, мамо, за козаченька, 

Оддай за козаченька до добрых людей 

Поважав-*», доненько, свою воленьку, 

І -і не попадайся в неволеньку, 

такую, як я. 

Поважала 1 свою Поленьку, 

Га пояала®ь У неволеньку 
Ще пірш, а-ииж ты, 

о.ш о-ає ввп, матішко, ныв.— 

.д,;,и мм»у ’»«є ш. 
Як тшт- ‘°т<М& І 
II, -'Щ дерио «иненьк». • ' . г:>г,им ,сР“—і 

"""• ""'"'«о- усе „ке. 

( НМВЙІІОРОДСТ(1ЕІІ1ШІІ. 

Прийде додому, мене бье: 

1 ого-ж я, натшіко. зажурилася, 
['а ті таким гори нзнурилася, 

Та стала стара, як маты моя. 

{') Гїт- гпиййЬ: поднял. 

Пэкш.) 

г, з 

Головонько моя Садпаа! 

її мене маты та нернднап: 

Иосылае рано по воду 

11езобу гу, псзоднгнуту, 

Головочку не обьязану,— 

Тильно лычком шідперезану. 

ІІТТЫ мели через ёатькнвскый двир: 

Побачьтла ридна матннка: 

,.ІІе плач, дошо, іш на батька свого. 

Не плач, дошо, нн на латинку,— 

Заплач, доню, та на свою волю: 

Вона ппдвела тебе в неволю.* 

(ІЬт.} 

1 Да кохав мене батько, як Силу тополю. 

Оддала мене маты в тяжкую пешкпо. 

Ой же. маты, що ты гадала. 

Що за і іуд юо а замнж давала’! 

Було не рубати у поли тополи. 

Було не сватоты мене молодой. 

ОІІ же, маты, ЩО ты гадала. 

Що за нелюба замаж давала! 

Було не рубати в сндоньку пишнії ^ 

Було не сватати, колы не вид мысли 
За 
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П ОН же, мяты, калиновый цішт. 

Що зовъязала за нелюба свит! 

Впріли) и: (') т *,1Ты! 111,1 ти ггип|л • ■ • 

(»і У мілочиу тими • . ■ аглііпи инггіпн . . . 

Iі) Коли не до иным - 
(Глухой.) 

1 Десь ты эіене. латы, на шіетн купила. 

}Цо ты мене, латы, натіш втопила! 

ОН маты, латы, що ты гадала. 

Що за нелюба свит завъязала! 

Та було-б не рубаты зеленого дуба: 

На що було брати, колы я пелюба. 

И Та будо-б не рубаты зеленого гаю: 

На що-ж було брати из ни того краю I 

ОН латы моя, калиновый ц.вит, 

Що завъизала за нелюба свит; 

Лучче неин, маты, гаряч шісок петы. 

Нлж из нелюбом вечеряти спеты! 

Ох моты лоя, що ти гадала. 

Що за нелюба ешіт завъязала. 

Лучче—ж меіш, маты, тяжкий каминъ зняти, 

1!і|Ж за не люб оч та шік кнраташ! 

(Хн догов > 

I 1 нещасная доли’ 

да"ы.. ™«ешжа,ы 
Керимы они, та й том 
дрнбнонънымы С НІЧОш г»., 

Десь ты „ ’ ш,ы 1,се поле аЬосыл; 

^ ™ в ^ - ~ 
** ™ »«ю, „„„ £ 7" ..К1»' 

Купаючи заиыии. щ„б І''""'Ку Ч™** 
л ли !|е мала.,, 

СкмКЙІІОВОДОТВЕВЙЫЯ. 

Н церыгѵ я ходила. Ногу молилася; 

Така тоба, моя доию. доля судилася.— 

Г Чернигов) 

Доп. ты лене, маты, в барвинку купала, 

Купаючи проклинала, щоб доли нс мала. 

.. Нрокдынадя^ доню. тогда твою долю,_ 

Па гору йшла, тебе несла, ще н воды набрала., 

— Нуло-0 тоб н, латы, водыцн не брати. 

И моем щастя-долц да Н не проклинати.— 

„Ще и тогдп, доню, долю проклинала, 

Як у степу при дорозн пшениченьку жала. 

Пшениченьку жала, снопа заробляла, 

А ти мшш, моя долю, спати не давало., 

— Будо-б тобі!, маты, пшеница не жати, 

II моей щастя-доли да й не проклинати.— 

..Піцс тогди, доню, долю проклинала. 

Нала личка— петривочка, я всю іміч не спала. 

Бею иичку не спала, тебе колихала, 

Тогди твою, моя доню, долю проклинала. 
(Глухов.) 

Було-б тобн, маты, та Й не колихати, 

II чоен счастя-долп да Й не прокликати. 
(Зол отой от.) 

■ Ну ту чула, шаіруеепько, як її в тебе була-, 

Піц їшпіш>ШіШ вшйшєчкчш як голубка гула 

■— Огі хоч чула, хоч ио чуляц по озувалася; 

і І ил тебе- дитя ашо. не спрдипалайя-— 

-Лесі, ты мене, йод маты, в барвнику купало* 

Ьуітючи нрычовлііла, щоб ДОЛИ но зналя*^ 

V д тебе, дытя мое, в ліобыетку купам,— 

Іишшчы прымовшя? щастьа даровала. 
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То дн-ж тебе, дм ти люе, дуже проминала,— 

У поли йшла, тебе несла, ще й водицю брала— 

..Було-б то бік дюк лоті.к в поле не носити; 

Пспоішшшл. положивши: лягай, доню, спати! 

(Копогов.) 

„Пусш леле, латы, в поле жытя жаты: 

Буду жаты п въязаты, доленьки шукати.,, 

— Ой не пущу, доню, щоб ти не заблудила; 

Бо ти, доню, єною долю па вик загубила.— 

„Яусты-ж мене, маты, у луг погуляти: 

Буду бнгать н гуляти, доленьки шукати.„ 

— Ой не пущу, дошо, щоб ты не заблудила: 

Бо ты, дошо, свою долю давно загубила.— 

„Пусты-ж мене, моя маты, па рнчку купатись: 

Буду плавать, пурыішты, доленьки шукати,,, 

Ой не пущу, дошо, щоб ты не втонула: 

Бо вже, дошо, твоя доли давно потонула.— 

„ІІуетььж мене, мати, у гай за грибами: 

Ьѵду шукать и збирати, доленьки шукати.., 

7 0Й 110 ^"УЧ Дошо, щоб ты не заблудила; 

1)0 ™’ Л0ІШЧ свого Д0.1Ю давно загубила . . , 

(К[ю ювсіи) 

Котилася зорі з неба та впала додолу; 

[!Ґ1 Хто *ст следую проведе додому? 

1 піиь. проводь, козаченьку, проводь, не барися. 

і Г*. "У» »пло*™ мерь мир не журився; 3. 

Пусты 'мено1"'11' П0 ТПК Же Й 1>1ІДі Ші маты 
пн ° Жм мити’ 1! 11 одо жыта жаты! 

2і"УЩ'Ш'М.««««Лілиі 1 
™- д„„ Д0ІШ„ і 
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Пусти мене, моя маты, в дає орихіїв рйаты: 

БУДУ роаты, проривати, доленьки шукати. 2. 

Пусти мене, моя моты, на море купаться: 

Буду плавать, пурынаты, долемьш шукати. о 
Вже я твоє* моя доню, в куполи купала; 

і огдн- дошо, твою долю дуже протинала. 

(Хіриоп ) 

Ніїле/тли голуби пз чужої! стороны. 

Силы, малы голуби у вдішонькы у двори, 

У идішопькы у двори, та жалібно загули. 

Не гудите, голуби, не клопочпть голови, 

Бо п вдова молода, наклопочу я Й сама. 

Ходе удивопька по полю та збирає родину. 

Та не найшла родины, найшла в пола былину. 

Найшла с поли билину, матусину могилу; 

До могили прьшада, матусеньки гукала. 

ОЙ куди ты, доню, Йшла, що ти мене тут найшла — 

Чи чорного хмарою, чи дрибнеиькші дощиком. 

Чи тихою водою? жмни-ж, доню, з бндою: 

Живи, долю, як живеш, бо ш меие не зведеш!.. 
(РОЇСН.) 

• ()гі загуду, загуду, у сим сели не буду! 

Бо в сим селі вороги кругом мене облягли: 

Куди ниду —не люблять, пз кил етапу—осудять. 

Палену ли голубы из чужой стороны .... 
(Гадот.1 

Лае мене матусенька, 

Та хвалиться пене бити. 

Посилає на Вкраішу жити. 

На Вкраіши все чужім люди. 



278 
ЖПТЕЙ СІШЬ 

Ой там лени родыны не буде, 
Та не буде И ридного никого. 

ОЙ у поли стоить два дубочкы, 

Схылылыся верхы до купочкы: 

То то-ж ион рцдпів браточкы. 

(їй у лузи зеленая груша; 

То-ж мій отець, то-ж моя матуся. 

Ой у лисп зацвнлы кошыци; 

То-ж мои ридніи сестрыцн. 

ОН у диен билый цвит ожына; 

То-ж моя вирна дружыпа. 
(Острогожск.) 

Сама не знаю, чол доленьки 
Прокляла маты малою дытыною: 

3 кші вирво любилась, нс стала дружиною. 

Ох пойду я не берегом, лугом 
Чы не зо страну ся з несуженым другом: 

„Здоров був, луже, мій несуженый дружеН» 

Здорова, дивчыно, мы любилися дуже. 

I ы—ж мене любы в, я в тебе кохалася: 
1ы-ж мене покинув, я сама зосталася, 
3 малыми днткамы горенька набралася . . 

Диточкы—ж мои! горенько меті з вами. 
Що но мається батенька над вами. 

Матвнко ноша! не журися ты шиш; 

Як поростемо, пійдемо у наймы. 

рУДе ИаС’ Маш’ по 00 долинах; 

рУ Пац ІШ1ШК(Ь 1[о чужих украинах; 
Ьудем мы, латинко. но чѵь-мѵ 1 
Будут* лю*ш годыты, е>дуть нас, матиніГо, чужії 

’ люди судыты. 

СеиейноводстввШйя. 

(_'лла нс знаю, як ворогам годыты: 

Чп у билому, чи у чорному ходити. 

Ходыда-о у билому, дак скажуть: чепуриться! 

Ходмла-б у чорному, дай скажуть: ледащиця! 

(Кантон.) 

Ой березо, березо, 2. 

11с стій край дорога. з. 

Ой не шумы по дуброви. 

По я тудою йтиму 2. 

До батенька у гостину. З 
До ватники на пораду: 

Ой порадь мене, мати. 2. 

И к меті на сопти жити. 3. 

Як нелюбому годыты; 

Ой годы, дошо, годы. 2. 

Та добре тобн буде, 2. 

За вы даватимуть лще 
Ой пойду-ж я до братка. 

Ой пойду я до братка — 

Аж у братка нова хатка. 

Нова хатка на помости; -■ 

Йде до братка сестра в гости. 

Сестра коритця одчиняє. 2. 

Брат до жинки промовляє; 

Ховай, жиико, хлпб нз стола. 
Бо йде в гости сестра моя: 

Ховай, жонйо, тарилям; 

Бо схоче сестра горилш. 

Ой стій, братко, не лякайся. 
Хлнбом-сильлю не ховайся. 

Бо я в-дояа обндала, 
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АЛЫ братка одвидалр. 
Нс так братка, литок твоих, — 

Що не я іи а зроду СВОИХ . , .{• 
(Житомир) 

,.Ой ты братику, зайврроночку, пусты діено у сосиды!_ 

— Ой ты сестры це, перепшыце, коды маєш диток много 

..Оіі ты братику, заГі ворон очку! я Л отыму—га даю— 

Як ты сядеш обидаты, я диток поррзеыляю. 

Идить, диточкы, идить, маденыш, в садок ягодок рваты. 

Ко вже мій братко зайвороночок спдае обпдаты. 

Пщс диточкы, піцо маленькії ягодок нс нарвалы,— 

Вже .«ого братка зайнороночка за столом не застали^ 

— Чого сестрыце, перепелице, слизка мы уиываешря?— 

„Того братику, зайвороночку . . . диток цураєшся! 

Ты-ж мігі братику. зайвороночку, но цурайся мене! 

Хоць еывою зызулопькою то накажи до мене, 

Хоті, сивою зызулопькою, або соловейком — 

То шш меті розвеселить моє бндне сердсиькД» 

") Т. і:, кию. МИІІ .ПО р ділить, ікігд і угйя чііого діітей, некуда их діні.т 

(ЖГГга>й|«.) 

Що брат нз сестрою по садочку ходить; 

По садочку ходить, стыхеныса говорить; 

()ідай мене, брате, в чужую деревню,— 

Н чужую деревню, лиж велику семью. 

Де багатті днла, щоб а поробила. 

('"<'і;ру ц свекру пі дплом угодила, 

" лп ^ Й1*пто, )■ гости ходила. 

' " V’11 "едпленьку, з;де брат н другую: 

,а 'ІИ ПІН" ,и 1 “І1111’ До сестры ції йде . . . 
гоеіра це пышна против брата вы йшла! 

Скмкйішгодс І ВКНныл. 
2&1 

Норита дчшіяе, стыха промовляє: 

„Оо поидьмо, брате, .свинок куноваты: 

Щоб нерва юрила, як я заболіла; 

А друга і пиала, ик я умирала.» 

— Оце тобм, сестро, чужая деревна,_ 

Чужая деревня, великая семья,— 

П багато днла. ты й не поробила . . . 

Свекрови, сввкруси дімоп не вгоднда! 

(Кґщотоці) 

А в неднліо рано во вен дзвони дзвонять: 

Там брат нз сестрою ио риночку ходять. 

По риночку ходять та радоньку радять: 

Сестро-ж моя, сестро, час тя замуж дати! 

„Отдай мене, брате, не за селянина, 

Отдаїі мене, брате, та за мшцавьшя: 

По у мшцаиипа новая деревня,— 

Новая деревнії, великая семья 

У повій деревин люблю прохожати. 

У великій семьи люблю розмовляти.» 

ОЙ у мисти, в листи, на новим помосту. 

Ой там принжжае брат до сестри в гостя: 

С’сстро-ж, моя сестро, чи дуже здорова? 

„Не питайся, брате, чіі дуже здорова: 

Памы пійся, брате, яка моя доля: 
Шовковая хусточка в ручках моих стліла, 

Ннгнйка-дротішкп кровью обкипала!- 

— Ото-ж тебе, сестро, новая деревня. 

Новая деревня, великая семья! . • 

У повій деревнії любиш нроходжагы. 

У великій семьи любиш розмовляти І 
гЕг)ипсвЛ 
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_ Що ты. милый, дуяасш-гаййеш, 

Лыбош. пене покинуты маєш? — 

5ЛТо чия чепе мыли ирымичаеш ?„ 

— По тіш, ишый, тебе прымнчшш 

Рано встаєш, коня шшоваеш. 

Зеленого сильця ішдкладйеш. 

Жовтенького вився ппдеьшпеїн: 

В синечкы йдеш — сидельця питаєш, 

В свнтличку йдеш — ішжснько здихаєш.— 

Ой у порога ревнула корова . . . 

^Зоставайся, пылая, здорова!,, 

Ой ревнуло ще г| ладе телятко . . . 

«Зоставайся ще П .пале дитятко !,, 

ОЙ ревнула корова нз череди Йдучи: 

Наскучило миленького ждучи: 

Милая з хати вибнгала. 

Свого мылого за стрелено хватала: 

Ой вершися, пій лылыЙ, вернися! 

Варенон горилки напийся . . . 

„Не вернуся мыла, не вернуся,— 

З в дорозв сырой наш.юея.^ 

— Ой не йдь же, мій лшленькыіі, низом. 

Закидана дорнженька хмизом. — 

дгЬсть у .«єно кодик вороненький, — 

Перескочить той хмьшок дрнбненькмй.„ 

0й ■' 1,4,11 новим та лнісьщіі ... _ 

— 3,0,1 °ї>аттй Ті| сестрьщн!,. 
У чориый ворог, кряче 

’ вип я,(*ні голову баче . . 
* * *ч 9 І 

(Соойтіоъ II. її. Гопмь 

СеМКЙШН'ОДстШіІЩ«. 
Щ 

Оіі не ну гай, ну гаченьку, 

В зеленому байраченыіѵ! 

—ОЙ як пішії цс пугати. 

Що нигде мини нрожьшаты. 

Що все горы да доіывы ?— 

До йшла вдова долиною 

Из малою дитиною, 

Я Сила вдова ѳтдыхаты. 

Плаче вдова її рмдас. 

Що пана 1 н іи нсиае. 

Сидить орел над водою. 

Розмовляє з удовою: 

М Не плач, удово, не журися; 

ОЙ н твого наші знані. 

Треіічы на день попас маю, 

Л сішдпю й обндаю, 

Полудную й вечеряю. 

Бнле ті їло вищипую. 

Жовти косто розношую 

Ой по горах, по долинах. 

По широких байраченьках. 

*І МѵЖЙ, ХОЭЛ1ШІК 
(Гіумиї.} 

8 Стала вдова спочивати 

II дытьшу годувати. 

Ох нз дитиною розмовляти: 

Дитя моє маленькеє! 

Де мн будем спочивати. 

Твого батенька шукати і 

14 Ты вдовонько прекрасная! 

Доля твоя нещасная! 
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Чои ты иене не пытает ? 

Що я твого мужа знаю: 

Трычы на деш> налітаю. 

На кучерн наступаю, 

П очи з лоба лубираю. 

Червону крон выпиваю, 

24 Жовтеньку кисть розкидаю! 

(Зо.шпоіииі) 

20 Жовтеньку клеть розмотаю 

Да но юрах, по долинах, 

Осо но чужих украл пах. 

(Лебсиїш.) 

Й»1 шилп "І МИ,"М 
Да проныла свою дочку молоду: 

— ОЙ хто купить цебер меду н вина. 

Того буде Лсмершшп молода. 

Ооіізишіся МІншідибенко на меду: 

0,ч п н куплю дн Леморшшу молоду! 

°х " 11 к-ѵ,мю набор моду Н вина, 

Л« помп! буде Лемерщіпа вже иоіі|_І 

у нодіменьку да ранесенько до сонця 

" ,шк,ш /1П ^виеривпа н шікоїща. 
Он загину, мол матішко, загину! 

„"" ...<««*»««, „о«ы«у, 
*‘^)аае, моя натмнко. темна нич. 

' '“«««у Шмшив; „Шд, ... 

а ™-.ювншТдГ™ 'ГГГ Гта' 
““ ""ии" « Аоисри.вд’горою 

* “ "°и ш™“^с«кч. „ 

! Е*ЕЙИОр«»ЛГТВЕПпЫя 
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ПП 40ГИав їяв -Звернену м я И1, сіге. 
Іімкко-ж ін внн словечками картає- 

7 °“ч<,гл-* ™- ****** тш и., 
Ла 'іи ты о *н,е ворона, коти ,аап»_ 

Л)П х04“же ЄСТ!* хропун коня. ТО твои. ’ 

,Да л сам молод пе до мислоньки ты якни.. 

Огі чого—ж ту. Лемерипно. боса йдеш? 

Лесь у тебе черевичний не маєш?— 

..Оп хоч-же єсть черевички, то тю». 

Да и сам молод не до чыслопыш ти янщі _ 

- Ой чого—ж ти. Лелернвно, в свити йдеш ? 

Дії чи в -мене дорогих суконь не маєш?— 

.,0п хоч-же єсть дорогій сукні, ТО ТВОИ. 

Да п сам молод пе до нислоиькм ти мини.- 

Ой чоґо-ж ти, Деиерввко. сама йдеш? 

Ла чи ты в мене молодих слуг не маєш?— 

-Огі хоч же (1 єсть молодій слуги, то твои. 

Да н сам молод не до нмслшіккы ты мини.» 

Он нобнгда Леиорнвна гсрннмы, 

\ за нею Шшшдыбенко конями. 

-ОП дай миші, Шкандмбенку. гострий пиж. 

Повайматы чорний терен з билмх ИНГ,- 

Не влучила Лсяернана в кнженьку, 

Ла влучила Лемсривші в серденько: 

..Кипи, кипи, моє серденько, на ножа, 

А ннж в того Шкандибеньа ни двори!- 

Он як узяв тую Лемсрявну до двора; 

- Ой одчиняй, моя мятннко. ворота, 

Я везу тоби невісточку ньйненьку. 

-Ой од чого, мій сыночку, в ішлася і 
Оп од чого, дитя моє. впилася?- 
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— Ой упилась, моя мятішко, од пожа, 

Л заснула, доя иатпнко, крыЙ коня, — 

„Ой не везы у дшір іп, ис возы, 

Ли Бсзы-ж іи. мііі сыночку, до тсщп.„ 

— Ой одчиняй, моя тощенько, порота. 

Я везу тобн дочку твою ньяиеньку. —* 

„Ой од чого, ній зятеньку, впилася ? 

ОЙ од чого, дитя яое, впилася? 

— ОЙ упилась, моя тещспько, од ножа, 

А заснула, моя тещенько. край коня.— 

Нр<№ и іѣв. сто)!. Днѣпра.) 

Оженила латы неволею сына. 

Да взяла иевнстку да іі но до люб опік 

Ие б її лее личенько, не чорні,ш брови! 

Оіі послала сына у путь у дорогу. 

Молоду иеїшстку в поле брати льону; 

•Ні як посылала, да ще Й приказала: 

Не вибереш льону, то не Йди додому! 

Не вибрала льону, не шпнла додому. 

1 чистому моли да Й заночувала. 

До бидого свита тополею стала, 

Нк нрыйхав сыне з пути, нз дороги. 

Вклонився матуси низенько П у нош: 

ЛІаты-ж ноя, маты! щось маю казати: 

" винадив, мати, усю украяну, _ 

Не оачнв ТОПО.Щ, як па своим 'ноли! 

в01"" 711 вввИа>* ™ МІ ом широка: Ьез »„тр„,,ьч. ме> без сшючка <яс 

. “Г0СТІШ> Іостру» сокиру. 

' ‘ 41 ѵ Ишс изрубай тополю. 

Є) 

2, 

2. 

2. 

ГьяЕЙНУНОДСТВЕШШіІ 

Іонку та високу та листьНон широку. 

,Чі; припхав сыне до тік Ч’ово.ін: 

Як цюкнув же раз, вона зашаталась- 

Як цюкнув у-друге, вона нохидылась: 

Ні: цюкнув у—третє. — та Й заговора 

ОЙ не рубай мене, бо я твоя ныла 

Се-ж твоя матуся нам так поробили! 

!Цо тебе послала у путь, у дорогу. 

А мене и о слала а йоле орати льону *. 

0(1 як посылала, да ще Й приказала: 

Не вибереш льону, то не Йди додому ! 

Не вибрала льону —не ті піл п додому: 

У чистому шип да Й заночувала. 

До бплого свита тополею стала! 

ріпшшош.) 

Ой іі молодая еюю ннчку не спала. 

Ой я свого миленького нз гуляньшічка ждала. 

А вжс-ж спит бнлепький, нде додому пій миленький: 

Головонька змита н кошулеиг.ка била. 
Дп не Йде у евнтловьку, да йде просто у етаиеньку; 

Не говорить зо мною, дп говорить я кониками. 

„Ой кошо-ж мій. коню, да порндь-:ке ты Й мене! 

Хочу пхать тобою прпч нз чужою жоною.., 

— Ой інше—ж мій, пане, ти-* молодий розум маєш. 

Що свою жону покидаєш, я з чужою прнч і вдаєш. 

Маєш свою жону, ох п дрибішн Д1ІТКЫ, 

А чужін вражаєш як рожевії квитки! — 

А ніш коня не послухав, оендлап коші да нояхяя. 

Да йдуть вони ноле, Д* йдуть другее. д 

І І 2> третьому поли стали вони спочивати. 

і.Ш став чужілі муж у чужой жчшы питати: 
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ш 
Ж и т ій с к і я. 

ОЙ послухай. чужа жоно І чи дубрииош.ко гуде. 

Чи дубрпвонші гуде, чи яким в погонь йде? 

и у соловьи щебечуть, чы то-ж мои ДИШИ плачуть !? 
Ке дубривоиька гуде, то діьшш в пали йде; 

Не соловьи щебечуть—ой то-ж мои дпткы плачуть! 

Бнжи, чужа жоно, по поло купою! 

А ти, лиш. вороний, стань зелененьким опором! 

А я ляжу лолрд козак да біиесепькьш каменем!,, 

Дп бнглп'жояа, бнгла, да на каменн сша . . . 

Да на канони сала, жал'оспенько заплакала! . . 

Ой щоб сни каменю тут тяжко-важко лежати,— 

ще-ж мешг тяжче Й важче из дпткааш гореваты!.. 

(Гадояиїль.) 

Пще сонце не виходило. 

Щось до мене да приходило. 

Приходила моя мотЮнка, 

Приходила моя рндная. 

Порадонька моя ппрнан. 

П Вона н мене не обндала. 

І нлько мене да одвндпла; 

Н Вола в мене не полуднала 

Гмлько мене приголубила: 

Ншш в мене не барилася, 

1 ІШ,К0 °чда, пожурилися ! 
Проведу н свою матюику. 

,І1)0ВЄД3- я «вю утюнну. 
* * Па ’іры шляхи :щ широкії!. 

На три днем за высокій. 

(іШ1 С'Ш,У пнд калиною 
Из маленькою дьп иною 

18 Даться моя малюнка. 

Се цейіі о родствки цня. 
Ш 

Озириється моя ріідовя. 
Порадонька моя внриаа: 

о\ ..Чого стоїш* мои донецько ? 

Чому не Йдеш да до-доиоивну ? 

Чи травиця нош спутали. 

Або роса очп выбыли ?„ 

‘>Г> — Не травиця ноги спутала. 
И не роса очи вибила: 

Плутало мене замужьечко. 

Певирнее моє подружьечко. 

І') Но.пдікнііілп, 
(Глухая > 

6 Вона її мене не вечеряла. 

Вона в мене не обндала. 

Тильно мене да одвйдала. 

1-І За тры лнси за высокій, 

За гри степи за широкії!. 
За три рнчки за глибокії! . . . 

ІВ Оглянеться моя митника. 
Оглянеться моя рнднца: 
,?Чого егонш, моя доненько? 

Чи иоиолася в неволеньку? 

Чи хмелина ннжки спутала, 

Чи тонкая паутыночка?„ 

— Ин хмелина, ііи хмелиночка. 

Лиш невирная дружыночка.— (Гдди) 

1-і За гироньш за крутенькій. 

За лнеоиьш за густенькій: 

Сама сяду вид калиною 
Из маленькою дитиною. 37 
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_ Чого-»', доню, ты осталася ? 

Чі.і л,іііїль, доню, головоньку клонить. 

Ця дитиня били руки домить ? 

„Хіпиь, вати, головки пі? клонить. 

И дитина билих рук не ломить. 

Л іншії милого словечко доходить.9 

(Конотоп.) 

18 Моя мать* оглядається. 

Слізоньками обливається . . . 
і Глухо»* 

б Вона к ясне не вечеряла. 

Талько мене запечалила: 

Вона в мене не обпдала. 

Тильно мене да одвндала; 

Вона в мене не полуднала. 

Талько меті та занудила: 

Вона в мене н не сшідала — 

І оловонько моя бядная! 

ІІзпощу я сюю пьятннку. 

Проведу я свою напишу, 

•За двн гори та високій. 

За два яри та глибокії! . . 

(І'»дояимь) 

Жона мужа выряжала. 

Виражаючи проклинала: 

- Водай пхав, не дойхав, 
ВХоб йому кинь горою став. 

А шабелька дорогою. 

А шапочка купиною. 

Семей норо де ТВЕ1ШЫЯ. 291 

Сини сукнн чистим полем. 

Л сам молод «вороньком! — 

Ііншла ндона а поле жати: 

Стали хмара иабигити, 

Да гі став дощик накрапати . . 

Цінила вдова ішд явора: 

— Явороньку зелонсііькиіі! 

Прикрий литы сырнтонькы!— 

„Ой и я-ж не яворонько. 

Я-ж тим дитям да батенько: 

ОгадаЙ, як мене выряжала, 

Виражаючи проклинала ! 
* (Глухов.) 

;.)Й не лигай, сира утко, до озера воды пити: 

Загадають два етрельчиш, хочуть теое в 

__ Оіі як мини не литоты до озера води 

ѵст1 у мене на озері! маленькії! днтьц 

В и» ДНТЫ №,ол„™, -»—• ■ - — 

о* - удивоііько, » ~ « 

Засидають два днверьи, . У тужити*? 
_ о« м мьши «Є ходити и» ц.ин дрь ^ 

.. зосталися мили Д»ты, 
1 іЧ Яі\4*1 11*1 к! 
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пшшм ши и птпміій. 

ІІ.1ПЧ лілтгрл ІІЛД ЛЫТЬЩОЮ. 

Дытынко мое, галочко мое, 

Яблучко мое, сахарное мое. 

Откотыл оси, о г і неї і ыл ос я 

Ты од мене ? 

(0< «II.) 

Мол матпнко рнднеиька! 

Огі на що-ж ты нас покыдаені, сырнток ? 

Ой ешдмі.іь нам тебе дожыдатЬ, из икон стороны? 

колы нам тебе снодпватьоя, 

ЛІоб нам пи тоби прибраться ? 

Чи 1,11 к ^льіадно, '/п к Святій иедн.ш? 

Ив І,,зд,,-Ѵ стежки позамптае, 

Ь Великодню води порозлыва^ 

І; СзятШ ,ІСДНШ сякого позаростає. 
ш!,(0лы трбр п* пюдпкатьсн! Щ 

(Гадігч.) 

'І'ПѴ Л0Ч.1Ы ИЛ., .ВДП,ИМо 

ненько мои |)П Л Неги гл 

На-що ты мене нещасну ' б" У''епька’ СШШІ гблубоиьЮ 
- "росши, ІШ-ЩО-Ж ты мене, мо« 

“ еміІИАЛ ЫІЫ И. 
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безщасну поциі1улп? ч„ , свое щвст> 

В,„Д»ЗЩ "" " ,:“ое щяст» • "«™«® просшівада! Р 
Мо» доіа безщасна. »оа дои безтадаіша; «ииудае» но, 

и волн без моей пеньки рндненъкои: не стало 
- моей зозу- 

деиьаы' Инкому мене тепер шшцоватщ аагаау те ,0 

„ною ласкового слова казаты! 

Встань, моя латинко ! встань, моя рндпесепька! Прикажи 

зіиіш, мамочко, що робити? мов слова ласковн, мов слова 

ирыіштлывн! 

Не чуєш, моя родителько, не чуєш ти мене, моя ріідне- 

сеиька! Одходили твои ішжєиьш, одробылы твоя ручеаьш. 

ОДДЫВЫЛЫСГ, твои оченьки. Не чуєш, моя ненько, прогннвалась? 

заннмилы твои губочки, заплющились твои оченьки, закрипы- 

.шсь твои реченьки! 

Що-ж ти так кршіко розпишалась на мене, моя ненько, 

що її не хочеш зо мною слова казати? ІЦо-ж ти мини, моя 

ненько, не казала, як лиин горе горевоты? Що-ж ты. моя ненько, 

не казала, вндкнль нам тебе виглядати? Из нкол сторони н 

киш нам тебе в гости ждати? Чи к Рнздву? сингом занесе! 

Чи к Великодню? водою за льє! Чи к Святій недилоиьцн ' травою 

заросте! Як не будеш к Миколи, то не будеш наколи! так 

всі! твои тропкы и дороженьки заростуть . . . 

Килы буде зозуля коваты, я буду єн питати: чи не бачила 

•ЧОСП ненькы рндиенькон? Скажи Ш, зозуленько, як аши тошно, 

як мил пір ко без ненькы жыты! Хто завидыть, той мене, сыро 

тоиьку, зобыдыть, —а зозуленька не буде иравди казати!-. 

Ой ненько моя риднесенька! На-шо ты, моя ненько, 

Щоеігу мене покинула? Де-ж, моя ненько, тепер *ывн ® 

Цукаты? Чц моє щастя в огни згоряло, чи в води нот . 

"П жм‘ щагтя ,!,,ТР°Я Р03ДЯ°?' ітісятп фпоши ъьтш 



писни годовыя. 
в і: і: її я и к и. 

Перми нетряна весны. 

Зрынуллся воды ця з Дунаю. 

З Дунаю тихого,, бережку крутого. 

0с|їі§йгШІІ 
* * 

И танку. 

Поставлю :і хижку. 

Там, па вмршкку. 

Виступцем тихо йду, 

А вода по каменю, а иода по біному 

Ніце Й тихше. 

Засипну я свинку, 

Паду через ринку; 

Виступцем тихо йду. 

Л вода но каменю, а вода по біному 

Ище й тихше. 

°Й >' ТІЙ *ыжци парубочкі,і сидять.' 
І Іостоіьції мостюти: 

Виступцем тихо Йду, 

вола 110 каяет,% !| вода по біному 
Піцо іі тихше. 

^ 11 1'01,,ірціі днпонки сидіпи, 
Лусточш шылы: 

Виступцем тихо Йду. 
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Л вода по каменю, а вода но біному 
Та й ще тихше. 

Піше Винні енецькій. 
Воєвода крецькій: 

Та выведу танчик 

Сама молоденька, сама молоденька. 

Ио-шшецькыЙ. 

* * 
* 

■ Остро ишеїо 

Въ хороводів вз день Благовѣщенія 

Дѣвушки берутся за руки: 

Корогод велык, улица мала. 

Люлюшкы-люлн, улиия мала! 

Нпкуды витру проходити! 

Люлюшкы - .ноли, проходити 1 

Все за бабами, все за старими. 

Люлюшкы-.іюли, все за старимы! 

Сплетаются вокругъ шей руками. 

ЗаінптаЙся, плетннь, заплитайся. 

Завивайся, труба золотая, 

Завернися, кума косатая .... 

Расп.іетаются: 

РосплитаЙсн, плетинь, росплптайся. 

Розвивайся, труба золотая, 

Розвернися, кума косатая! . . . 

Керут другъ друга за платье и растягиваются гусемъ 

Утка йшла по бережку. 

Снрая по крутому. 

Вела дитей за собою. 



П старого п малого, '-і 

Середнього с-лмд большого. 

Пиды, утыця, додому, 

ІІиды, сирая, додому: 

В тебе семеро дитеіі. 

Осьмий селезень, 

Девьятоа утка: 

Ворочайся хутко! 
І'ЧгрнигоаД <■ 

••Ол мы поле оремо, оремо. 

Зеленіш моя рутонька, жовтий цішт'! 

Оп мы ж НТО сіємо, сіємо., 

— А мы коїш пустимо, пустимо 

„А мы кони займемо, займемо 

мм нонн выкупьш, викупим.— 
„°Й що-ж вы пая додасте, додасте ?„ 

— ОЙ ми дамо сто рублів, сто рублов,— 

„Мы сто Р>'б-Шв не Біізьмем, не внзьмем 
— А дамо тисячу, тисячу.— 

,^Мы тисячі! не возьмем не внзьмем 
А ми дамо дивочку, дивочку,— 

,3а дивочку ни слова, Нй слова: 

п™И“‘ш * 1 » ДВ0Р«» да Я з двора К 

Не Г ’ 0),<:І'’ТЄ “ас у Д""Р гІгуаяты.- 

дТ::; * "усгы*0’ *°™ '—є... 

, і;',,;::™::а яы 

««-и™. ..„і ". 
■') лсрмм. ити п * *”■ рои,їо*лсиіелі вишіа 

('Овруч.) 
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()П мы нивку вы Порем, вийорем: 

їм о ) лад ладом вийорем, вийорем. 

И л мы просолі засієм, засієм: 

1 а П у лад ладом засієм, засієм. 

1Е а мы стадом запустим, запустим; 

Та гі у лад ладом запустим, запустим, 

й а ми стадо займемо, займемо .... 

. . . Дамо ми вам дивочку. дивочку. 

Та й у лад ладом дивочку, цівочку: 

В золотому вішочку, вішочку. 

Та й у лад ладом вішочку. вішочку. 

# * 
* 

Ой шіду я в зелений лис. 

Выщиплю, выломлю кленовий лист: 

ОЙ напишу я грамотку. 

Пошлю пислоньки до батенька: 

Ой чи звелить мини гуляти, 

Чи додому ступати? 

Гуляй, доненько, скилыш хоч: 

Дпичи молода не будеш! 

Як замаж пидеш, забудеш: 

Як стара станеш, згадаєш! 
(Острогожс*.) 

* * 

Дубовая дощечка, дощечка; 

Там ходила Галечка, Галечка. 

Цебром волу носила, носила, 

Дибривоньку гасила, гасила, 



Гшлько в цебри ВОДЫЦИ, водыци, 
Тильно хлопцям правдыци, правдыци; 

Кп.іько в решети дпрочок, дирочок, 

Тильно хлопцям дпвочок. дпвочок! 

(Нѵнговир.) 

* * 
* 

На провесни. 

Ой городе, городе! 

Куды ты стонш вор и тьмы ? 

Чп на Дин, чп в подил, 

Чи на улыцю широку, 

Чи на долину глибоку? 

6 А в Дону рожа стоила, 

Пид тою рожею днвочка 

Русую косу чесала. 

Собі! милого бажала: 

До мене, миленький, до мене! 

Завью я тоби квиточ ну, 

Из рожевого цвиточку! 

6 Ой на подоли рожа 

* # 
* 

Малая знроиька, малая; 

С КЫ31 ш- Галочко, стояла? 

п то^ою’ Иасыльку, е тобою. 

ш,д зеленою вербою; 

' гобою. Васильку, молодцем, 

вышиваньи рукавцем. 

* * 
(Кядокысі*,) 

В к с н янки. 

6 
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Дунай таичок водила. 

Веде, веде та Й стане. 

На дпвочок поглине: 

Уси днвочкы в таночку. 

Рожы-спажы немає. 

Маты рожу чесала. 

А чешучи навчала: 

Донько моя роженько! 

Не становись край Дуиаечку! 

Дунай зведе из ума: 

За рученьку визьме, 

Золот перстень издійме. 

(Рмопісіь.) 

Тула таичок водила. 

Що виведе, та Й стане. 

Па дпвочок погляне: 

Чи пси днвочкы в таночку? 

Лиш роженьки немає! 

Маты рожу чесала. 

А чешучи навчала: 

Доню моя роженько! 

Як ТЫ пидеш в таночок. 

Не становись край тумы: 

Гума зведе з розума; 

На ішженьку наступить. 

Червоний чобит покаля: 

За рученьку издавыть. 

Уо-іотиН перстень пзді«»еть. 



зоо Годовыя. 

і 

^ Шумя таичок водыла. 

4 Чп вен дивкы в таночку? 

6 Рожа дочку чесала. 

Як чесала та й навчала: 

Дочко моя рожнвиоі 

Не становись протыв шумы! 

Шума зведе из ума ; 

Бплп ручкы показа. 

Сырую кисть подала. 

Перстеныкы позлила. 

* » 
* 

(Т *АЯЧ.) 

Весняночка-паняночка 

Десь у садочку, шые сорочку;' 

Шые -ж вона, вышывае, 

Свому мылому посылае: 

Віые вола шовком, билью, 

Сволу мыло му про нѳдилю. 

*• * &**.) 
Я 

с-ішд белого да каменю руда вода капле, 

А нашому Васылечку мандривочка пахне. 

Мудруй, пиру», 40 Васиіечву од до ІІрьм) 

° 1Ш мл< да ^'и0ЧКЙч лащ® бадн рукьь 

Є|ИШСЬ‘ Вернысь’ да Васылечку, батенько вмпрв* 

”№«рвм,л“г^"™“,<УШВ ""“"“і I 
О» в досуже и, , ’ г Г''”'ШТЬ “ СТІШ0Ч0І<' 
с ВЫВ стоя.,о. ’ ы"Г’ с «улряво» мьян 

• ”“»РШЯ, опдкпвопькы зияты . . . 

* (ЧерШИГОВ.) 

Я НК Л. 
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Вксн 

ДЯ вже весна, да вже красна, из страх вода капле- 

А в»6 тобн’ ПД0ВШІ сь>иу, мандрнвкою пахне. 

Мандруй, мандруй, вдовы» сыну', у ЧЫстее иоле! 

За ныл идё днвчынонька: верпыса, соколе! 

Не вернуся, нѳ вернуся, гордуєш ты МНОЮ; 

Нуде твое гордованья все перед тобою. 

Не СТІЙ, дубе, пры дорози: 

Там тобн, дубе, горе буде. 

Як тій невистьци у свекрухы: 

3 ночи до ночи на роботи, 

Иры йде до-доку у скорботи! 

Стань соби, дубе, у садочку, 

У хрещатому барвпночку! 

Там тобн, дубе, добре буде, 

Як тій донечци у мативкы: 

3 ночи до ночи у таночку; 

ПрШде до-дому у вилочку, 

У хрещатому барвпночку, 

У запашному васылечку. 
(Рмоиисль). 

* # 
* 

.Іетила сорока з—высока. 

Попускала пирья додолу: 

Час вам дивОчкы до дому ! 

А ты, днвонько, останься: 

Прийде козаченько винчпться! 
г (Остер 1 
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Спивали дивны, сішвалы, 

0 решето инеьпн склад алы. 

Дя й поставши на верби. 

Да де ея взялися горобьи, 

Да іі сны аулы письни до долу: 

Час вам днаочкы до дому: 

А ты Галочко, зостанься. 

Да з Йвасем зшшчайся ! 

* # 
* 

’>зд а 

ЯЙ 

ґОсте}».') 

Почни мостом, мостом, трава зеленіє. 

А за хорошим мужем жона молодіє; 

Да по-гшд мостом, мостом, трава носыхае, 

За ледачим мужем жена пошбае: 

По-пад мостом, мостом, трепле рыба хвостом. 

Айв тебе, моя маты, невелика ростом. 

Пусты мене, моя маты, на юлыци погуляти; 

Пусты мене, моя мати. — я не забарюся, 

Гилько хлопцев подражню, да й назад вернуся. 

# в ГОСЩК) 

* 

ИІІ шід вербою не метено. 

Пнд зеленою не прометено* 

• а устань, Галочко, ранесенько, 

Обмесш вербу чистесенько! 

0(5 Іач ^авлусь з краном стане, 

^хорошим кроном, обндцямы! 

см* 4,,в°чкам ро спродає, 
Линци Галочци даром дає. 

* * 
* 

У Острого*., 

№ зиу0ЧКП Х"0р0'иіп "к «РОДЫТЦ д„к бродить- 

«І» ВаСШЬК° Д# ‘ « ®*т, дан ходить ’ 
В*е знрочци но хмарочці! да „е набродиться; 

Пасмлсчку до [ алочкы да не находиться. 

Що Голочка воду несе, коромысел гнеться. 

А Посилень в оконечко як береза льеться 

Гнися, і н и ся, коромысел, да не переломися: 

Цасылечку, серце моё, не плач, не журися! 

(Черикнщ.) 
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# * 
* 

ОН веселая весна да звеселила уса гнрочкы: 

Да не так гирочкы, як дольшочкьі.— 

Де парубочкы збнра.іыся, 

Да на мед-горнлку складала і ся. 

Да клады Васильку бнльше вснх, 

Бо твоя Наталка краща за вснх . . . 

(Чернигов.) 

* 

А в городи шафран, шафран; 

Стоить Василько як пан, як пан! 

А коло Його петрушечка,— 

Стоить Галюся як душечка! 

(Рйдошсі.) 

# # 
# 

ОЙ вербо, вербо, вербыце І 

Ты на распутьтячку стояла. 

Ты далеко чулп-бачыла: 

Куда мій нелюбыЙ пойнхав і 

Ой туды трава полегла *. 



И клен-дерево завьяло, 

И мое серденько застряло! 

Ой вербо, вербо, вербьще! 

Ты на распутьтячку стояла, 

Ты далеко чула-бачыда: 

Куды мШ иыленькый порхав? 

Ой туды трава вже шовкова, 

И клен-дерево зелено, 

II мое серденько весело. 

(') Або: ВМІЄМ*. ІїркгЬч. пѣвицы. 

(Опер.) 

* * 
* 

Кальшо-малыно! 

Чы пры лузи стояла, 

Чы пры лузи стоила, 

Що ты чула-выдала ? 

Ой а чула-выдала, 

Що зозуля ковала! . . 

(Радомнмь.) 
* 

Та летилы гусы рядком, рядком, 

Іа крикнулы-ж воны разком, разком. 

Га вийшли люди дивиться, 

Иде Петрусь жеиыться. 

Сам же внн сыдыть на коныку, 

Посядьте панночку у позыку: 

Бье по коныку нагайкою, 

А Накрьів канн очку серпанкою. 

{Остер.) 

И Ес аан к и. 
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Та дуб ривкая та зозуленька; 

Да не куй же раио у дуброви, 

Да не збуди мене чододоп: 

Да н я будять пене ранній тебе! 

Що у мене свекор да не батенько. 

Що у мене свекруха та не Наталка, 

Що у мене дпверко та не братнчок, 

Що у мене ЗОвиця та не сестриця. 

Та пзбудять мене ранній тебе: 

Уставай, певнстко, перобнтнице. 

Та нашому добру некукнбиицє. 

Та нашому роду непривитпыце! 

Сызенькы голубчику 

Та седить на дубчику; 

Очи Його кари, 

Брови його чорни. 

Личенько биленьке. 

Прилетала пава. 

На дворику пала, 

Воші про те знала, 

Вона про те мнила, 

Що мьиепьки робить. 

Мшепьки-ж те робить: 

Коника епдлае, 

За двнр выйжжав 

До ДІЫ.ЮП в гости. 

Внп про тес знає, 

Вин про те віідае, 
Що миленька робить. 39 
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Що мылсіп.ка Його 

Седыгь у В1ГКОІІІЄЦ 

Та псе виглядає 

Свого иыловького: 

Шые, вышывае 

Золоти узоры. 

Тонкий рукава — 

Плаче и рыдае. 

Сльозы у ты рае 

Правою рукою. 

.ІеитоЙ голубою. 

Русою косою .... 

* 

Пшаі\]<лі) 

Инде милый у дорози, волы поганяє; 

За іЪі мыла у погоню, полы в здоганяє. 

Ой став милый серед поля, волы вы пр л гае: 

Мыла-ас йому у погоню с плачеи вимовляє: 

„Вернись, милый, голубчику, вернися додому 

— Не вернуся, моя мыла, горечко с тобою! — 

„Чом не хочеш ты робыты и дома седиты. 

Чом не хочеш жыть зо мінно на билом) свнтн?- 

Ой гы-ж мыла, мое серце, ой де-ж ты бувала: 

Чы ) ноли льон ты брала, чы шщчшцю жала? — 

-,Оіі я в поли льон не брада, пшеница не жала; 

Я не здужала робыты, з нохмидьля лежала-,, 

—• Ой колы-б ты добра жішка, ти-б седіиа дома- 

Га ныпюнку исиостьш,— по служила-б доля! — 

„ X выйду-ж я на городы, та гляну в провальля 

>СШІ людям щаеце, дола, мщ-ж безталаныіе! 

б же л дознала свою гярку долю, — 

Весяямкм. 
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Пр же а « да»пж, нс пшша-б ннколы, 
і ] и шла—б лучче а в черішцн с чорпою косою: 

Па терпила-б я горечка оттак молодою. 

* * 
* 

іЦодпц») 

Да летыть стран* та удовж села, 

Ох гей-лею! да удояж села'. 

Да убыла стрнла вдовиного сина; 

Ох гсп-лею ! вдовиного съта\ 

Ой лежить тіш, як штир биле. 

Ой шіхто к тилу не приступиться,— 

МрыстуШЙЛыся аж тры пташечки. 

Аж три пташечки щебеташечш. 

(Щ одна сила у головоньках, 
А другая сила в би.шх шіжепьках, 

А третяя сила против серденька. 

Що в голівоньках, то сестра Його; 

\\ би лих инженьках, то жона його; 

Против серденька, то маты його. 

Ой сестра плаче од року до року, 

А мати плаче од вику до вику, 

V жона плаче до недлденькы, 

А в ііеднлепьку нзвыла вшіочок, 

І!зі:или вшіочок, побнгла в таночок, 

О її шшиа-ж вопа да гукаючи, 

Соби миленького да шукаючи. 

Ох гей-лею! да шукаючи 

Г«ь по.,.Р.,с Ох-г.«-«» « »«■*•»“ " 

ьлщичъ атомъ. (Ралояыс^) 

* * 
* 
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д„ «.школа невнхші зовицю на шіч: 

ІѴЙ. рано моя •' зовицю на шіч! 

Да ходы до мене да зовице на шіч; 

Гей, рано моя! да зовыце на ішч ! 

Прийшла зовиця до невихны па шіч, 

Темнон ночи да п о-шшпочн; 

По лягал ы спать в новій коянронцп. 

Стукотить, грукотыть кодо комнроньгы . . . 

- Да невихно моя, да голубко моя, 

Стукотить, грукотыть коло ко.шіронькы, 

— Да не ОіЙся-ж ты, да зовыця моя; 

То не гайдамаки, то жшочлежнычкы*. . . 

Що у синьому двери одбьшае, 

А у зеленому замки одрывае, 

А у голубому подожок подняв, 

А у червоному да зовицю узяв. 

— Да невихно моя, да нзгубиыця! 

Изгубила мене темной ночи, 

Темной ночи да Й о-шшпочн! 

Гей рано моя ! да іі ошшночы ! 

( ) I еВ-рпио-иол ст. ігоггіцніічіі словяШі стиха нонгорлегся за к.іждмні спиот 

{’) Іо-й-тл тіц що скоту и ночи г.идіиі.. Примѣч. пѣвицы, 

'Рп.ІОЫУіМЬ 
* * 
л 

КѴШШІЯ. 

Гидила русалка 

На крьігёШ берези. 

Просила русалка 

У Жішочок налиток, 

'І09 
Гу е А л и іі и я _ 

^ дн вечен; сорочок. 

Яииочш-подружац. 
Дайте мни налитку» 

Хоть вона худенька. 

Да абы-б бнлепька! 

* -Нгзви.. 

Па гряіпП и ед или, на грянЩ цедили. 

Русалки гадили. сорочок просили. 

Сорочок просили: да Й дайте, діточки. 

Молодім молодки, дайте рубашку. 

Старенький дпдько по городу ходе. 

Пин оре, скороде, кошшелькы сіе; 

Молодая молодка тіо двору ходила. 
Голѵбпв напыли: 

Шугы, шугу, голубы. 

На длдовы конопли. 
Да щоб мнв их не брать 
Белых рук не драть! 

и гли и 

Г/ * 

* 

Ни проводятъ русалок. 

Проведу я русалочки до бору. 

Сама я вернуся додому! 

Ой коды—ж ми русадочки проводили- 

Щоб до нас часто не ходили. 

Да нашого житечка на ламали. 

Бо наше житечко в колосочку. 

А нашім діточки у виночіл. 

* * 
•№ 
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ІЇЛЬШШЯ. 

Иване, Ившнечку! 

Ло нереходь-же да дорпжечкы; 

і І Вії (I е—Ивашечку, 11 пап е-Іівя ш очку ’! 

Як перейдеш, ішноітт будеш; 

Выноиат будеш — и коныка збудеш 1 

Ні; погідні ем. порубаєм, 

На дрпбеп мак, па капусточку. 

Та носієм тебе к трьох город очках; 

Н трьох городомках та на трьох грядочках! 

Тії ньгросте з тебе тры знльпш; 

ТрМ ЗИДЫПЫ любыстьшм; 

Перла зші.ша—любысточон, 

Друга зшила—барвішьша, 

І рсття зидыіш—васидечок. 

Любыеточок для лшбощнн, 
Барвіточок для дивочок, 

Бпшдечок для запаху І 

О Поптоцлітся послі ііяждйго тип. 
{Коттп.) 

ІЬане, Лвашечку! 

Иоспчем мы тебе на дрпбеп мак, 

Иване, Ивашечку 1і 

ДадѴГѵ«"тсбс" ті’“ ">т 
I Зійдеш ТИ трой-зпльлєчком; 

Рв0е ЗІІЛВД& любыеточок, 

Д|іііте 311.114,—вясімсчш 

Тюбистото; «Я ливичов 

л 1 ь Г КІ я К у п 

Ніісы.іечкы дій пахочей. 

А >і ь яточка ди дюбощей. 

ІЬвТОртс* ИЖД.ГО 

„ ^ б'^ер.; 

Купала па Йвана! 

Падем дивны та в ягпдш. 

Купала на Ивана '! 

А вен дивны понабралы. 

Одна дпвка не набрала. 

Нпдеи днвкы та рпчку брыеты. 

Л уси—ж дішкы перебрыды. 

Одна—ж днвка то потонула. 

Дорогії! шаты помочила, 

Геребраїш ключи упустила: 

І’ибакы-ж мои. рыб одо шш ічкы ! 

Не ловнть-же вы моїй подчерки, 

А вловате мыіш дороги шаты. 

Переймите мыші еріібраии ключи. 

Г) Повторят* поеіѢ каждаго стили. 

я * 
4» 

іШжіов.) 

Купала на Йвана! 

В купалочкы тры дочкы, 

Купала на Йвана1! 

Нерва дочка товста, горбата: 

Друга дочка слипа, косоока; 

Трсття дочка топка, высока. 

Нс беры-ж тоен тонкой, высокой: 

Не беры-ж ТОСИ СДІШОІІ, косоокои. 

311 
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Вояьдгьг-ж тую товсту, горбату: 

Товста, горбата буде богата. 

Тонка былыпка передо,-мыться; 

Слана, косоока сладу не бпчыть; 
Товста, горбата буде богата ! 

' Пнпмцметм пості кпжіаго стихи. 
ГПІИічі ^ 

й й 
* 

Купалочса с купа вийшла. 

Та п кроной очп завшна.іа. 

Та тому люди дывовалыса . . . 

Не дывуЙтеся-ж вы сьому, лгоды! 

Бо я бачила ще п дывшпншее: 

Що щука рыба сукно ткала. 

А рак неборак щівкы сукав. 

Муха горюха петы варила, 

А комар пыщыть, 

Та Й в воду тащыть. 

^Гішчл Радомыслъ^ 
* 

Летала сова из чужого седа, 

Окропом очы завищала. 

Соломою ушы позатыкала. 

Га тому люди дывовалыса . . . 

*• * 
* 

ЛЕІРИВОЧИЫЯ. 

МІічка Петр,.«и,». 

Ь "е выс"а іиь тт д„»„,„а. 

11 к т г и в о ч н ы и. 
313 

Нею шіч не спада, бнль су кала: 

По горн ходила, биль бндыла. 

Л ДО тоеіі били говорила: 

Било Вря, биле, тонка, била. 

Ик я тебе убилили 5 

Як ішду я, биле, за нелюба, 

То а тебе, биле, у свате зношу; 

Як пнду я, б її де. за милого. 

То я тебе, биле, у будень зношу,— 

То а тебе, биле, шановатиму, 

Я в будень її в свято наливатиму. 

(ЛуЬк.) 

* * 

* 

Да палая пнчка Нетривочка. I Да не виспалася наша дивочка; 

Да й усю ннчепьку не спала. 

Да усе хусточки вышивала: 

Та иш.ш шовком, шила Й бильш 

С войну мылолу про НЄД1І.1Ю. 
.Коноши. 

У моего батька двнр велык: 

Я мала-маденька, невеличка1. 

А на тим дворн троснык велык: 

В тим троен и ку вовчок вне. 

Вовчок вые, осты просить. 
Ой не ііж, вовчок, мого батенька, 

А нзъиж, вовчок, мого свекорка! 

У моего батенька двир велык. 

А на тим двори тросиык велык. 
10 
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В ти я тросныку вовчок выв, 

Вовчок ВВ*Є, ПСГШ проекті,. 
Ой не ІЇЖ, вовчок, мою матвнку, 

Л изъиж. вовчок, мою свекровку І 
У моего батенька двнр велику 

А на тим двори троены к велику 

В тим тросныку вовчок вые, 

Вовчок вые, исты провыть. 

Не нж, вовчок, мого братиейкя. 

А изъ «ж, вовчок, мого диверка ! 

У моего батенька двнр велык • 

А на тим двори троснык велык; 

В тим тросныку вовчок вые. 

Вовчок вые, исты просить, 

ОЙ не иж, вовчок, мою сестрыцю. 

А нзънж. вовчок, мою золовку! 

В мала-маленька, невеличка ! 

Р/ Поморити логліі каждаго еінха. 

(Шилов.) 

КОСАРСКІЯ. 

ВыЙшы в поле косари 
Коеыть ранком на зори 

®* ")ТС’ ГО“Р". «о нерано воюлы; 

Ь "врт» пас багато утяли 
обида покосылы, 

Гострі, „осы прытупылы! 

0 обі,д" отдыхали. 

1 №м косы поклепалы. 

Коса і' с к і я . 
316 

О полудни гребли енно. 
И в валочкы клали щыльно, 

А в вечери Холодком 

Клали в копычкы рядком. 

Завтра треба рано встаты. 

У стижечкы щоб покласти 

Як стижечкы покииьчаем. 

11 о-ко за цш (і погуляєм \ 

ЗЙ нуте, косари, бо нерано почали: 

Хоть нерано почали, так багато утяли! 

ІІтчіиисе Двустишіе повторяоті-я послѣ хшдмп двухъ стиховъ 

■№ ^ 
^Чернигов, у 

А вже ворон краме, 

Нан но х.інбу плаче. 

Ой не плач, пане. 

Ще х.інба стане: 

Не плач, не журись. 

Хоч її дій подивись! 

Уже ворон злети». 

Обндаты зхотнв; 

Ой папочку, наш. 

Обндаты час! 
(.Остро ГОѴГІ») 

* * 
* 

Косарики косять, а вдывовка походжає, 

Дрнбнымы сльозами покосы поливає. 

— Иоршшлй, Воже, її горы й долины. — 

Немає миші внрпоя дружний 

* 
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ГРШДКШ. 

у Чужых селах дощи йдуть. 

А пп ноши седа рнчкы теч}ть. 

Загорожу я тыном ричку, 

Та зажену лебидя и дебидочку: 

Лебидь буде купатися, 

А лебпдочка вмиватися. 

То-ж не лебндь купається. 

Не дебидочкн вмивається,— 

То козаченько купається. 

Молода дивчина вмивається. 
(Гпдйч.) 

я а- 
* 

ОЙ зійду я на шпиль гору, на лебеди в крикну! 

У сим седи родилася, нигде не привыкну. 

Ой там моя привычен ька шід типом на траіщн: 

ОЙ шм-ѵкк и слати ляжу у темненькій ШІЧ№ 
/Галич,) 

* я- 
* 

Збирайтеся, подруженьки, де вчора булы: 

Уже-ж паши вік-ыле'ікм од спиця поиьялы. 

Кохий вьннуть, прывьявають; 

Ні: мы прийдем, воны й повета виють. 

ГадіИ. 
«• » 

За ко ш дос ь сонцчко за зеленый гай, 

Кндемо вечеряти за тыхиі) Дунай. 

Зп шхы» Дунаев сухпрыкы іш столі, 
И рыба печен.-то-* „„.„.р,,. 

г себе ЦК ІЯ. ЗП 

Закотилось соиычко за зеленый сад.— 

Цитуються, милуються а хто кому рад; 

Закотилось соиычко за новенький млмн— 

Надуються, милуются а хто кому мил. 

* * 
* 

ОҐі енв орел на маку, ввесь мвк поламав. 

Козаченько за дивчыпу та три копи дав. 

Та щоб ін шіхто не займав, 

Ннхто не займав, за ручку не взяв. 

Перстеня не зняв и догани не дав. 

(Гаі*ч 
* а 

* 

Ой пиду я бором, говорячи з Богом: 

Ой дай Боже, дай. Боже помагай1! 

ОЙ дай типі. Боже, багатого свекра, 

ОЙ дай миші, Боже, ласкаву свекруху. 

Щоб не посылала в поле жыта жаты, 

А щоб посадила крамом крячоваты, чедом шинкувати! 

ОЙ дай Боже, дай, Боже помагай! 

’! Понторяйтсй за кішдиаіі (ТИХОНЬ. 
іГЛеИЧ ) 

* 

Та вже не багато. 

Та вже не далеко. 

Та вже видно крап: 

Боже помагай! 

Ой нумо, ой нумо. 
Та припильнуймо; 

Нк не будемо пылновагь. 

То тут будем ночувать — 
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Годовыя 

Ніи зелены}! дубом. 

З козаком голубом. 
{Тадлї^ 

* * 
* 

Ой час м нора 

Нам до свого курни», 

А в курніш панотця 

Вечеряти вариться, 
гТпдм і 

* * 
* 

Наша наші домує. 

Нам вечерять готує: 

А мы не йдемо. 

Приказу ждемо. 

Наша папи бджнлочкл 

Есть у єн горилочка: 

Сама не пье 

II нам не дає. 

Ми своєму пану 

Наробили слав}': 

І ішо погребли и по копылы: 

Таки ми вечеряти та заробили! 

Одчиняй, пане, ворота, 

. Йде твоя робота; 

Одчиняй, не бари. 

ІІдять комарн І 
Од п і и, ш. пане, комору. 

Давай гребцям червону: 

Одчиняй, не бары, 

Ьо идать коиари ! 

( І Нл«;і паяй агндочіл . 
а • • • ПалячТ 

* * 
* 

ЛІОЯОТОП.) 

Е г В В Е Ц К І П. 

Уже сонечко В [ІОЗМ. 
Л мы на дорозн. 

Пускай, наші, нас— 

Нам додому час! 

Ой дай, Боже, дай, 

Боже помагай ! 

* # (Гил*,.) 
* 

ОдчыняЙ, пане, порота, 

Идё твоя робота. 

і )п дай Боже, дай, Боже помагай1! 

Чы рад-же ты Ш, 

Роботи своїй ? 

Як-жс л нерад. 

Що мій виноград І 
Одчиняй, пале, сипи. 

Щоб вже гребчыкы сили: 

Одчиняй, пане, кокору. 

Давай гребцям червону: 

Одчиняй, пане, хату. 

Давай гребцям плату ї 

Ой дай Боже, дай. Боже помагай! 

(') Повторяется лосдѣ каждаго двуггяшгя; 

(Гадяч.) 
* * 

* 

Закотилось сонечко за зеленый бнр; 

іНы пндемо вечеряти у богатый двир. 

V в богатому двори 

Горилочка на столи; 

Горилочка н П.1ЯСЦН, 

Варсиычкы в масли. 

З! її 
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Закотилось солычко за сад-выпоград; 

ЦіиуЯтеся, милуйтеся ой хто кому рад! 

Наталка Мы коли раденька була 
Взяла його за рученьку та й спать повела. 

Вже сонечко кружком, кружком; 

Нам до-дому лужком, лужком. 

Лужком, бережком. 

Жовтеньким писком. 

Калыновым мостом 

Нам до-дому просто. 

Вже сонечко на лану, 

Я до-дому нольшу: 

Полынула-б я. 

Неволя моя, 

Неволя моя. 

Чужа сторона! 

Вже сонечко котиться, 

Нам до-дому хочеться: 

Хочеться данію, а мы не Йдемо, 

Л мы не Йдемо, приказу ждемо. 

Поки прийде пан. 

Та прнкаже нам. 

Вже сонечко над ланком. 

Прыпылнуііте холодком: 

ОЙ нумо, пумо, 

Та й прыпылнуймо! 

Як не будемо ПЫДНОВПТЫ, 

Го будемо ночоваты: 

А як прыпылнуем. 

й не заночуєм. 

* * 
* 

(Луби.) 

1 р в г. г. нк, „ 

З 
0й ',ы“ «Ц гребни, 
Л.ННКЫ та мо.іодцц ? 

* амьт молоды». 

І раб.ін золотілі; 

І реоли. пыльноналй. 

І рнблн поламали. 

Ой як було ран,). 

Оерце ВЪЯЛі): 

Як іювечери.10. 

Тп іі повеселило: 

Наш шш молодий, 

Инд ныл кинь вороний: 

Поил осидлае. 

Та нас носажне; 

А як запряже, 

Та й нас повезе. 

Пан. пан, копы гай, не нашої виры: 

Чужії .коды полуднують, мы й доси не 11.1 ы. 

Уже сонце котиться. 

Нам до-дому хочеться: 

Хочеться Й давно.— 

Так мы не Йднмо. 

Приказу жднмо 

Од пана свого. 

Од молодого — ' 

-більше .■,|ЦѴ»П СТИХИ, астрѣчавтівгя вь «р*лвду*і» »»ріин» 
(Дубі.) 

* » 
* 

Ой на горн свішсшька та новая: 

Горе мини на чужьшн. що сама я. 

ОН чужая сторинонька без витру иі.'и 
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Чужьні батько, чуже маты не бье, то болить: 

Тіпькы ходыть по свнтлоиціі та все гомонить: 

Оіт ледащо невното'Ш, не хоче робить, 

Только опыты, та згуляти, хороше ходить. 

О’аДтД іі # 
* 

з а ж и піні и я. 

Оп дойра-ішч, широкеє ноле, 

Жито ядрянее I 
Добра-шіч, на здоровья, 

Жиін молодій, серпы золоті»! 

Приходьте завтра рапелько. 

Як солнійко зійде, росьщя опаде: 

Та приносьте по бохопу хлиба, 

Но билону сыру. 

Вже солнійко зійшло, росьщя опала, 

А мои жнШш не бували. 

Чы шштшшлыся, чи поморилися, 

Чи на мене, нивку, забулися? 

Мы не п «зморилися, не по втом далися, 

И на тебе, нивку, не забувалися. 

. (Шк.іип.) 

озі орысл, вечерняя зоря, перед раньньою сто 
Щуисп, птя Ттттшѣ тт ш.шт 
Од шь кѵ„„, сові.,и, та о,,„, горпостои. 

Р не,,о ты« ку„„, рбощ ш, Онліп горной 
А ко гріс ,„0 адоі,„ВЬЄі 

I Іужыкове' иидворье. 
() Або: иужвнвь. 

* # (ЇІІклов 

і а ш її и в п ц я. 

ОЙ чын-ж то женин — 

Днвкы та мододин? 

Ой папочку наш, 

Обжьшочкы в нас! 

Сами мол один. 

Серпы ЗОДОТЫИ. 

ОЙ паночку наш, 

Обжыночкы в нас! 

* * 
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Чужії паны, як пугачи. 

Держать людей до щвяочм, 

А наш соловейко 

Пускає раненько. 

Пускай норанШ. 

Зъндять комари: 

Кусають н тнуть. 

Робить не дають! 

Наш пан добродію. 

Пускай про недолю— 

Голопкы чесать, 

Свита повидать! 
(Барт.) 

# * 
* 

Наша панн хупява *, 

Роенустыдя рукава, 

И сама не робить, 

II нас не пригонить. 

Наша панн пышна. 

Як ѵ саду вшшя. 



II иогы гшзіыла, 
Л сама чорнобрива; 

Вишня зелепенька. 
Сама молоденька. 

Хуплвп—чепурна, а чепурна—опрятий*, красивая. 

Коран. * 

* 

А в недидоньку рано-пораненьку 

Збирає женьци коваделко. 

Збирає женьци а все прнбиріши— 

Дмвш, парубки п псе молодым. 

Та повив же их на долину, 

На пшениченьку на озиму: 

— Оіі жнпте. женьци, розжинаЙтееь. 

А назад себе не оглядайтесь!— 

Аж з-за горы Орда ндб, 
За собою коваля веде: 

Ному руки мозавьазовали. 

Пому очн ііозаглажопавн. 

Отто-ж будеш, ковалю, знати. 
Як недплоньку шаноиаты. 

Ой дай, Боже, такую годину. 

Щоб зобачиты свит хоч на насипу: 

То буду вже звати, 

Як недплоньку піано ваты !— 

* * (Полыя*.) 

*]Ые-Ж ТО поле 
Засшівало стоп1? 

Засішвадо ним, 

Хороший женцям. о 

Я А Ж И |( в її и ц. 

А чые-ж то поле 

Зад рішало стоя? 

Задршіало там, 

Нашим ворогам. 2 

ОЙ чия—ж то борода'1 

Српблом злотом обвита? 

Любом, манн жито 

Срнблом. злотом обвито. 

А чужом панн жито 

Коноплями обвито: 

Ой обвито там 

Нашим ворогам. і!. 
(Піутов.) 

ІЬ * 

ш 

С) Выраженіе «поле засліпимо стоя* означаетъ, что жито уже со- 

■ірію, поспімо,—созрѣвшее— спинає, шумыть, подъ серпом; «поле за¬ 

шита.™ стоя * означаетъ, что жито переспѣло, эадримало — склонило го- 

лпвіїії. колосья, полегло, — какъ это бываетъ съ перезрѣвшимъ житомъ.— 

С-1 Когда пожнутъ жито, то на послѣдней инвѣ оставляютъ жменю, 

і гореть) несжатаго, и скручиваютъ, что и называется борода. (Глухов.) 

Когда помоги7, бороду: 

Ой чип то борода ІЧорным шовком облита ? 

Иванова борода 

Чорним шовком облита. 

Сидить нивень на Колн. 
Дивується бороди: 

Ой диво—ж миші 

Об сій бороди! 

Ой чий же то челядин 
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Обжыночкы иарядыв? 

Огі Пня шш чслпдын 
Обжыпочкы наряды». 

ОН наш шшё, наш, 

Обжыночкы в пас! » 

Сыдыть пивень на зшковци. 
Та маковку пьс: 2. 

Сыдыть наш пап па покути, 
Горилочку ш>е,— 2. 

Л мы будем дывытыся. 
Кодо ЙОГО жывйтысн. 

ОЙ дай, папе, дай, 

Горшочки нам!- 

3 ведыкон праци 
Горнлкы по чарцн: Я 
3 ве.шкон муки 
По дви чарки в руки. 

* (Борзей,) 

■£ « ■& 

Сыдыть ведьзшдь ( на копії. 
Дивується бороди: 

ОН диво мини 
Об тій бороди! 

Ой чія-ж то борода 

Чорним шовком увита? 

Чорним шовком увита, 
Српблол-зіотом улита ? 

Иванова борода 

Чорним шовком увита. 
Ср і голом -з лот он улита! 

Иасидоин бороди 

•і а Ж И Іі « II н я . 
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ІЬ 

ДІачу.шми увита, 

Л смолою улита. 

я * 
я 

ОТДПЛСННЫХЪ ОТЬ Лѣса СелСИІЯХЬ, ВМѢСТО 

когда ііоячснотз дожшмшь: 

іСосимц.І 

всдьлшдь, НОЮТЪ— 

Нуте, нуте, до межи,— 

Нарсііычкы у дежи. 

Ой нуте, робить, 
Себе нс барить! 

Нуте, нуте, по ПІДІТЬ,— 

Варенички кьшлять 
Ой нуте, робить. 
Себе не барить * 

Не будете шииовать,— 

Тут будете ночувать. 

* * * 
(Борзії,) 

Борода. 

Когда сжинаютъ жито, то на послѣдней вввѣ хозяина остап.ілютъ 
жменю иона, которое связываютъ красною иля бѣлою вяткою, и это 
тоыгшется—борода.—Траву въ бородѣ шанолнваюгь, въ срединѣ Ооро- 

<ІЦ на землѣ, оставляютъ окраецъ изъ цѣлаго, никѣмъ нетронутаго 

ч4б“> Дрибокъ (кусочекъ) соли, а въ нѣкоторыхъ мѣстахъ еще я чурку, 
второю вяжутъ снопы, и усѣвшись вокругъ бороды, женцы НОЮТЪ 
«Мбеііиыя, приличныя атому случаю, пѣсни, въ которыхъ главный врел- 

-четж — —Из^і обжшіочны.ѵь цѣсень видно, что бороду обвивша 
крас1|«»1 ила чернымъ толкомъ, и обшивали, или нинрыва,м, храмы.** 

ИоМіиЧ г. О., вѣроятно, судя но другому куплету Пѣсни (гдѣ СКЯЗЙШІ, 
Лі| 11 п <’ нроинчеовомъ с числѣ, бород» чордымъ рядном* покрыт*) 

толковой матеріи. —Вес' это дѣлается, вѣроятно, хм топ'- 

(11 И;* будущій годъ былъ урожай хлѣба. 
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Вшмкб. 

Когда пишутъ рожк у пашШмго хотиш, то, вечером*, „о СИчги( 

ржи, жен цы, обыШяшгяо женщины, т особыми обрядными Оѣсвли,, 

[«дугъ къ дому хойїівв іі.ш хозяйки. Одна нзъ женщинъ, старшая, Пдеп 

впереди н яёЙБть на рукахъ нннокъ мъ жита. I акпиъ образомъ, 0И]| 

подходятъ къ самому дому хозяина иди хозяйки, которыя, услышавъ 

пѣсни, выходятъ къ женщинам* съ испечённым* хлѣбомъ, на которое 

положень дрпбовъ соли. Старшая живца подходитъ къ хозяину „ і(( 

хозяйкѣ, и кладетъ житяный пѣнокъ на х.шбъ, приговаривая: «Дпй Боже 

щобъ и ня той годъ родывъ хдибъ,» II нроч. Хозяинъ съ хдѣбоиъ ая- 

крытымъ вннкомъ, идетъ въ хату, и к.іидетъ ношу, съ почетомъ, на 

покути, подъ иконами. Нннокъ, на Спася (0 Августа), снимаютъ ст 

хлѣба н несутъ въ церковь, съ почетомъ, — гдѣ ого спятятъ съ ябю- 

к«мн н крон. Хозяинъ угощаетъ ЖОІІЦОВЪ, принос ІШІХЪ КЪ нему вннокъ 
вечерею I! ГОрН.ІКОЮ. 

іЭгоіъ обрядъ шіясшіъ іяеоішеві. его, II М Кѣѵіопсрсншгъ, пъ Иорэснгкііяъ уі?дь 

(і с і л и і г 

Вже линули сѵпычепьш й іШуішченькы, 

Вже ішешіды осіннім гл нечернмченькы. 

О * 
* 

'ІЫ було лито, чы По було Ліна. 

Що водо мини не докучило'( 

Во к мене денька перндігеиькн. 
М*ие ,,п «удыцю „е пускає. 

Га н комирочку змін рає. 

А “ Ком|[рОЧІ{Ц ннконечно. 

а » шікоиечку кватирочка! 

а * 

(Г*т.) 

І Г л .іл^і. ) 

Оскалів. 
3?Й 

ЗіЙдймоея. подруженьки, де вчора гуляли._ 

Во иже наши васидечки без сонця зовьяди. 

Нехай вьянуть, нехай вьянуть, нехай повьяваюп: 

Як зійдемось до-купочиы. воны поветавають. 

№ * МИ.) 
' * 

> чужих селах дощн Йдуть. 
А на наши села рнки течуть. 
Загорожу я тином рнчку, 

Зажену лебедя й лебндочку. 

Там буде лебпдь купатися. 
Лебітдочка вмиватися. 

(ГиіО 
* # 

* 

Зійипш мпсаць из зорьою, та гі обгородився; 
(’чаедьтон годиноньки козак уродився: 

Куди внн подумає, то Й Богъ помагає, 

Черго тмо дпвчьшоньку що сватати має. 

Гватап. сватай, козаченьку, сватай, не варуйся,— 

За твоей головоньки роботи нивчуся. 
(Г»л«.) 

* * 
& 

По время уборки коноплі*. 

Ти вен МОИ ■ ЗВПЗДОЧШ, 

Тії всп изо мною,— 

Ти вен мои яснин 
Передо мною,— 

А одной моїй звнздочки 

Нема изо лшою, — 

А ОДНОЇ! МОЇЙ ясной 

Нема предо мною- 

* * 
# 

(Чгрвяги) 

12 



330 Годовыя. 

К (МЯДКИ. 

Нод морелі глибоким 

Стояв л пор высокий: 

Грай, море, ряду Ноя, земле* 

Вик ДО ВИКVіі 

А пн тим явори сиз орел сыдыть, 

Сиз орел сидить да о воду следить, 

У воду следить, з рыбою говорить: 

О Ой буть шпі, рибо, у одного наш, 

Наші в II воші — 

Тобою, рибо, гости шпаты, 

А ловя пером листы писати! 

{’) Послѣднее лвгетншіі* ішсгпрясгса іа мі.мм.чи .іпуич синими 

(Отр.) 
* 

■* Ой рыбо-ж, рибо, ты моя пара ! 

і І буть нам, рибо, в одного пана, 

Н одного пана, пана Ивана: 

Що тобою рибо, гостей витати, 

А попи пером листы писати. 

Да бувай же здоров и в впку довгий, 

Не сам собою, с своєю жоною, 

З у (ям родом, з Господом Богом. 

З І и су сом Христом, з святым Рожеством. 

(ОгТЕ-рО 
* * 

* 

Об яена, красна у лузи калино, 

Святый печер 

Колядки. 

А що красніїша у пана дочка Орина, 

Вьша стерегла^ крапко заснула: 

Яа лет илы райській пташки_ 

Нино нонилы, чашки побили. 

ОЙ шуги в луги, раЙськін пташки : 

Чашок не бийте й вина не пийте; 

Нам сього вьша багато треба_ 

Брат» женити, сестру тдаватн! 

Пане господарю, 

(' иразньшом поздоровляю! 

<’*) Нрипѣіп за кпяиуиг стнхоат.. 

* * 
(Ду&і} 

Л в по на Ивана, па йото двори. 

Свитый вечер Ч 

На його двори стоить евнтлыця, 

А в тій СВНТДЫЦН стоить Орышечка. 

Убиралося, то-ж и наражалася; 

До церкви шішла, як зоря зійшла, 

У церков вийшла, и засіяла 1 

Там паны стояли да іп пытали: 

Чн ты царшша, чи колорнвна ? 

Я не наривна, на колорнвна— 

Батькова дочка, славная панка! 

Ла бувай здорова, Красная ашінп, 

Красная панна, панна Орися! 

Не сама собою, с отцем, лптпрью. 

Із родом, е плпйьей, С ким тоб» Бог дай 

') Припѣвъ пое.іЬ *■*■« «і»#. Сстгр_| 

* * 
* 
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Л в ляску, лиску, на ж*вгіш писку. 

Святый вечер! 

Том пава ходила, ішрье роны.іа: 

Святый вечер 1! 

За ею йшла паші а Марьечкя, 

Ппрье збирала, да в рукав клала; 

3 рукава брало, па скамьи клала, 

А с скамьи брала, да вішок плела: 

Изныла вішсць. да пи шла в танець. 

Ой де взялися да буйки іштры, 

Искиаулы вилок да в тыхыіі Дунай. 

ОЙ ішшда-ж вона лужком, бережком. 

Да Ё стрила вони гры рыбалочкы,: 

Вы рыбалочкы молодій ! 

Закиньте мыли шовковыЙ невод, 

Шовковый невод да в тыхыЙ Дунай? 

Поймайте мынн перловый вішок! 

Я вам, молода, даром не схочу: 

Первому рыбалцп перловый вішок; ■ 

Другому рыбалцп щирозлотний перстень: 

Третьому рыбалцп сама молода! 

Да бувай здорова, красная панна! 

■'! ПрішЬвъ иос.ѵіі ііан.дпго спад, 

я я 
я 

* нашого пана хороша панн: 

п Йому дав славную жону у його дому 

о /Шорі ходить, як мисяць сходить: 

сшіьцих ходить, лк зоря сходить: 

ада.ш оыііка « чотири рядки. 

а дочш в тры рядочки. 

Иол ЯД к II. 

Сыночкы зросли—у школу пишды. 

А зросли—у швачки пншлы: 

Сыночкы йдуть, ішыжечкы несуть.— 

А донечки Йдуть, хусточки несуть: 

Книжечки на етил, батеньку до ішг.— 

А донечки хустки па шіл, матюццн до шіг. 
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(’) Припѣвается и такъ: Еоп Иову дав. Бог Во-.у пос-іяв—уянуи 
;і:гщу V ПОЮ ДОЯу. 

* * 
* 

Дпвка 0риночка передо держала; 

Святий вечер! 

Перевозила царив, та пашів, та отецьких синив. 

Напхало до неп спмсот молодцив: 

1Терсвезы-ж нас, давко Орышечко! 

— Ко.іи-ж мини вас та перевозить ? 

Припхав до мене братик з війська дороги; 

Віш нривиз мынн та три радости: 

Первая радисті— зелена сукна, 

Другая радисть—золотий перстень: 

'Гретая радисть—перлова камка . . . 

Зелена сукня єлид замотає; 

Золотий перстеиь на руди сяє: 

Перлова камка голову клонить! 

Та бувай здорова, давко Орьшко, 

Не сама собою, з отцем, з ненькою. 

Из мы, и.пі Богом, из усі їм родом. 

Боже, дай вечир добрый. 

Та давайте дохид довгий ! 

Пршгіигь тгослѣ каждпго єтнїіі. 

* 
& 



Л у іШДВ, ноУПі, да край дороги, 

ОЙ гам ходить вороная стада I 

ГГомшк тый стадн сывый шшь ходить, 

ЇІПХТО того коня да но но Гг .мае. 

Да ші поймає, ни осндляе,— 

Тидько поймає, да оспдлае Иван ко: 

Я-ж того коня маю —поймаю, 

Маю — поймаю, да й осидлаю, 

Да п пойду я к тестеньку в гости — 

Ой люди скажуть, що сокол л стыть; 

Тестенько скаже: се мій зять йде . . . 

-Одчиняй, тестенько, тесовії ворота; 

Стелы мойву коню .да просту содому, 

Да дай гойну коню сина да овса, 

Миші молодому пуховії нодушкьт, 

Дай мни и молодому меда да вы п а. ѵ 

Да бувай здоров, злышный панычу, 

3 своею мамкою да з сестрицею. 

д. л ^Іернійчй^ 

Пгі п поли, и ноли, да Й и вынокп.ш. 

Святый вечер 1! 

ГраЙ, кошо, гшд молоденьким Йвасем І 

О л там ИЬаоь полем пграе, копье выхае, 

Да пндыіздасае шід Выжгорода; 

Вышли к Йому вен городіте; 

іьшелы Йому коня в наряди: З 
Тее ПРЫНЯВ: «іайочкы не ЗИЯЯ. 

ПО !ЬЫ не ЗИЯВ, не ІЮДЯКОяав. 

у Видьбовп* па оболони, 

РПГ,; К°Ш0’ молоденьким Йвасем І 

ОЙ піл Ивась конем »гг.«1П 
ел 11гРаеі копье вихає. 

Да пндьнзджае їшд Выжгорода; 

Вышли і; Йому всп городяне’ 

Да вы несли Йому мису червопціш: 

іїіш тее приняв, шапочки не зняв. 

Шапочки не зняв, не подяковав. 

У Ви добовії на оболоші. 

Грай, кошо, шід молоденьким Йвасем! 

Ой тан Ивась Конем нграе, копье выхае. 

Да ппдьпзджае шід Выжгорода; 

Вышли к йозіу вен городяпе, 

Вывели йому шшну в паради: 

Вин тее приняв, шапочку зияв, 

Шапочку зпяв, да й подяковав. 

Iі) Повторяется. {*; Во Львовѣ. 

(Остер.) 

* 

Там військо йшло и ладу не найшло; 

Святый вечор *! 

II папко йшов, лад війську найшов; 

Велив гарматы порыхтоваты. 

На Вьфвші-город стрилы спускати. 

Всп шіщаночш полякалися; 

Но рынку ходять, рученьки ломять. 

Рученьки ломять П радоньку радять: 

Що тсьомт паняти зв дару дати ? 

Вынесли йому мису червонціїв, 

А вин на той дар п не споглянув: 

Не поклонився, не покорився; 

Шапочки не зпяв, не подяковав; 
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Велів гармаш порыхтовагы, 

ІГа Вырвіш-город стрплы сш скаты. 

Вен мшцйпочкы полякалися; 

По рынку ходять, рученькы домять. 

Рученькы домять й радоньку радять: 

Що тсьому паняти за дару даты ? 

Выводы лому коня в наряди. 

А вин па той дар н не споглянув: 

Не поклонився, не покорився; 

Шапочкы не зяяв, не подякознв: 

Йелпв гарна ты порыхтовагы, 

На Вырвнв-город стрплы с ну скаты. 

Вен мшцапочкы полякалися, 

По рынку ходять, рученькы донять, 

Ручепькы домять, радоньку радять: 

Що тс кому павятп за дару даты? 

Выводы йону ванну в наряди, 

Л вгш на той дар да и споглянув. 

Шапочку зняв н подякував, 

И поклонився п покорився. 

На сшг же словом та іі бувай здоров! 

Но сам с собою, з отцем, з маткою. 

Из мылим Богом, из успм родом. ^ I 
О иридіи, пѣвніш. 

Шруч^ 
* іг 

Іг 

< 

Л " "«». В ІІ0.Ш Оіивткій шмет; 
"Пш«ту„„, о* даВ Бож«| або Святив ветер! 
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Л в тол намети пышнее шшя. 

Пышнее панн—молодий Иван ко; 

В ліжечку делить, колика держить, 

Ко и мкн держить, с коником говорить: 

Коню-ж мій, коню, я тебе продам, 

Н-ж тебе продам за сто червоних. 

- Напе-ж мій, пане, не продавай мене! 

Не продавай мене, спогадай на тее. 

Як мы з тобою з выйеька втикали: 

За нами гнались Турки, Татары; 

За нами куди землю зъора.ш, 

За нами стрплы як сшіг литалы! 

(Овруч ) 

# * 
* 

Молоды й Ивасенько, чы е в тебе батенько ? 

Не був я дома, служив я в пана Гетьмана1. 

Молоды ІІ Ивасенько, чы е в тебе матннка? 

Молодий Ивасенько, чы е в тебе братнчок? 

Молодий Ивасенько, чы е в тебе еестрыця? 

МолодыЙ Ивасенько, чы е в тебе мыленькя? 

И мене батенько — кинь вороненькій, 

Не чорне пиро но конычепьку полегло*! 

В мене братнчок—тѵгепькІЙ лучок; 

В мене еестрыця—ясна ручныця; 

В мене мы денька—постпдь бплеиька. 

С) н (*) Потирается за каждыя» из» «ѵгЬдуюіцкхг сшіомх. 

(Гривлорм.) 

* * 
* 

43 



§38 Го до в і.гя. 

А в ваш. в по.ш. й у выноко.ш. 

Стоять наметы з билого шовку. 

А в тих наметах все столы стоять; 

Всо столы стоять поэястыланы, 

Поза'стыланы все кылымамы: 

А на тих столах все кубкы стоять. 

Все кубкы стоять понаповняны 

По за стола мы все паны сыдять; 

Мвж тимы панамы красный панычу. 

Красный панычу, пане Иване. 

Перед павычем виріши слугы; 

Просяться воны у Невир-зеиліо: 

Пусты вас, пане, у Невнр-землюТ 

Пустыми стрвлу, як грым но небу; 

Пустыиось кшіьмы, як дрнбен дощык; 

Блысвем шабля мы. як сонце в хмари! 

(О* тер.) 
* * 

Дн пане Иване об.чуроодш дшіри 

Святый вечер 1, 

Обмуровав двнр билым каменей, 

Л воритечка з жовтои меди. 

А но тій меди стоять наметы, 

Стоять наметы як б аль бпленькм, 

т В Іігх налетах сыдыть паи Иван. 

Г'"®*" «И*» т » .П'ШК кладе, 

і’ Ч""а беРе. И в заправляє. 

яї"И‘-П>е»нть з пола сторожа. 
Д» «лорпться а Ж0ВІЫп 1 

ИвП"^ «пыи, ,н „е опыт? 

Колядкы. 

Ой колы-ж ш сныш, Госнодь 3 тобою! 

А КОЛЫ Не СНЫШ, Иро.ЧОВ 30 МНОЮ! 

ІЦч ^ наши города іуркы встуиылы, 

Турки встуиылы пополам с Татарин. 

[Іонолам с Татарии, с кішьмы з сто пармы. 

А я-ж тих Іуркив да Й не боюся: 

Ой л з ЙМЙ в лад перебыося! 

Ой дайте мы пн коня воре оця. 

Коня воронця й гострого меча! 

Його митника выпррвожала, 

Вьшровождючы да гі найучала: 

Сыну Иваею! як пойдет с королем на войну. 

То не вихвачуйся поперед выйська, 

Да зоставайся позаду выйська! 

А вин матюлкц да не послухав: 

Поперед выйська конем нграе. 

А позад выйська мечем рубає: 

Хпалыться конем перед королем. 

Перед панною гострою шаблею. 

Ой чий то сыпок, сынок Иванов, 

Поперед выйська коне» играе, 

А позад выйська мечем рубає; 

Хвалиться конем перед королем 

Перед панною гострою шаблею? 

()Й дам я йому половину царства н свого панства 

И свою дочку короливиочку. 

О Припѣвъ, послѣ ішшііГО стиха. 

(рм&Л 
# л 

* 

А с пол*, поля, да туман усне, 

Святий вечер '* 
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А з-за того туману Шапко йде; 

Да ц шідыіжжае шід царсв-город. 

Да й выклыкае царя з города: 

Турецкій дару, выйдь на войну, 

Воевятыея, муштро ватыся! — 

Як нзьпхплись, так и вдарыльгсь: 

Уда рыв копытами як грим на небиц 

Засеяли сабли, як сонце с хмари; 

Ппд шш кони попрынадалы, 

Золотій срывы поприлягали. 

Турецкій царь другим паказав: 

Коли-б я знав—чий то сын воював. 

То-б а за його свою дочер отдав. 

Свою дочер отдав, царство отписав — 

Половину царства, трейтнну счастяї 

{*) Поитпряется іюслѣ шіщдаго стихіи 

ЩМНІШІ. 

IIо,і?» новый годъ. 

У Кьгевн та на риночку, 

Щедры вечор, щедры вечор, та й добры вечор. 

Добрым люд я та й на здоровье Iі 

Іам дивчина сад садыла, 

Сад садыла, поливала, 

і I олы в а точи п ро но влял а: 

Росты саду вышчс мене, 

ІЗышче мене, краще мене. 

І тому саду тры корнети: 

Перша корысть — оршпечкы. 

Щедр лиш. 
341 

ДрУга користь — красны вишеньки, 

і рстя користь-—то яблучкы. 

Орншкааш читоваться, 

Вишеньками забавляться. 

Яблучками ішдкыдаться. 

Та бувай же здорова з отцем, матнрью, 

Из милыя Богом її з у сим родом! 

і*} Это двустшш© гїонторявтсй послѣ шщдаго стиха. 

[ЧсрвдговД 

* 

Вылетала ластивочка. 

Сила на внконьци: 

Стада щебетати. 

Господаря викликати. 

Выйды, выйды, господару, 

Подивися на кошару: 

Чи вен вивци покотились. 

Чи ягньщи воплодились? 

Чы баранцн круторогії, 

Чи ягіїицп чорнобровії? 

Добрывечнр! 
(Зветшор <м.) 

* * 
* 

» 
Ластивочка-иеренелочка 

Ииддетнла шід окенечко: 

О чикнися, господин ечко! 

И коровочки иотелылыся, 

И овечки покотилися: 

Сыр на полыцн, 
А масло у дойницн . • • 

А мини дай двн палаши*1 (ЧерМ(0Ш,) 
* * 

9 
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Прыдыпмп, пригадала, 

Нм ішкшіцн щебетала: 

Устань, устань, пане господпру, 

Та побуди челядь свою гарну! 

Та побуди челядь мод о душ. 

Та заспати спичку поскопую: 

Та походы но дворочку. 

Як нчилочка ио садочку! 

Добршечир! 

^Звенигороду 
а- * 

Оп на рпцн, на госоцн. 

Тал пдывае клипов лысгок^ 

На тыл листку написано 

Тры писыіечка: 

Перво ПИСЬМО—ясен шіеяць, 

Друге ПИСЬМО—ясне сонце. 

Трете письмо—деіш зори. 

Ясный лпсяць сап господар: 

Ясне соїще—Його жпнка: 

Ясин злркы—Його дотки]. 

Добрывечнр! 

ГЗвсиягоИаЛ 
* 

0й “« гори, па каїмшьнІЙ, 
Іал Волохи церкву ставлять; 

Церкву ставлять, викна будують: 

Одно анконце—ясне сонце, 
Друїе виконце—ясен миснць, 

Грете ви конце—яснії зиркьі. 

Ясне сонце. ТО господиня; 

ІЦкдривки. 

Ясен мисяць, то господар: 

ЯсШІ ЗПрки, ТО ЙОГО ДПТКЫ. 

Добривечнр! 

(Звинпгорйд.) 
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Щедрый вечер, пане господар)! 

Стережи, Боже, твого товару. 

Стережи, Боже, твого спадку! 

Цнлуй Христа в ноги за отця и жатку І 

Гарненьку хазяєчку маєш, 

Гарненько іп споряжаеш. 

Як пчндочку у меду. 

Як барвипок по саду. 

Ц и дуйте Христа у пішої. 

А нам виносьте пирнжки, 

Добрывечнр! 

# * 
■» 

(Звенигород.) 

Ой у нашего пана Оврамн 

У садочку столда свитдонька орнховая. 

А в тій свитдоньци — Оксюгка. 

ІЦедры-вечор, добры-вечор. 

Добрым людям на здоровье! 

Шыють-вышьшають дороги сукин: 

Ѵкравочкы на подарочны, 

Обрнзочкы на цвнточкы. 

Га бувай здорова, красная панна. 

Панна Оксана! 

Не сама из собою. 

Из своего мятюикою* 

Та бувай здорова з Іпоусом Христом. 



з святам Рожеством! 

Шедры-вечор, добры-вечор. 
Добрым людям на здоровье! 

(Козелец,; 
* # 

* 

НОВОГОДНІЯ. 

ІІП IІОНЫII ГОДЪ М|ПІ ЗЯГѣВПИЫІ. 

СиГО- СПто 

На нове літо. 

Зароды, Боже, жыто, ншеныцю. 

Усяку пашницю. 

Сього жолаю, 

Иразныкои поздоровляю! 
/Чє[шнгоеі.; 

-Ходе Ильдя 
На Басила — 

У Його пуга жытяпая: 

Де пугою махне. 

Там жыто росте. 

* * 
* 

Ходить Шмя 

На Василі: 

К)'ди махне. 

Жито пахне: 

С того колосочка 
Жита бочка! 

Дойривечир! 

(Чедшнгов *) 

(Звенигород./ 

НРАВСТВЕННО-ПОУЧИТЕЛЬНЫЯ 

. ЇУ»а про вдову ТО ГЫШІВ. 

У святую недолю як га бидна вдова. 

Старая жопа, 

У свої (і домивші з диточкамы маленькими гомонила. 

Та по наймах пе пускала. 

Чужим .подам у руки па стараніе не давала; 

То вона собп при старости лит прожить споднвала 

Сталы сыпи до розума дохожатьи 

Сталы собп молоде подружжя мати, 

1 тала спою матнр рндиеиьку. вдову стареньку, зневажати, 

З домішки зганяти: 

Иды-ж ты. маты, в чужий дом проживати, 

їв паща молодій жопы не будуть з тебе насмпхати, 

Дпткы мадепькн не будуть тоби докучати. 

Тоди вдова теє зачуває, 
Словами промовляє: 

АЙ сыны—ж вы мои, дпти молодів! 

Стильны я э валы рик горюваїа, 

Пучками та ручками хлнба заробляла. 

Та вас годувала, 

Тепер чого Я од вас дшкдала! 

Де-ж мини смерти лиждати, 
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|(|Ш старости лат инку свого диьтшчаты? — 

Годя близький сусидк теє зачуває, 

Іо вдовы сдоішіы промовляє: 

Ой удово, староиьря ж ті ї Не плач, иды в ній дол прожывати- 
Будеш гы и явне лип пол штаты, 

Малых литої; доглядиш; 

Будеш ты в лене до сяерты-вику хлиб-енль уживати. 

Я буду тебе за матпр риднеиьку почытаты. 

Тодн вдова на чужо .ну подворью проживає. 

Ни вецк день дрпбпшгы слизаны проливає. 

V синаи усни трьом на своему нодішрыо уще й прожитку _цСЯае 
Сталы .поды теє зачувати, 

Сталы з удовычонкип поели хаты. 

Стали вдовычеіншп па см их ныдіЙмаіы. 

Ще змово найменший удовиченко до своих старших братив- 

козйкші словами: 

Братики мин старшії, ридненькн, 
Ні; голубоньки сивенькії І 

Недобро ми. уси три брати, починали. 

Що свою нагар рндненьку, вдову стареньку зневажали. 

Та з домішки ангивди, 

Ходнмо-ж ми, уси три брати, на чужо подвнрьн, 
(ьоііі матерії рпднещшій, удоїш стпреііькіН, до инг упадино, 

шш» матпр рндионьКу, удову стареньку, у свій лом прыаовнио • 

»Пди-ж ти. мати, у наш дом нрожиппти: 

'Ьччо ты будем молодих жон научати. 

.Ьтю ми будем милых двтей напинати, 

>ииі нос до смерти вику почитати й поважати... 

1 оди вдова тоо зачуває. 

(лонами промовляє: 

0і1 Кожс- милий Боже! 

Поучит ельцыя 
Ш 

„І, ... “е >•"“ *И«0 « »,и >мад, „ 
дружаю за еіого СЦИ 

іііЛал. 

НІС 

Стане хлибон-сіиью наривати; 

і;»10Рьій ’]аН)ВІІК батьковеьку-матчипу молитву чтитъ. 

шанує, поважає, поважає, 

ОіцсЕСі.ка-матчина молитва в гупецьтвв. в ренщки «я 
подяч епомагае. 

Огиевська-мвтчина молитва за дна мор а достягаг. 
Од гримі* душу одкуіше. 

До царства провожав. 

(;„■[ ]і<ш* миру Гетьманьському. народу Христі»шш.к«му. г 
сим на мнопі дитя! 

-Записано оті. ьпбзярі я> тор»дѣ ѴхшрѵП 

Л не в бору сосна зашумила, 
Не зелена дворова з буйним ви троп говорила, 

А ..і вдова старенькая в дочнпци з малткмчи литими гоноши» 

Ила соб і і трьох синив як соколіш, вона нхз-шшу годовала: 
Просту, слави, инчьяты. спрожытну с подавала. 

Стали ти сини до розуму дохоЖаты, 
Спим собн молоди подрі ножа зийхожати. —* 

('тали вдову стареньку зневаж-іти. 

|{а чуже нодвирьря зсилнтм: 

Иды. ты, маты, в чужий дон иробуваты; 

б '. і,, поїнні не будуть МОДО.Щ жони а тебе насмихати, 

Альбо дитин мгиенькн тобн доь) шіи. 

То вона тос зачуває, словами промовляв: 

Сыны нон. соколи мои! 

Ще пе СТОЇКИ І !»Т » , 
11 вас дожидала; 

і\ «ас хиібон-евль» году®-»» 

І 
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ЯрлвсГвеи ио- 

IIо наймах не пускала,— 

(.'.швы, шшьяты, снрожыгка сіюдиваля, — 

Тепер од вис чого дождала! 

Де пени стерты своей дождати, 
Альбо пика свого докоротати? 

То близький суеітдя тое зачуває. 

Словами промовляє: 

Иды ты до дому, старенька жоно Г 
Будеш ти дома пробувати, 

Будеш миші хатку вышітаты, 

Будеш ты в мене хлпб-сіідь вкутати, 

Маленькії датки доглядати. 

Буду я тебе за митну стареньку почитати. 

То вдова тое зачуває, 
В чужий дои унжжае, 

Дрибнимії сльозами увшітеться. 

Стали та вдовиченьки без отця, без пеньки пробувати, 

Сталы отцепу й нечинну молитву забувати,— 

Тогдч их став Господі» безневинно карати, 

Тогди стали з ах близькі» н дальній суснди нас» пхати. 

То найменший вдовиченко тое зачуває. 
Словами промовляє: 

Недобре ми, братця, сани починали. 

Що матку стареиьку зневажали. 

Та з своє» домішки вислали. 

Га в пєдмю рано-пораненьку добре ми. братця, вчинимо- 

На чуже подвнрьря нійдішо, 

Шаиш в руки зннмпмо, 
Матер» старенькій ка землю в нош вклонимось: 

Иды ты, маты, в свій дом пробувати: 

Лучче ми будем своих жон эопыпяты, 

Ногчнтни 
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і ь и и я. 

Ділки маленькії научати. 

Тогди вдовиченки в чужій двир впадали. 
ІПаикы в руки зішмали. 

Матери старенькій низенько в ноги уклонялися: 

Иды ты, мати, в свій дон пробувати; 

Ложем ми тебе за матку старенькую до енергії почитати. 
То вдова тое зачуває. 

Словами промовляє: 

Мылий Боже І Добрий Божої 

Що тепер на свити таке становиться: 

Не вешів отець в маги 
За молодого сина подружжя пошти, 

А зараз стане хлибох-силью нари кати . . . 

\ который чоловії к отцеву Й матчину молитву чшть-поважае. 
То отцева-матчына молитва зо дна юря вишшае, 

Од пекла до викупу, до царства небесного душу нроважае, 
В купествн, в реяеетон, иа поли Й на мори помагає! 

(Затесал. Л. Д. Меглмсяй ось кобмр» »ь Зѣчкопси>*ь ї*іЛ) 

В нѳди.ш барзо раио-пораненьо по сива зозуля заковала: 

Вдова, 
Старенькая жена, 

Посты постыла 
И молитвы творила. 

Господа милосердного соби на иочич ,1!,ос 

Господи единый! 

Поможи чин Д«|а гі,г: 
Детей згоднаяты- 

И з их розуиа доброго дождаты! 

То вже вдова Богу дояолыдася.^ 

Синив поженила н дочок эамнж п 



- П і'л и і/ти к и но- 

II а их розу «а доброго дождин. 

Як стали вдовиченки и спонлі доли з жодамы ирожываги, 

Сталы старом шиш-латкы нвслихятыся, 

Стали хлнбод-еолыо докоряти: П(, 

„А Гіди-ж ти, стари шшн-маущ из нашого дому 

До чужого долу проживати: 

Нехай .ми будем знати, 

Як без тебе господарство со держати. 

II будем жен своих страхати. 

II малих днтей ум шипы !я 

То в иедіукі рано-иоранеиьо не сыви зозуля закопали: 

То вдова. 

Старенька жона, 

Н.ч свойого дому изхоЖдала, 

В гору руки нзиьшала. 

Сына в своих кляла— проклинала. 

За слизами свату Божого не выдала. 

И на воротях звалилася .... 

'Iі а старший брат у кватыру поглядає, 

Стару паии-матку у воротях зобачає, 

До ясш.шых братіш словами промовляє: 

.■Чи бачетр, братця, то наша стара іішш-матіса горім к ы 

напилася, 

И на воротях нзвальмася ? . ... 

То ближняя сусндн, 

Молодая челядина, 

По воду вихождае, 

^ тару наїїп-аатку до свойого дому благає: 

Иды ты, старая шшн-митко, до л ой г о дому проживати- 

Не будеш при старости ліпях хаты ішдмигачы. 

'ЯТКІЫІМ*. 

3*1 

11 0ѵд«*> ««* 4таи1)>,и 

Маущаты. Ѵ У 

Ні' ‘'"■ш мо“и',е"к“ «а старо,, аа„„-аатш , ^ 

дочи проживати. 

Не став іш Господь ші в чим ^вгати: 

Пн в лахарствн. 

Ип в бурлацтвн. 

Пн в третей—купечерстіш . 

Не счалы их .иоде знати. 

ІЕ в их хднба-ео.ш уживати: 

Тя.іько воны, с тоска та с печали, йдуть у корчму гото¬ 

вя го осыіякп пропивати . . . 

Сіяли нм люде у слух докоряти: 

Чи бачите, братця, що у наших вдовиченкив х.іиба- 

со.ш немає. . 

Що пх стара гіанії-иатва тринадцять літ у чужим до «в 
прожинає ? 

То так. панове братня, годиться отця, матер поважати. 

До емертп шановаты! — 

Теперешнього часу. 

Люду царьського 

II народу хрыстылпськиго, 

11 кпім православныя християнам выслухаюідыя ^ 
Міюгыи лита, многим літі, иііопын лити. 

Зшшпиь Я. Я. Кііо^іЙ. «п. шЛт» }^» ***** ” 

' К|іііійн.і,\г., Бчєзе.исиг» У-> ЧтрвиговоюИ 



Нравствен но- з:ѵ> 
Як у ыедилю восьми барзде ршіо-пораиу. то не сив* зову4я 

заковала; 

То вдови. 
Старенькая жена. 
Посты постен а 

Іі молытіш творила. 
Господо милостивого ня помич нросы.ів: 

„Боже мій милый, 

Боже мій единый! 

Поможи ти миші СІП ДИТЫ ЗГ0Д0ВВТЫ 

И з ах помочи дождати „ 
То вже-ж то вдова Господа упросила; 

Сышт поженила 
М дочки заміїж пооддпвада. 

Як сталы удовыпы сипи з женами своими у доми пробувати, 

Та стали из старой пани-яаткы па спихаться, 
Хлнбол 'СОіью докоряти: 

„Иды ты, маты. 

До чужого дому пробувати; 

ІІехпЙ мы будем керез тебе жен своих страхаты, 

Днток малых ушпшты.„ 

То тогдп, як у недоліо весьма барзде рапо-порано но сывпя 

зозуля заковало, 
Як бщію вдова з свого дому выступала, 

За слизами свиту Божого не выдала. 
На воротях нзвалилася,— 

То болшыЙ сын у кватыру поглядає, 

Ище з старші пзнп-маткы пасиихаеться: 

„Огляньтеся, браття* десь наша мати великого хрнха вв- 

бралася — 

Горилки рано напилася, 
На ворбтпх «звалилась .п 

Но У ЧИТАЛЬНЫЯ. 
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;к т0 палы удовыпы сыны з женами у доми пробувать, 
То став Бог видимо ш, в чим помагати: ' 

Ни и пахарстви, ші в речостиіі, 
Нн в третеп купецтви. 

■^ди-ж то удовыпы сыны один до дпого «стиха словами 
промовляли.— 

То бДниий брат: 

..Глііиьтеея, браття, який я був соби дом избудова», 

Ти як стару панії-мптку пз двора зогиав, 
■['о пій дом Бог громовою тучом скарав.„ 

Середулшый брат велике милосердые мае. 

У чужий двор ухождае. 

Старій шпіи-матци крижем у поти упадає: 

— Иди ти. мати. 
Ло нашого дому пробувати,— 

Нехай ми будем знати. 

Як своих жен страхати, 
Днтої; малих у її н мати ... 

Уже-ж нам далась тяжкая бидя « без тебе зняти 1 — 

(і тйди-ж т. у нсдіию, весма-бараде ршш-яораяо. 

еыва зозуля йіковвдїц 
Як йндиа вдова з чужого дому выступала. 

За сльозами свиту Божого не видало. 
Ище етиха словами промовляло: 

„Боже мій милий 
Боже мій єдиний! 

Поможи ти миин сі» Д«™ 

Що . ч«п» ДО»» V—*" ,иТ 'Г 

н.‘ч - - 
І ІМ1.КО своя* ' Ц 



954 Н РА В Г Т ц К К 11 0- 

Тогдн-Ж ТО, ЯК стали удоішны сыны 9*т нпіш-матку ^ 
жаты. 

Став Бог видимо во веком помагати — 

И в пахарствіі, п в реместви, 
И в третем купецтвн. 

Тогдн-ж то воны один до дного стиха словамы промовляла • 

„Гляньте, браття! правду свате письмо евндчыть, высвидчиѳ. 

На веяный час моленые показує: 

Который чолосик отая свого, матер штыть, поважає. 

Тому Бог но всякий час номагае.„ 

Подай, Боже, на вшоги лита!. 

^Уйоигішо пгь кобзярл ЛедрСА І11)*тіц иъ ч. А іскра ядра к кѣ, Сосниц¬ 

каго у#. ЧерШінніофК г 

,1\чд про гон и щт Ж(‘н^* 

> иеднлк» свитую сиывся* прысныпеи вдовыченку— 

Бярво-иречудеи сон, га ще дуже й иредивеи. 

Скоро вин з свого сна роабужве. 
Свого спа козацького не вгадає. 

Матери старій словами промовляє: 

Маты нон старенькая ! ты людям кгадуеш, налим дитьям 

помагаєш; 

Пгадаіі меті, маты, с ей сон, 

Ш<і выдытьсн на отцевськону двори на мЖ**у 
і ры горы камняпін процййталы; 

Перші гора проціштала красным пинтой виновая 

„ “8е 33 тсбе Ч*1*» на сторону мандрувати: 

)Леиі іы .( пешни якого проишнвпнія маты: 

юон Господь лнждаты Рнздна Христов*» 

И оу ч 11 т Е ,1 ь Н М Я, 
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АльМ пти Бос кресел ія 
Т<» вона буде кватирку 0дсуты, 

По рынку поглядати, 

Чы не Йде муж первый дружины шукати 
Друга гора процвнташв зеленым циптом шиойюс 

,,Желае за тебе вдова богата, гордая; 

Не велю то би сыну і и брати: 

Не будеш ты з нею щастя К доли ваты: 

Дасть тобн Господь Рнздва Христова. 

А.іьбо найпаче Преевнтлого Воскресенія дпждяты; 

Будуть до неп кумы-побратымы наджжаты. 

Буду гь їїм і ы та гуляти, 
Будеш ти у порога стояти. 

Будуть тебе наймитом парика ти. 

Будуть тебе ще іі на слнх надійна іы.» 

Третя гора процвитала билин увитом камьанан. 

-Тс.те за тебе сирота безщасно, безродна, дпвчика 

молодая. 

Велю я тобн сыну іи брати: 

Будеш ти з нею щиете Й долю маты; 

Де муж з женою живе, проживає. 

Там святий Миколап на радость ухожеє.» 

('ІашісШю і*гі Коберн ні* ЛпиріНѵ.; 

Н > Ш ы II а . 

(Лузш.) 

Па Святую не шлю*- то в недН.по бярзб Рм0 

ранеиьку. 

То не сива зозуля закувало. 



Зоб Нт А В.с ї Б Я Я Я 0- 

Як сестра до брата з чужой стороны поклоамв, 
Поклон посылали, словами промовляла: 

Припіку мій ридвенькый. 

Голубоньку сывсиькый ! 

Одиндпп .чепе безрпдну та бездольну в чужій 
сторони. 

ІІ|)Ы лихій хуртовини. 

То брат зачуває, 

Словами промовляє: 

Рад би тебе один дат м ди не мої у за темными лугамы. 

За широкими сіепамы. 

За быстрыми рнкаліи. 

Сестри то зачуває, 

Словами промовляє: 

Прошу тебе, через быстро рнкы бн.іым лебедонько» 

переплыви, 

Через широки стены малым певелычкым псреполоиышм 

перебижы, 

Через темни дуты ясным соколоньком перелеты, 

А я моим двери синим голубош.ком сядь-пяды, 

Жялнбнепько загуди— 

Тугу ною, брите, роздій м . . . 

Що тепер, брате, снятый день, Лелык-день, 

II разни к роковый. 

Щи люды з церквы йдуть. 

Нк бджнлонькы гудуть— 

Одна одного на здоровья питає, 

Одно одного на бенкет залипне. 

А мене іііехто но радиш) це займає, 

Вуди) воно мене та І1 не зное! 

Поки у нас нывилы та Й,иады 

Тогда пас Ірш і пойратыпи змыи 
и- о«ь, «■ 3,рзц>ы;_“- 

и ПС зорл щс, „„ л„ь 
Л тенор пришит, „сне лихш іурТ(>Е1ІП ыц 

Одцуралися ьувы п побратимы ! 

То так-то тяжко, та так важко - 

Земли без травы, рыби без воды. 

ІІімцм без лиса пробувать!: 

То так то тяжко та важко чодовнку в чужій чужини. 
На чужій сторони. 

Без отця, без неньки, без сердешного роду 
пробувать! 

Загигса.іъ оіь »гпйав|« Л. Л Мсмняѵрііі м Ліві.'»ішпіг» уѣмЬ 

II л О П Л. 
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Он з-за горы буйный шігер віе; 

Там уднвопькй пШеяычекьк) сіе. 

Посіявши, стала волочыты, - 

Заволочивши, стала Бога ироеыты: 

„Суди, Боже, сю ишеныню, як лаву. 
На вдовине ечаетя, на людьську славу!,. 

Ол и ще вдова та до-дому не дойшла, 
А иже люде кажуть, ідо пшениченька зойшля, 

Міце вдова да на ливші не сила, 

шке -ПОД, «*ЧГТЦ ЩО пшеныц. 
_..«ні' -гйтт: 



Ир \ о с т в к іі н о- Злй 

церЫ серив тії Яды гішеішдн жрты! — 

Пи пошла вдоїш та ншеныцд гляди ты, 
тим выво*ш трепелычепьип дм гы. 

чПереие-И4че«ько! не лнтай так по-ночи. 
Бо повиколюєш по стерт,точку очп.„ 

— Як же дтки, вдова, по ночах не литаты, 

Кош мок* фіібны дяткы. та гшчыи их годоваты.— 

„Не турбуйся-ж ты. наша к ниш ко, налы! 

Як нодростуть крыльца, то розлетимося й саыы 
То по густыя .інси, то но чистому поли — 

Будем гуляти, наша маты, доводи; 

Ёдне виде ші украйну, друге на нолисься — 

Уже ты нас, наша шгш. и у гости не сподійся! 
(Житомир.) 

* Ой а-за горы та буйный интер иге. 

Видна Вдова пшениченьку сіе; 

ОЙ э-зп горы дрябеи ДОЩІ,ГК ЯТО'ШТЬ, 

Л бндявя удпвыця пшениченьку волочить . . . 

? І Цс—ж Тіні удивонька до дому не довша, 
Л вже-ж теи удішонькм та й пшениця ігзойїнлп; 

Ще тая удіїВовьші та в нн лішцй не сила. 
Уже-ж тон удішонькм да й шпоны і щ постіл а; 

ІЦе-ж тая улішонькя п в о торит ь не парила, 

Иже-ж той удішонькм та пшениця посияла. 

Нашла тая у липоньки іа пшеныцн гладити. 

Аж вивела перепімочкя леленьЙІі діггы: 

Перепеіочііо! та не литий темненький почи; 

І»и повиколюєш ни стебелъцн очя 

р) Въ »ІПЙ иѣсиѣ, «в«й£ц ііир*««я<і (іокроінгеАстіо Прокисл» .-лйикѵ 

въ .іигй мшш, її Ллгодч,нлт л ІГроквЛіІю. вмр.кісімм м> ««»- 
ссм." «.іони » Вгм«.ѣ. гнк:ио „ м |1шеяжік 

(Койогдп.) 

Но»'чмтЕіІ,Йив 

® •* Е * с 1Л. 
ЗМ 

0Н У Еога великая сила» 

Та Й оженыв батько неволею сина: 

Не зхотпв віці пз жннкою жити. 

Ппшов же віш по пущах блудити- 

Блудыв же ява си год в чотири. 

Приблудився к обндній година: 

її ого батько Й мати не ішзиади. 

1 а іі за старця Його засчитали. 

Ьелю слу гам келеньку зробити. 

Велю старцю у кеденьцн жити. 

Велю старцю нетонші носити.— 

ОЙ час-пора слуги носи.шш. 

Нехай идЄ батько житія читати. 

Батько нде, житія чише. 

В великого жалю її сам пшшрве: 

- ОЙ Боже мій, окрашений свите 1 

Сыну Олексію, як рожевий канте! 

Я-ж нн тебе та й не надивився. 

Гальки за тобою та п запечалився! — 

Ой час-иора слуги посилати. 

НехаІІ нде чаты житія чытвты. 

Маты иде. житія чигає. 

З великого жалю сяяв помнрве: 

_ Ой Боже мій, окряшеныЙ свите! 

Сыну Олексію як рожевий квше! 

Я-ж на тебе та й не иадыоылясь. 

Тальки за тобою запечалилась!- 

ОЙ час-пора слуги посилати. 

Нехай вде жинка чытяТЫ' 

Жинка йде. житія чигпе. 



Игле с т в в и и о- 

3 великого жалю салю ноли рве: 

_ ой Боже-ж «ІЙ, окрашений свите 1 

Мужу Олексію, як рожсвый квите! 

Я—нс з тобою та Й не нажылася. 
Тилькы за тобою та й нзнебулпся! 

(Галич,) 

! А в Господа великая сила! 

Одружив ... по неволи сына. 

Одруживши, казан в пари жыты. 

А пни шмноп на пущу блудыты. 

Ходив сим лат не шины, не нывши: 

Прийшов к отцю, як земля нч ори шли и. 

Отець, матка Його не познали. 

В споим дочи за старца приняли. 

Казав його до келін взяты, 
Казав слугам йети доношпты . . . 

Слуги сады все те пожирали, 
А Йому теє. що псам, доношп.ш. 

(Радащіш 

Н п Й Іі |і і\ Щ (*, 

Тп скажу шші правду, миле наколи. 
Над якеє зіиьлл 1 и в свити иемаї 

Чы над той же зашшшьїй васильок? 

1Ьі ішд той же хрещатий барвинок? 

Чи над роженьку? 

■ілпашішй васильок тры занахы ма % 

Хрещату й барвинок; сады у стыла, 

А над туго та роженьку, 

-А над тую червоную 
У свити йена! _ 

11 о у ч іі тЕ Д Ь і{ у л 
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Да скажи мы,.,, и ранду. жаде „ 

якую "ШУ ста НИШ, 
Чы над того ясного соколѣ 

Чы І,,1Д Т()Г0 ВЯЛОГО соловья? 

Чы над тую зозулю ?„ 

- ТоЙ ясный сокол высоко литае. 

Мале соловьи сады розвиває: 

А »ад тую зозу леньку. 

Л над тую сивенькую. 

И в свити нема! - - 

Іа скажи ммнн правду, нале находя! 

Пид якеє дытя ‘ и в сенти нема? 

Чы ішд тую бедную вдову? 

Чы над тую мужнюю жену? 

Чы над дивчину?- 

— Тац мужняя жени з нужен розмовлн. к А бндция вдова плаче та рыдо. 

А над тую дивчынонькѵ. 

А над тую молодую 

И в свити нема 

1 Ііді нкум имину. (*і Ййв Ли инмл. Г1 ПиД иг**> іимни»- ( 

ГГаЯПЛ 

Скажи мини правду, «ое сердинятко. 

Которая зелень кайиерш кроцвитае. 

Чы кратчастЫЙ бярвпночок, 

Чы запашный васылечок, 

Чы новая рожа ? 

КратчпстцЙ Гшрішаоь сады усни** 

ЛяпашпыЙ васильок Ч’ы аіШЙХЫ 

А над тую п°БН>' І,ож>1 

іи». 

46 
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А над тую чирвоную 
На свити немає. 

Скажи мыип правду, мое серды нятко. 

Которая пташка няйрнньше всіпало. 

Чы бндеиькый лебедонько, 
Чм маленький соловейко, 

Чы зызуленькп? 

Билый лебедонько по води плаває, 
Малый соловейко щебече раненько, 

А под тую зызудельку, 
А лид тую рябенькую 
Да святи пимое. 

Скажи мыіш правду, мое сердынятко. 

Которая душа лайлучче вживає? 

Чи молода днвчыноиька. 
Чы бидиан удлвонька. 

Чы мужня жена? 

Молода дивчина ннчкм досипляє, 
Бпдиа уднпоньки сорок думок мае, 

Л над тую мужню жопу. 

Л над тую господиню 
На свнтн помпе 

(Радсшіішѵ) 

Злгпдкы* 

ОЙ за гаем зелелелькым 

Брала давка льон дрибненькый, 
Вона брала, выбирала, 
И ходячи тонко слала. 

Поучительныя 
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П ходячи тонко слала 

Сирѵ землю прокликала: 

..ОЙ ти земле, тц сырая! 

Принял а-ж ты отця Ь неньку, 
Прьшяла-ж ти отця Й неньку. 

11 р ьі п и ы мене молоденьку,_ 

11 рим яла—ж ти всю родину. 

Прийми мене сиротину!„ 

Па що-Ж тебе нрынндаты? 

Треба тобп пару дати! — 

Пихнв козак з украв іщ, 

Та запхав до дивчины. 

— Здрастуй, здрастуй, днвчынояько! — 

..Здоров, здоров, козаченьку 1„ 

— Загадаю сим загадок: 

()дгадаєм — моя будеш. 

()дгадаєш — моя будеш. 

Не отгадаем — дурна будеш. 

А то пнеться но дереву? 

V що росте без кориня ■ 
\ що центе без иасиньия і 

\ що плаче, слиз не має ■ 

А що грає, голос має ? 

А що свнтыть да Й не гріє? 

А що бижить без перестане? — 

Липка стала, иодумада, 

Гич загадок отгадала: 

„Що хмидь вьеться по дереву, 

Нйшшь росте без корння. 

Верба центе без иасявьши 
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Гоня [І.шче — С.ЧІЗ НО мае. 

Скрипка грію — годос мае. 

Мпсяць свптыть та й но гР'еі 
Вода бпжыть без 

. (ІИ ■ ШИПИМ 

ОН л ДИСК) ПОД 8 И ДІА 0(0 

Стояв ПОЗИК з ДІШЧЫВОЮі 

_ Ой ты діівяіі безумная. 

Сим загадок загадаю. 

25 л що ндо без прогону ■ 
Л що снитыть без зазору? 

Л що пече без жарыни ? 

Л що ж и не без дружины ? — 

3-І Човен нде без прогону, 

Мішнць свнтыть без зазору, 

Сонце пече без жарыни. 

Козак живе без дружніш .. 
({$Ш 

* 1 и т и. 

Вшптиды орды з—за крутон горы: 

Иылитиди. і'п ркотади. рое» оши шукали, 

(К и П.Н.1Ы.Ы не дніады. гроба вниз сіітстытыгк: 

<ВІ у подн, і! поди гры троги, треба розрізнитись 

•Вщригайге. хлопці), коїш нороішн. 
,1а пойдем дож-Щечо дата подоііа. 

Оі) нагнали дата на калиновим чостн 

<>п порайтеся, нерінпесн. мнт на часок я гости ! 

Не вернемось. НС Верненої’I.. не Олдем вертяться: 

Поучительныя. 

Г» у до Тоби, молодому, було шануваться. 

Ціану ваты будо да зДоровьячка свого: 

у тепера це вернемось, бо ші-зи-ддя чого 
, . і IIд ІС.10ІГОИ ЯІІСП*. 

Зсікт/нош.- 

Д о .1 я* 

аб5 

(їй у роды да маты сынка на святу недидю. 

р, ,а меїш нещасную долю: де н іи диву ? 

0і1 взяла нещасную долю у писану торбу. 

Ти понесла нещасную долю на торг продавати. 

Д 1еШфП діоды та поров)-ВИДЫ не Йдуть купувати! 

Ор возьму я нещасную долю, понесу до-дечу- 

Га кьшу-ж нещасную долю а плеча дододт: 

Пиды. Пиды, нещасШ до.ш. В поде заблудиш. 

Ти вид мене молодой. иододОи одчинш я. 

„\ть же в- молод» дивный», в ноли .шбдужуш» 

Ти прийдеш ЖМ.ТЙ зіккитпьі. І «І ^ 
Ти будеш, молода дн вчи но. жито дажип і 

ЗІ бѵіѵ у бородкам лежати - • - . 

....тт::::'Г мп н.і. ІШДЫ- 14Ѵ я. *уиѵ іММОД 

Ли щ'ьіп.и'іи. *о» ЛЖЮ* ; ■ 

■' ” ** - , 

-Гн . '"" ІІдии д«я~- Л „ йуд> "" ом и| _ти мгМ „рою. 

І.'М, Я. ШІЛ> •* 'Ь'"" 

л -<д- ^ 
1,(1 Ліідо! чого і 

* 
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Иг л вс т вен и о- 

Нс .„.рнусі,. дничыи», >Г з тобою вродилась !„ 

Од верш#», блдйі ЗДф ™ ввьязадась ? 

_Ие вернусь, днвчьщо! я з тобою вивчалась !„ 

(Гадді.) 

ОК виду я долея по-над сыиел хорей 
Долеиькы шукати. доленыш шукати. 

Ие найшла И доли, найшла я рыболоиив: 

„Об вы рыбалочш, вы рыболовы! 

Закиньте ш'Ойд вид Дгшпра до моря: 

Чи не выплыве и вам щасливая доля !„ 

Невил закидали б доли не пШиалы. 

„Як була-б щаслива, то я вам заплачу: 

V як була-6 нещасна, то б даром не хочу. 

Ой ішду л. шіду, сяду в зеленому жыти: 

Чи не ирыйдо щаслива доля та до мене жиш. 

Нигер повиває. жито розхиляє, 

А до мене щнелывои доленьки немає. 

Инду л засяду в зеленим ячяенн: 

Чи не прыЙде до мене мои доля ик моіб дочери 
Витер гкнжвне, иччіпо. розхиляє, 

А до зі чи* (цаелынон доленькы немає. 

Пиду та сяду и зеленому саду: 

Чи не прийде щнсімшія доля та до мене на пораду 

Нигер повішає іі ни шн єни б єпд розхиляє, 

А до мене щлс.швоп доли й на пораду немає. 

Виду зі саду и зеленых конопельках: 

А,ь пдє до пене доля вже трошки б ньяненьк* 

Д«'-5К ТИ, доле, була, що б мецо б забула? 

і*п її в людт була, горшочку пила, тим н тебе б забула 

ІІНДѴ—Ж Я СЯ IV п 
- »ду в зелени* садочкх 

А" «. »и. до„, „р0„Ші1 , ; ч 

»»■ —■ * шиво"к-ѵ’ •‘■«ЧИЙ»: .ім„, .. 
Л 40 тебе .|«*ц, м , Д|1уі> 

(їшлм.) 

Сыритстшь 

Не 3“"ЗИ гору, з—за Гшйракы. 

Впдтыла йдуть гайдамаку. 

Из сокирами, з тупорами. 

Та хотяти байраки рубати. 

Изрубавши зволочити. 

Зволочити, Й заиадыты. 

Зволочили н запалили 

Содовьево гниздо попалили. 

Соловьевых днгоЙ посмалили. 

Об хатинко та лебндочкої 

Годуй же нас та нетшжечко. 

Поки кбьехося в своє оирьячво! 

Ні: поростемо, полинемо. 

Та седело в темном) лузи: 

Огтепра мы «‘алы друзи! 
(Т*дпД 

ОЙ вивела перепеличка днти. 

Сама голетнла пшениченьки гладити. 

Повстрнчав ін маленький соловейко- 

Ой куди летиш, малая перепелки? 

Не .штаб же ти, иеренелочко. в иочн; 

Повиколюєш па билиночку <»«• 

ОЙ як же мини не дитяти ? 
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Щш диток —.'■'» »“СІ,“ІІ,ТЫІ 
Питии» ішш»! » .чииоии ноли: 

Мы поростем, розійдемося сени; 

Ііѵде кт-, натшіко, но горЩ по лсии.шх. 

і; ѵде нас по чужих украияях! 
(ГйАМ^ 

* 

I ой ты ремево, да ты реяезонько. 

Да не мосты пшзда да по-над Десною; 

3 Б» Десна, — Десны що лень прибуває: 

Вона-ж твоих даток да й позатопляє! 

}} І>« Десна з весны що-дшік нрнбувае. 
(Переиг.шв. • 

Нс. ИМфМН сын I. И ДОЧIIд . 

У недиію пораненьку 
Проганяє сын неньку: 

„Да иды, йене, прич од мене. 

Будуть, пене, гости в мене, 

Та нее н суйних. да в жупанах. 

А гы. маты, в сирій сныти.,, 

— В тебе е, сыну, друга хатка , . 

Скажут», люды твоя нрндки: 

Буду тобі» к ужель мрасгы 

II дытыііу ьчмыхаты. 

Да нашла маты в ноле блѵкаты. 

Стримається нз дочкою 
„Чого, манко, ты блукаєш ? 

Десь ты моей Г ОС ПОЛОН!. КМ не зппеш ! 

Да ходы—;к. мамко, ты до мене; 

Поуч„Шьц^ 

Д» бороаи-*, 

0Й ;к 
Д« ■« ПДЫ, ряі0||аіи > 

Да через два дна перегодивші. 

Иде сын до матуСЙ. ВЫ0ЯЫВШЦ; 

Да пдпть, мамочко, до мене! 

Сталась мыии лыхаа година - 

У мерла Ж'пнкп, осталась дитина! 

— Нехай згорыть твоя хата й кимиата. 

Та й не пІйду, сынку, до тебе ратоваты 

Багатство и гГшжегтйо. 

Ой ишлы чувакы э Украины. 

Сталы на попаси край долины, 

Викресали огню з оружии». 

Да пустылм пожар по долина. 

Даия.шлы днты еодопыты: 

Сталы соловсЙш щебетати, 

('талы бурлаченьку ироклынаты! 

ой нарву а хмелю зеленого. 

Да наварю пывя солодкого. 

Да зазову сестру богатую. 

Л сестра убогая сама прийде. 

Посажу богату в кияци стола. 

Л убогу небогу крий порога: 

Ох и пый ты, сестро, мед п пыв0’ 

Ох и йпж ТЫ, сестро, калач». 

Л убогу небогу край порога: 

Ох н ПЫЙ ТЫ, сестро, горке ВЫНО, 47 
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0х н ЙЛЖ ты, сестро, сух арык ы. 

Стала сестра сестру частуваты. 

Стяла сестра сестри вымыпшта: 

Сестро моя, сестро убогая! 

Ой чого-ж ты, сестро, прийшла ? 

Чы в тебе свытыяв позичена, 

Чы п тебе хатыпа не своя? 

Сестро моя, сестро убогая! 

Чои ты так не робиш, як я роблю ? 

Що я раненько устаю, 

По два ночыночкы напрядаю, 

Да свои скринечки наповняю. 

Да своих диточок зодягаю! — 

— Сестро моя богатая! 

ІЦо я раній тебе устаю. 

Но тры ночыночкы напрядаю. 

Да чужія скрылечкы наповняю, 

Да чужих диточок зодягаю! 
^Комптон. 

УгіпжестіШ' 

Тыл НА святи терпеться. 

Щи братик сестры цурається: 

Сестра к двору нрыйзжае. 

А братик и иониице выглидне: 

Прыймы. жни ко, хлиб из стола, 
Ію йде в гости сестра моя. 

„СгШ- братику, не лякайся. 

Па хдибои и енлыо не ховайся — 

Ьо я дота, брате, обидяла. 

Гилькы-ж твого жытья одвидала! 

“«•'ЧТІДЬ,,,,. 
. 9їі 
А а дома -^иба заробей _ 
ІІрыидъ. брате, в ГОств. не 

А а дома хдиба загорю»- 
Прыі'ідь. «р„е, , ІМТ1Ц 

Инкому так не гирко жить, ак бидній вдова. 

Длкыть іи нывка неораная. стоить іи пшевычевьна веиосіааа*. 

ОН наЙму-ж я ведяедыка за плугом ходить, 
А вовчыка сиренького воли погоныть. 

А зайчика маленького передни водить,— 

Сама пиду до господы обитать варить. 
Розсердився вед л с дык та Й плуг поламав, 

А вовчычок сиресенькыЙ волы рознгиав. 

А зайчычок малесеньщый взлякавса — 

В теипп луга, в густя кущв заховавсь 
Иде, нде бидва вдова, озирається — 

Лежить ведмидь над горою, усмихастьса; 

Взяла вона ключечку та Й выорала, 
Взяла вона пшеныченькы та Й посіяла, 

Взяла вона грабелькы — заволочила, 

А дрибяымі слизовькамы та й врымочылж 

Смерть. 

А ще сонце ие заходить, а а сп«ы 

До слов идя готуюся. А* *• шттлт* 
і .лішсья свято*)' Богу1: проща . о . ^ 

Да изроблять на нов 
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Да положать мое биле тнло в глибоку домовину, 

да посталять труяу тесовую на высокій меры, 

Да упустять яое биле пмо У глыбокуго яму, 
Да ласыгиють на мое биле тило високу могилу, 
Да ЗАДЗВОНЯТЬ В ѴСИ ДЗВОНЫ ПО ОСГіКіЫіІЯ ДОрОЗІІ; 

Отклошося отцю іі неньки Й усій родини; 

Покидаю српбло-злвто, золотій чаши — 

Уже-ж мен и из собою их не брзты! забрав-же-б из собою 
Так там нх не треба . . . 

Сажень земли да чотыри дошки, 
Да слясспьия трошки! . . . 

(') ПоДрМушѢ»Иеттез Ц.Щ прОіІЩкПК 

іКо нотой,) 

О ) 4. 

Та прожив я свій вик, не так як чоловпк: 

Що люда живуть, як цвлты цвлтуть: 

Мои голова як вьяла трава! 

Не пилу у мир, шш в монастир, 

Щоб душу спасти, щоб Господь простив: 

Н душу спасу, н кости ссушу . . , 

Недвижно лежать, страшно суда ждать!.. 

Страшний суд прийде, всип розбор знайде: 

Праведним дтпіаи увесь свитлий рай, 

А грпшнші душам вичнее пекло. 

Що праведна души звеселилися, 
1 рай цдучы. псалмы поючы; 

А грішиш души ужахнулися, 

5 пекло йдучи, сильно плачучи . . . 

„Проклятый час- тая година. 
Шо нас отсді, мги м СМІІ пормша< 

Па добрий путь не навчила! , ,в » 1 У 

ПѢСНИ БЫЛЕВЫЯ. 
* 

ьувмьщынм, 

і) ШШЩЪ ВРЕМІЙІ 

І. До временъ казачества ( іо \> | вѣка). 

І. Про Малого І'арги) (1403-1301 гД. 

Згвалтовалы лиху чутку 
Паши хуторянин, 

Як почули, що з Литвою 
Бьються Нояорннцв; 

Як почули, що гвалтивно 

На наши угоды 

Йдуть Крылиш до поганцн 
Чинити нам шкоды. 

На вижени таборита 

Малого Гарею 

Запсоволы наши хаты. 

Глумились з семьею.... 

« ОлишеаіНЦ Коас.ісв**'0 У Чеуь* 
■ІПІІГІІЬ (ПІ* СТІїрНіКШҐЦ м* ** УДІІШ ^ 

і., А, ШншшікШ-НхигсѴ1 
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„ Со времени коаачестші до УиІп (XVI вѣкъ). 

2. Ир» Вгипмлавя (около 1ЛЯ4 г.). 

Ой погіхдв Венцесдав на море гудаты, 
Л пошісыв через плечы та сайдак богатый... 

(Дѣвой сторони Днѣпра. їпііиглііо ,<о ІЙ43 г). 

3. Про Дмитри Сміійловкіі-Ко.іомійіія (ш. концу XVI в.). 

На розсвіті, на заранци, 

Ище спады бисурманци, 

И Наддшшраиськші спады мисти, 
А козаки, в пмъя Ноже, 

Покинувши Запорожже, 

Пльшьі з Динара в чайок двнсти; 

Іілывлы з Динара, пдывлы та на Норне море .... 

Буде-ж слава козаченькам, басурманам горе І 

В Нпддіїи[іранським що сплять мости,— 

Вже на мори чайок двнсти, 

Аж лоро з темніш». 

Сичовыкм мед кружляють, 

На бандурках шлгравають, 

ІЦо слухати мыло. 

Иден только паїї-отамаи що—оь трохи сумує. 

Ие пъе меду, чаНкы днчытъ, по мори пантрує. 

Чого-ж то вин зажурився. 

Сі Козатест«* ло у>1в 

В *оре тав вдивився: 
375 

Чн вив траві, В, степавы. 

Чы за диичатамы? 

Чы вин батька спогадав, 

Шо В .ІЯТЧЫНН де-сь пропав. 

А ПО сын .орн зо славою гуля? 

„Не тужу-* я за степамы, 

Нн за диичатамы, 

Пн н батька спогадав. 

ІЦо в Лнтчыия де-сь пропав. 

А по сил моря зо сливою гуляв: 

Но тужу-* Я. тужу, тужу та сумую. 

Н по Чорному мору очами пантрую,— ' 

Що як злая хвортуна потягне. 

А Турок на пас нагряне: 

И з батька Самійленко. Коломіець з роду— 

Не потоплю вражих сынпв в солоную воду... 

Подивиться, казаченнщ, по синьому мору. 

Чы го видно мнеяченъка, пи вечарьша зору? 

Чы буйнн ветры на море стягають. 

Чи Турецька кораблики на пас наступають 

- Ни іпсйць то, а вы зоры 

Сіяють по мори, 

1ІЫ буйнії витри стягають; 

То Турецькії караблыкы на нас наступають- 

..Годн-ж уже, козаченьки, пляшки спорожняти. 

Па бандурках козацький висни №ГРа"*^ 

Тепер густо з самопала»- ■* ?!*» ^ши 

Со ііжє-ж бо нам раз послвд > , «петит* 
. ,шЯ „епе, матішко старенька- 

Піі пене—X І 
Орлице сизопера, голуб,, «■«**" ' 
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Що-Ж я тобі! ВДІЯВ, 

Що ты явне прокляла, 
Як на війну выряжала'? 

Колы-б же вид тебе у боя витер повіяв, 

И рпдньолу тому сыну 
Опрощение прынпс а несщасну годы ну .. 

Хто-ж тепер тебе буде потцшаты, 
Хто дарамы надараты, 

И по твоим двору конем выгрпвпты'?... 

Ты-ж мынн казала, ты-ж до иене промовляла, 
Як на війну выпроваджало: 

Тплько-то роду н плоду, що ты, мій сыну... 

Бувай же здоров, та Й повертайся та й в риднюю 
Украину!.. 

Ище довше пан-отаиан год осы в бы красно, 

Наступали бисурманы на козакнв раса о. 

Загуляли козаченькы з самопал іш густо,— 

По вспм мору по синьому зробилося пусто; 

Покинули самопалы, а взялись за шабли.— 

Нема чайок па вспм мори, тнлькы-ио корабли. 

Льшув с о кил в Украину, та Й приносить висты: 

Не побачить Задоряжже своих чайок двистл! 

Лынув сокил в У краппу, проловив словами : 

Погиб козак СаміЙлевко з исшш козаками! 

ГЗлшгсаіъ 1*0)0 1820 г. въ г. Уиапи, Кіевской г,. <*п. Якова 

Са*іЙісккл-Ко.»цц-шш, Г. ІІіошшск». «АІЬвпеипі,. івІЛ г., 
Т. V. сгр, іч и 27.) 

°'Ъ У,"“ « Х»ыь.и»„АР0. 
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о, ь гтВ»1даиа 
«««■«*• <""■ Г,ПЧ1ІЛ« XVI „„ їм,77** 

ІЦ.О Хіич'і.ки Кікііту Лидыбера <,о ш; 

ОН полем, полем КылыЛяськым, 

Пытьіл ШЛЯХОМ Ордыішськыи. 

:)П гуляв. I V ли в козак бпдпыіІ летяге сим год я чотири. 

До потеряв з-щид себе три кони вороныя. 

На коза кг бндиояу .іетязн 

Три ееромизи. 

Опанчыиа рогожовая. 

Ноясмна хм еловая: 

З На козаку бндншіу летязи саиъяици— 

Км дни пья гы и палии. 

Де ступить — босоп ноги слил выше: 

Л іце па казаку би дно ну летяза шапка-бирка. 

Зверху дырка. 

Шовком шита, 

Буйным вптрои шибыта, 

А околиця давно немае. 

I' Ище-ж то козак бидиый летяга до города Кылыи прибуває 

Та нс питається де-б то стати. 

Тая 

Коня попасти,— 

А питається, де корчма новая, 

Шьшкпрка молодая. 

Настя кабашна: 

і!,і пас. на бидных летяг, жіа Я 

Городом Кылыею ид«, , 

Слухає, нрис.іухзетьі я. 

К ибашн«- 

4В 
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Чы не радиться хто на славне Запорожье гуляти: 

Лж тіиькн радяться, поражаються 

Тры дукы-еребраныкы 

На кабак нтты 

ІІеду да оковытои горняки попыааты. 

Тоди-то козак добре дбав. 

Попереду соби у кабаку кватер)’ займав: 

Крей грубы сидає: 

Плечи спои козацькії прыг рипає. 

Тогд» ду'ш-сребряпшсы у кабак ухожда.ш, 

У стола содали, 

По цебру меду, оковытои горім км постановляли. 

Первый дука сребраяыка Гаврило Долго под онко Перенсловеькый. 
А другий Воіітенко Нмженськый, 
Трептій Золотаренко Черниговськый. 

Ище-ж блдного козака летяги »е витають 
Ны МОДО® ШК.1ШІКОЮ. 

Ны горшки маркою: 

Іо козак бидйыЙ летяга пп дукнв сребрагіыкип скоса поглядає- 

Го одын дука сребраныка був обачний, 

I аврыло Довгополепко Переяеловеькып: 

Из кармана людську дележку виймав, 

Насти кабашній до рук добре оддавав. 

А те стиха словами промовляв: 

г>Эй, каже, ты шывиаро молода, ты Насте кабашиа! 

іьі. каже, до сых бвдиых козаки» летяг, хоч злая, да Й обашив; 

Колы—б ты добре дбала. 

0,0 л®иежку до рук приймала. 
До погреба одходила, 

Хоч иорцовбго пива уточила. 

Сьому козаку видному летазн 

^ чіп до Хмельницкаго 
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ПГГ0. Д.1-Т0 Настя кабашна деНежку 

До погреба одходила. 

Меду да оковытои горилки вточила, 
Позику бидшжу летизи коновку в руш втеребила 

Оттоі'ДЯ козак біивый летяга, ак узяв коновку за ухо, 

Оглядиться.—аж н в діщ сухо. 

О гтогдн—то козак бчдиый летяга. 

Як отав \ собії хм илъ козацький зачувати, 

С. гав коновкою по мосту погримати: 

Сталы в дукнв сребрпиыкпв 

Из стола чарки Й шклшікы литаты: 

6П Оттогдн-ж то козак бндный летяга, 

Як став у соби ОНЛШЫЙ хмель зачувати, 
Став з-пнд панчыны рогожовоп, 

3-пйд пояси и и хмелевой. 

Щирозлотний обушок виймати. 

Гтав шинкарці! молодій за цебер меду застановляти; 

Стали дуки еребраники 

Один до одного стиха словами промовлати: 

„9п шинкарко молода, 
Настя кобашна! 

Нехай сей козак бидниЙ летяга 

Не мається в тебе сен заставщыни викуплять»; 

Ніш. дукам еребраникам, 

Нехай пе зарекаеться волы поганяти. 

А тобі!. Насти кабашиій, груб і опыты.* 

Оттогди-то козак бидний летяга, 

Як став сів слова зачуватьц 

Так вин став но-конець стола евдятк. 
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(Зпш черве ш* вынылшты. 

Став шынкарни молодій. 

Пости кпбашнШ, 

Увесь спи червмщямы устыіаты. 

Тогди дукы сребреника. 
Як столы я його червішщі зогллдаты, 

Тогди столы його вытаты 

Медом шкллнкою 
И горилш чаркою 

Тогди Й шыикарка молода 

Настя кабашна 
Истых» словами промовляє: 

„Эй козаче, каже, козаче! 

Чы синдав ты сьогодні!, чи обндав? 

Ходы зо мною до кішнаты. 

Сядем мы з тобою посіпідаеи. 

Лы поо6мдаем.„ 

Гогди-то козак бидный летяга 
і Іо кабаку нохождас, 
Кватыру очынме, 

На быстрый рикы ігоглидас. 

Клыче, добре помикає: 

дОіі рикы, паже, нм рикы иызоиын. 

Номошмыци Лниііровын! 

Або и мои пояочы дайте, 

Або мене 3 собою ЕШЬМИТОІп 

Оттогдн оды и козак идо, 

Ніаты дорогий весе. 
Па Його козацькії ллечы надіє; 
ДругыЙ козак идо. 

Поп , еоаьанбви несе 

І рейпй козак кде. 

111.тычок козацький носе. 

На його козацьку главу надіє. 

огди ДУКЬ1 сребраиая»і 
Стьшя роками промошльс 
“Эй !,е же се. братца. 

ІСозак бидцый летага. 

А есть се Хвесько Кгаижа Андыбер. 

Гетьмац запорозький! 

Присунься ты до нас. кажуть, ближче. 

Поклонимось мы тоби нижче: 

Будем радиться, 

Чы гаразд добре на славній Украйни проживати 

Тогда стали його вытаты 

Медом шманкою 

И горилкьі чаркою. 

То вин гее од дукнв сребраныкип приймав, 

Саи не выиывая. 

А все на свои ніаты проіывяв: 

„Эй шати мои, шати! 

Нийте, гуляйте: 

Не мене шанують, 

А вве поважають; 

Як я вас на соби не мав, 

Ныхто мене й гетьмавом не почитав., 

Тогди-то Хвесько Кганжа Андыбер, 

Гетман запорозький. 

Стиха словами промовляв: ( 

,Эй козаки, каже, днти. друзи, 
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Прошѵ и вас. добре дбайте, 

Сыл дукив ерсбрапыкпв. 

Зп доб. паче волив, из-за столп вмвожайте. 

Перед окнамы покладайте. 

У тры березыны потягайте 
Гогдп—ж то козакы. даты, друзы, молодця. 

Добре дбады. 

Сых дукив сребраиыкіів за лоб брады. 

Из-за стола, паче водив, вьшождплм. 

Перед окнами покладали, 

У тры березыны потяга л ы, 

А ще стыл а словами промовляли: 

СЭті душ. кажуть, вы дукы! 

За нами вс и лупо и дукы, 

Нигде нашому брату козаку детязи стати 
Й коня попасты!^| 

Тогди-то Хвесько Кгннжа Аидыбер, 

Гетьыаи запорозький. 

Хоча помер. 

Дпк славо його козацька не вире, не поляже! 

Теперешнього часу, 
Господи утверди іі подержи 

Люду Царського, 

Народу християнського. 

На «нонан дата. 

■З.пци.п оп ,0бз,р, Аіирел •%* АДв.ЙМдро.гі, н А,ірв. 

ві я. Мені). С осиїшкаго Черниговской г., Пі К ) 

6. 

Ище боты сапъянбви, 

Но мужычн—постолы дутбвй; 

зча 
°1Ъ > ШИ « Ильницкаго. 

А ще оборы шовковин. 

Но жовочіі валовыя, 

У-трое несуканы. 

і 7 Тодн-ж то вин до города Кылыи прибував. 

1 о родом Кылыею проижджав. 

Слухав, прослухав: 

Чи не радиться хто, порадиться на славную Укрнину 

гулатьц 

А:.; під хто не радиться, не поражається на славну» 

Украйну гуляти. 

Тильки радяться тры дукы сребраныкы 

До Пасти кабашіїои «еду да оковытои горндкы пидоываты: 

Первый дука сребраныка НиженськыЙ ВоЙтенко. 

\ другий Черниговськый Нопадепко. 

А трейтій Грыцько Кодочіець. 

Тп,ш-ж то воны до Насти кабашнои у кабак тхождалм, 

Мед да горилку оковытую подиывалы. 

Тедп-ж то козак бпдиый летяга у кабак ухожда •. 

Коло грубы сндае. 

Козацькії свои бнднын пдечы согривае. 

Тодн-ж то одын дука сребраныка великеє милосердие 

соби чаи. 

Людську денежку з*кармана выйвав. 

Да Насти ДО № ^бре оддавав. 
А ще стиха словниы промовляв: 

«Эй Насте кабашна • дв „ 

Ти. каже, для сых б»Д«ь« козакнв летя.. 

обачна- 

«.•лк. или «*•* Г"22 
Лог,, „орцо.ого о.»» .«ИГ 
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Сьому козаку видному двигая 
Ня похмелье асы вит його козацький скрины гы „ 

Тогдл-ас го Настя кабапши сома до погреба не олх.оды.І(і 
Служебку ноипрпу посилала: 

..ЭЙ служебко. коже, ты моя помірна ! 

Велю то б» до погреба одходити. 

Хоть нордового шана уточыгы. 

Сьому козаку бпдному летязі! 

На похмелье жьшіп його козацький скрипы ти.,. 

Тог-ці служебка помірна до погреба одходила. 

/їв» бочки ночыношин, 

Ла у треїітьоп бочці! горп.шл оковитої! «точила. 

(козаку бндному летя зо коновку в руки втеребила, 

69 Оттогди-яс то шш иоблыжче нх осідав. 

Щирозлотний обушок з-за пазухи виймав. 

Насти ісвбяишШ з» цебер меду застановляв. 

Оттогд:і-ж то дуки греб рішиш стиха словами промовляли: 

„Ші козак ти бкдпий летяга 1 

Не подоба сього обушка Пясти кабаны і Й застановляти. 

Подоба тоб» нам, дукам сребриникям, воли поганяти. 

А Наст» кобпишІЙ груб тішити.., 

Оггогдії-ж то козак бишиЙ летяга на дѵкив сребряпыкнв 
Нелыкее пере гордые мяв. 

Коло окна сплав. 

На окно поглядав, 

А іце стиха словами промовляв: 

„Эй рнш, каже, рнкы иызовып. 

Момоіішыцп Шістровы»! 

1 оі ди-ж то дуки сребраныкм 

С галы на козаку бидноиу летязм дорогий шаты зоглядятм. 

Стали Його медом в оковитою горилкою вытаты. 

Тогдн-ж то вин медѵ и 

.- «о. 
А ще стыха с„мш 

- “«• >»» «ш дорогмі! 
е мене шанують, 

Бас поважають: 

Пи я вас на еоби це мав 

Ля и мести од дукнв еребрпшкив не мав 
1 оі дн—ас то дукы сребраныкм 

С тыха словами промовляли: 

. Эй не есть ты козак Гнідим» летяга. 

Л есть ты Хвесько ЕСгавка Лндыбер, 

Гетьман запорозький „ 

Тогди-ж то Хвесько Кганжа Лпдыбер, 

Гетьман запорозький 

Умер, и т. д. 

Зіінін . .л-, игъ кобзаря Андрея Бецш, въ * Меяі, Слсшпааю г, 

ЧГіШ'І іЕк^ іКІ гП. К ) 

ЕѴ Еі|)рпеиъ Богдана Хме.іьяпцкаго. 

(1641-1659 г,>. 

И. Про Хнелыюіікого та Барлбдюо. (1Л4*-1М8 >'Д 

>1к пз день—годыиы 
( чыпалысі велыки войны ма 5 крайни. 

Оттогди-ж то не могли обибраты. 

За виру хрыстяюську одностайно гтатьі; 

ш.ки обибрався Барабані 
Да Клыша Быоцеркивсыай- 
л .гігты ПЫСЙІЬк 

Оттогди ВОНЫ од своих р) 
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До кролл Радыслшт посылали. 

Тогди-ж то кроль Радислав листы чытао. 

Мазал одсылпс; 

У городи Черкаською Барабаша гетьмапом настановляє: 

„Будь ты. Барабані, у городи Черкеськом гетьманом, 

А ты, К.шша, у город» БплоЙ Церкви полковничим, 

А ты, ХшелвьщьшЙ, у городи Чы грипп хоть писарем 

ВІЙСЬКОВИМ-,, 

Оттогдіі-ж то небагато Барабані, гетьман иододый, гетьмаиовав, 
Только полтора года. 

Тогди-ж то Хмелиыцькый добре дбав. 

Кумом до себе гетьмана молодого Барабаша зазывав, 
А ще дорогыяы ипгтЫткамы його пытал, 

И стыха словами промовляв: 

„ЭН пане куме, попе Барабашу, пане гетьмане иолодыйі 

Чы не иоглы-б мы з тобою у-твох королепськых лыстпв 

прочитати, 

Козакам козацькы породим подавати. 

За виру хрыстыішську одностайно статы?я 

Оттогдп—ж то Борабпш, гетьман молодий, 

Стыха словами промовляє: 

„Эй пане куме, няне Хмельницький, пан© пысару військовий: 

На-що нам з тобою кролевсыгьі листы у-двох чытнты, 

На-що нам козакам козацькы порядки давати? 

Чы не лучче мам из Лахомы, 

Мостивими панамы, 

С упокоем х.інб-соль по пик шгчный уживати ?„ 

Оттогдн—ж то Хмелньщькьш на кума свого Барабаша 
Велико нересердые мае. 

Ще кращими напитками витає. 

Оттогди то Ьарабаш. гетьман молодий. 

ВРЕМЕНЪ Б. ХіЫм 
ицклго. 
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Оттогдк-то Хпслныцьеый **. ,0и 

№ "І’"0'' .. “3 *“««" “** ЧИвивд крсІЯ1 
нзкяв, ^ 

іь лшюн кышеші ключе выйяав. 
3-пйд пояса шовковий платок вьіснкікав. 

На слугу свого помірного добре мыкав-покльша* 

_Эгі слуго ты мій, повирепый Хаслныцького! 

Велю я тоби добре дбати. 

Па доброго коня сидпти. 

До города Черкаського до паші Барабашевои прибувати, 

К рал енськії листы до рук добре врыгікаты „ 

Отогдп-то слуга, повпреаый Хмедшцького. добре дбав. 

Па доброго коші садив. 

До города Черкаського скорым часом, пил пою годиною прибрав. 

До пани Барабошсвон у двир унжджав. 

У сивы ввійшов шличок нз себе скидав. 

У СІШТЛЫЦЮ ввійшов—низький поклон послав. 

Тип значки на скалам покладав» 

А ще стиха елрраны промовляв: 

„Эіі паші, каже, ты, паші Барабишева. гетьнанова иолодаа! 

Уже-ж тепер ТВІЙ пан Бярноаш* гетьман молодий. 

На г.лііаіііі Украйни з Хяелныцькым велика бенкети всчьшіи% 

Бе.шлы вони тоби сіи значки до рук прыішаты. 

А миші ЛИСТЫ кролевськы оддаты; 

и г „.о,, .п супом своим Хмедньшьда* Чы Н»"1 моглы-б воны из ку 
У-двох прочитати, 

11 козакам козаиыш порядки двиаТ“^ 

Оттогдн-ж то памп Барабашеаа. ге* '»° • 
Удариться об полы рукпмы. 



зад Былевыя. 

Обійматься дробнымы сльозами. 

Проловить с ты ха словами: 

„Эіі но з гора-биды мойяу сану Барабашу 
Скотімося па еійшіШ Украйни з кумом своим Хме.іиыцькы.ч 

Вслыкн банкеты вечьшати! 

На іцо-б пи іфи.іепськн листы у-двох читати? 

Не луччс-б ті из Ляхами, 

Мостивими напаяй, 

С упокоєм хліб-соль внчіши часы уживати? 

А тепер нехай не яарекпеться Барабані, гетьман молодий, 
На славній Україні;) огннв да терішв «згашати, 

Тилом сікнім шшсиїші комары годоваты — 

Од кумо свого Хле.шьщького.,, 

Оттогдн-ж то наші молодая Барабпшевая 
Стиха слонами про,мовляє: 

„Зй слуго ноіінрешіькі Хмелім,іцьного І 

Но могу я тобп листи кріиевсь к її до рук подати, 

А І1Є.ІІО я тоби до порнт ОГХОЖДНТЫ. 

Крале всип і листи у шкоту.ні їй землі виймати.* 

ОттОГДІІ то слуги новнрений Хмелньщького, 
Як сіі слова зачувші. 

1 ак скорым часом, ІІЫЛІЮІО годиною до порнт отхождав. 

Піка гулу з земли з кроле веькимы листами виймав. 

Сим па доброго коня еіідпв. 
Скорым часом, пылкою годиною до города Чнгрмиа прибував, 

( войну пану Хмімпыцькопу крішчіеккы листы до рук добре 

оддавші. 
()ітогда-то Ьярабаш. гетьман молодий, од єна уставне. 

Ьролевськіг листи у купа свого Хмелньщького попадя: 

1 огди її попытку дорогого не попиває. 

А тальки з двора тихо зьнжджае. 

“гіліещ, Б ї. . 
- *оіЬі|{іі№лГч> 

> старосту свито Крачевсввого ВЛіче 
.9» ст,Т°ст°- гаже, ,ь, п *** 

*»д»^і: Ьра,е“-! і 
"ого х««гацвв„„ ,и>це. 
ВОСЫВЫВ „вИа, Дй р, „№;_ 

Ще-ІНіШ ЧИЛІ, .ІІКЫ, ВОСПІВЬІП Л.ИЦ аІв^. 

О'ггогліі-то -\»еЛгаЦіКив № сіа ыом ' 

Тпк па куца свого Барабаша велике иересердис и*. 

' дм на доброго кони сплав. 

Слугу свого поварского з собою забирав. 

Оттоди-то припало Йому з правой рукы 

Чотири п лковныкы: 

Первый полковниче ^іаксыме Олшанськыб, 

А другий полковниче Миртинс Полтавський, 
Трейтій полковниче Ивана Богуне, 

А четвертый Матніп Борисовичу. 

Оттогдп-ты воны, на славну Украйну прибували. 

Крил енськії листы читали, 

Козакам козацьки порядки давали 

Тогдн-то у свитин день у бшкесхвеиний у помориш* 

Хме.іныцьшЙ козакнв до сходу сонця пробу ждае. 

І! стиха словам ирамоіше: 

„Згі козаки, днш. друзы, молодив 1 

Прошу я вас, добре дбайте. 

Од сне уставайте- 

Руський очынаш читайте, 

На .іадськн габури нанжджаЙте, 

Лядська табури на три чвал р > “ 

Лихив, мостивих пвнив, ' пья|іша[іте, 

‘Ч»ш и\ Лядську У «от з *05ТЫ,‘ чягЫ т аодайтеї 
п'лц-ц хрмотыяиськои ) поругу 
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Огтогди-ж то козакы, друзы, молодші, добро дблды 
Од сна устава.]ы, 

Руськый очынаш читали, 

Нп Лндсышн та буры папжджа.ім, 

Лядсыіын табурм на три часты розбивали, 
Лпхіш. лостывых тиша, у пень рубали, 

Кров ах лядську у поли а жовтий ііііскоп лишали. 

Внры споен христианськоп у поругу віічна часи не подали 
Отгогдн-то Барабащ, гетьман молодий, конем поижджае 

Шйче-рмдае. 

//пиха словами промовляє: 

„ЭЙ мано куме пане Хжшшцькый, пане нысару військовий! 

Ба іцо-6 тобі, іфолевськп листи у шнш Барябашевои визволяти? 

І/а що-б тобп козакааі козацькії порядки давати? 

Бо лучче-б тобі! з пани на Ляхами, 

З шОтывылы папами, 

Хліб—соль с упокоєм уживати ?., 

Оттогди-то Хме.шыцькый 

Стиха словами промовляє: 

„Эй нале ь-уме, пане Бррабіїшу, пане гетьмане молодий! 

ш *йші сили словами докоряти, 
Не зариваюсь а тобп самому с іш« головку, як галку, зайти. 

' 'ШІ- твою її днТОЙ у полон живцем забрати, 

Урсысолу салтану у подарунку одбслаты.я 
і лі і о Хцелішцький як єн слова зговорив, 

^Уь гзРазД добре й учинив: 
^ СВ°'’ау Бирабашеви, гетьману молодому, 

и. 3 1,1114 гол,>и,'У як галку заяв, 
он) його и днтей живцем забрав. 

Турському «ШМУ V падаруику одасллв. 
того—ж то ,00). ХмеліыішіыИ гет»„„о„„г,„ ото. 
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Оттогдп-ж то козаки, доти. друзи, молодця, 

Стиха словами промовляли: 

„Эй гетьмане ХмедпыцькыЙ. 

Батю наш. Зиноа Богдане Чигиринський! 

Дай Боже, щоб ми за твоєю головою пилы да гуляли, 

£ИрЫ свое» хрыстыааськон у поругу виннії часы не подавалы!^ 

Господи, утверди люду царьського, 

Народу христиїшьеького; 

Вснм слушаніи», 

Велм православным християнам 

Пошли, Боже, много лнт! 

(Записалъ, отъ квйзпрсіі: Лещюя Шута — въ я. ЛігксаіирпагЬ к Ан.трм 

Бешка — іп, я. Ліснії, — Состшпкаго Черміговсеой г., П. К.) 

0. Про Хмельницького та Впсы.ія Молдавського (ІйоО і ■). 

Як из нызу пз Дішстра тыхьій витер повиває, 

Бог снятый знає, Бог святый п видає. 
Що Хмелиыцькыі! дуяас-гадае. 

Тогди-ж то не попы знаты иы сотныкы, ны полковныкы. 

Пи джурьт козяцькьш, 

Ни мужы громпдськыи, 

Що наш паи гетьман Хмелнмцькый, 
Батю Зынов Богдану Чыгмрыпсышй, 
У городи Чыгрыпн задумав, вже Іі загадав. 

Дванадцять пар пушок вперед себе одпелав. 
А ще сам з города Чыгрьша рушав; 

За ня коэркы йдуть. 
Яко ярая нчола гудуть; 

Который козак не міе в себе шаблн булатной. 

Пытали сеиътьялнои, 
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Той козак кый но шечы забирає. 

За гетьманом Лмоляыцькым у в’охотне військо поевніщ 
Огтогдн-ж то, як до ричкы Днестра прибував 

На гры часты козішів переправляв, 
Л ще до города Сороки прибував. 

Над городом Сорокою шшщп копав, 

У шанцях куренем стояв; 

А ще од своих рук листы писав, 

4 о Василия Молдавського посылав. 

Л в листах приписував: 

»Эп Насильно Молдавський, 
Господарю Волоський! 

Що тепер будеш дукаты й гадати; 

Чн будеш зо мною биться ? 

Чн мириться ? 

Чн города своп Волосько уступати ? 

Чн чнрвшіцямы полумиски сповняти ? 

Чи будеш гетьмана Хиелницького благати ?,. ,п 

Тогда-ж то Василий Молдавський, 

Го сподар Волоський, 

Листы читає, 

Назад одешае, 

А в листах; приписує: 

,Пане гетьлгаие, ХлелішцьшЙ. 

Батьку Зннов Богдану Чыгрмнськый [ 

Не буду я з тобою ІШ биться. 

Ни мириться. 
ГГ 1.1 -- .... _ ^ . 

і|ы го?од,ш тоб,! СП011* Волоських уступати, 
Ни чирвпнцпми полу ли сит сповняти; ’ 

Не дучче-б тобп покориться меншому, 

іеиужлп мини тобп старшому ?„ 

Временъ Б. ХмЕіырщкиго. 
і 

т 
Пттогди—-ж то ХмелиьщькыЙ, як сіп слова зачував. 

Так вин сам на доброго коня сидав. 
Коло города Сороки пошкжан. 
Ни город Сороку ішглядаа, 

Нще стиха слояимы примовляв: 

„ЭЙ городе, городе Сороко! 

Ще ты моим козакам дитям не заиолиха 

Буду я тебе доставати, 

Буду я з тебе велыкын скарби мши. 

Свои* голоту наповняти. 

По битому тарелю на мпсаць жалования давати.„ 

Оттогдп-то Хмедныцьшіц як похваливсь. 

Так гаразд добре Й учыішв: 

Город Сороку у недилю рано задобндде взяв. 

На рынку обид пообпдав, 

К полудній години до города Снчавы пръшав, 

Город Сичпву огнем запалив 
И печем н сіи ни дрова в. 

Оттогдв-то іншії Сичавци гетьмана Хмедиыцького у вичы 

ие выдал ы; 

У си ди города Псы повтнкнлЫц 
4о Василя Молдавського нетыха словами промовляли: 

Василю Молдавський, 

Господарю наш Волоський ' 

Чы будеш за нас одностайне сгоаты ? 

Будем тобн голдовати; 

іи не будеш за нас одностайне стояти, 

^"Тяишому пану кровью вже голдовати.» 

'Д* От то дп-то Василь Молдавський, 
Господар Волоський, * 

Пару коней у кодясу закладав. 

60 
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До города Хотіти одьнжджав, 

У Хвылецького испытана станціею стояв. 

Тогди-ж-то од своих рук листы писав. 

До Ивана ІІотоцького, кроля Полского, посилив- 

,?3й Ивану НотоцькыЙ. 

Кролю Полскый! 

Ты-ж бо то на славній Украйни пъеш, гуляет, 

А об моїй ты пригоди ничого не знает: 

Що-ж то в вас гетьман Хмелиыцькый, Русин. 

Ксю лою землю Волоську обрушив. 

Все .вое ноле копьем пзорав, 

1 сям моим Волохам, як галкам. 

3 шич головки познымав: 

Де були в поли стежки, дорлжкы. 

Волоськими головками повимощував: 

Де були в поли глибокий долины. 

Волоською кровью повиловлював... 

Отгогдп-то Ивану ПотоцькыЙ, 

Кролю Полскый. 

Листи читає. 

Назад одсылае, 

А в листах приписує: 

Касильно Молдавський. 

Господарю Волоський! 

ВуюИ х НЯ СВ0Ш Укравпй Чйл-тц 

Во 1 л ІІ"’ЬК0Г0 У "« з.в»™; 
иыті гетьивн ЖкмпвіЙі гаролд добрв лллти: 

^ 1 первШ война 

І1а Жовтій Води 
Плгвадцлть ,,о„* СІр 

Но всдышіі пн одвпт оддав. 
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ВснМг як галкам, с плич головки ноздыймав 
Трох сынив моих живцем узяв, 

Турському^салтану в подаруику о дислав; 

Мене Ивана ІІотоцького, 

Кроля Полского, 

Тры дни на нрыковя край пушки держав, 

А ни ныть меші, ны исты не дав. 

То дався менн гетьман Хнелныцькый гаразд добре знати, 

Буду його во ввк винный памятаты 
Оттогдп—то Хмелиыцькый помер, 

А слова Його козацька не вмре, не поляже. 

Теперешнього часу, Господи, утверди п подержи 

.Воду, царського, 
И всия слушащым. 

И всям православным християнам, 

Сьому дом о державцю, 

Хозяину й хозяйші, 

Подай, Боже, на многа лита! 

(Записал, «тг пбчЦС Лид<іеа “®Т*’ ** 

КПГО Г-т 0. КО 

* Алексавд^вгЬ, Сосншѵ 

- ЯМЛЯ»1""* 

л :- 

іо пр“г,!:;г;„;»і г ^ >_ *«—. 
Писар військовий, 
Козак лейстровый. 

Тогди-то воны стали у радіи 
Як малый диты; 

ІЙ* 
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По городах, по полковых» по сотенных розсйлалы, 

Л до коза кеш у листах прыпысувалы: 

„Эй козакы, даты, друзы! 

Прошу пас. добре дбайте; 

Борошно зсипайте, 

До Зпгрёбвдшѵ.і могылы прибувайте, 

Мене Хмельницького к собі! на пораду ожидайте.» 

Оттогдо-ж то козакы добре дбали; 

Борошно ЭСЫП8ЛЫ, 

До За гребел нон могылы п рыбу валы; 

Воскресения Хрыстового дожыдалы 

Хяелныцького в вины не вы долы; 

Вознесения Хрыстового дожыдалы, — 

Хнедлыцького в вины не выдалы; 

Духа-Тройцн дожыдалы, — 

ХиелныЦького в типы не выдалы: 

Петра й Пгвлп дожыдалы. — 

Хмслныцьного в внчы не выдалы; 

Ильи Пророка дожыдалы,— 

Хмелііьщького в внчы не выдалы 

Тогдн-ж то козакы столы у ради» 

Як малый литы. 

^ Хвалы вся нам гетьман Хмслпыцышй. 

Батю Зішов Богдану Чыгырынсьшй, 

У города Сѵботовн 

На Спаса Преображенью нрмалок аякльгкаты . . 

Тогди-ж то козакы добре дбнльі, 

До города Суботова прыбувады. 

Хмелшііцького стрпчальг, 

Штыхы у суходпл СТрОМЛЯЛЬ!. 

Ш.1ЫКЫ нз себе СКЫДІМЫ, 

В,пв" В **«**■». 

Хяелшцькому „авьва» итаоя поыыа 

„Пане гетьмане Хмелинам** " 

Батю Зыпов н«щ Чигиринський! 

На-що ты нас потребуєш?. 

Тогда-'* то ХмеїішцькиЙ стиха слонами промоаде: 

рЗІі козаки, дат, друзи! 

Прошу я вас. добре дбайте: 
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Соби гетьмана настановляйте. 

Чы нема между вами котрого козака старинного, 

Отамапа курїішюго? 

Вже-ж я час од часу хорію. 

іМнжДв вами гетьмановати не здолію: 

[п велю а вам меж до собою козака на гетьманство обирати. 

Буде междо вами гетьмановати. 

Вам козацькії порядки давати., 

Тогдн-то козакы стиха словами промовляли: 

„Пане гетьмане ХмелішцькиВ, 

Баші Зыішв наш Чигиринський! 

„Ь, сама яви» «*» »»•“» ге™,“ 

\ жоДеї од »««"» "“•юс™ •*иікм“ ” 

Отгогди-ж-то Хаеаянцькнй ота» «*«“ “>К”",ШЄ 
ДЗЙ козаки, дпти. друзи- 

Прошѵ я вас, добре дбайте; 

ЕСТЬ у «е«0 ■« „р0*ЇИВ, 

у Д- * X ■ 
„по козаиььи звычап 

И ,.п,и г етьмановати. 

Г,уде «сждо „„ давати-» 

Тар .ні 

'•>« ’“‘Ж4° 71™ порядка да»™- 
Вуде ш»т* са;ваіц 
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Не хочем мы Ивана Лугшгського: 

Иван ЛуговськыЙ блызько Дяхив, иоетывых манив, жыве; 

Буле з Ляхам і.і, иоетывыиы папам и. накладати; 

Вуде нас козаки в за ие-вшцо маты.,, 

Тогди-то ХмѳлыыцькыЙ стиха, словами промовляє: 

„Эй козаки, днты, друзы! 

Колы вы не хочете Ивана Луговського. 

Есть у мене Навел Тетерѳнко.» 

— Не хочем мы Павла Тетеренка.— 

„Дак скажите, говорить, кого вы жолаете.„ 

— Мы, кажуть, жо.іаем Евраха Хмелныченка. - 

ДЦе-ж. каже, мой «у Евраху Хмелиычонку 

Только всього дванадцять лит от роду; 

Ще вин возрастом мал, розумом не ді8шлый.„ 

— Будем, говорять, и опліч його дниноднять пар сон сажа ты. 

Будуть його добрыми диламы оаущаты. 

Буде междо нами козаками гетьмшюваты, 

Нам порядки давати.— 

Оттогди-то козаки добре дбали; 

Бунчук, булаву положили, 

Еврася Хшшіычсііька на гетьманство настановили; 

Тогда »з разных пищаль погримали, 

Хмелныченка гетьманом поздоровляли. 

Оттогди Хмелныцькый, як благословение сыново здав. 

Так н в дом одиравився, 

И сказав Йому: 

Дледы~ж, говорить, сыну мШІ 

Як будеш немного Таимы ком рикою гуляты, 

На бубны, он цуромкы нм г рана ты. 

Дак будеш отца живого заставати; 

А як будеш много Гашлыком рикою гуляты, 

6У6"“' " Ч»— вигравати 
Дан будеш отца живого заставе™ 
іигдн-ж-то Ьврвсв, ,„ИМ 

і ашлыком рикою ДОВГО гуляв. ‘ 

На бубны, на цуромкы вытравив. 

Додому ярыижджав. 

И отця живого не заставав. 
Тогди-то велив у Щтбмывом дворе. 

На высокій горн. 

Гроб копати. 

Тогди-ж-то козакы штыхамы еуходил коиолы, 

Шлыками землю выносили. 

Хиелныцького похоронили; 

Из разных оыщаль подзвонили. 

По Хмелныцькону похорон счыиилы. 

Тогди-ж—то козакы, покы старую голову Хмелныцького зачувалы. 

Поты и Еврася Хмелныченка за гетмана почыталы: 

д ,1К „е с талы старой головы Хиелныцького зачувати. 

Не стали и Евраса Хмелныченка за гетьмана почитати: 

,,Эп, Еврасю Хяслныченку. гетьмане молодий! 

Не подобало-6 тоби н«Д наиы козаками гетьмавовати; 

А иодобало-б тобн нагой кма№ куреаи щтшт. 

> Зяансв.п «п тШрП&рА '«Я’. п * *-‘«гяі**вА С*М,*ІГ0 Ь 

Черныговсигё г., П. К) 

Н „ о. Про ІІсееЛІЙнНС* г >- 

ОЙ почувайте И повидайте. 

Що на Вкряия* постало, 

г. £-мкйг 
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* 

Трої козаченьки,в з собою. 

Рубає мечем головы з плечей, 

А решту топить водою: 

„Ой иыйто, Лихи, воды-иадюжы 

Боіотяльш, 

А що нывалы по тій Вкрай»» 

Мады та выиы оытітып.ч 

Та по чим козак славен? Написи рыбы 

И соломахы з водою : 

З мушкетом стане, а серце въяне, 

А Лих од духу влмрає. 

Оіі чы бач, Лише, що вав ХмелішцькыЙ 

На Жовтіші Писку ішдбывоя ? 

Семы Козаков, добрых опеки в, 

Пид—за Выслою не скрывся. 

ОЙ чы бач. Ляше, то козак ішше 

На вороним коню перед тобою? 

Ты. Лише, зли ниєш п з коня спадеш. 

Сам присиплешся земльою, 

ОЙ чы бач, Лише, що по Случ пише. 

Но Костяную могьиу ... 

ОЙ начисли, наныслы 

Ляхы як вороны ни вышин: 

Не попустимо Ляхові! Поліды, 

Поїш нашон жызносты ! 

(Зиіінсл.и, пъ с. Суворовѣ, Чигщіііигьиго у., КісвагоД И- К.) 

ОЙ не шумы дуже дуже, и гы зеленый дубе! 

Бо нид тобою, зеленый дубе, вся баталія буде! 

Виненъ Б. Хмель*,, 
іцкаго. 
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Ой за лугамы, за берегами зхнлылыся виты 

Засідають вражії Ляхы Перебійним вбыты.' 

„Ой -і ой “ пашів —не боюся; 

0 ше к «еие кш,ь буланый—з .Ьвдмц Яо6ьюса 
Ой як же попхав козак Перебійні,с до ^ ^ псш 

\;к нрибигають из-онд Дшиева препоганій висты; 

Оїі як гляне козак Перебійяяс у кватирку. — 

\ж би каюті. Ляхы, вражи сыны, ак шашки по рынку. 

ОЙ як крикне козак Перебііішіс па джуру малого: 

Ой спдлой, джуро, ой сиддай,. малый, яыіш буланого, 

(’і,біі-ж сиддай другого—гнидого старого; 

Ти ші ггягай, малый джуро. та попруги стуга. 

Бо буде-ж нам, малый джуро, велыка потуга.ч 

Оп не испив же та козак ИеребШішс та аа. коня снасти, 

Зі; узяв Лпхіів, вражих синив, у снопы класти; 

мй як оглянеться козак ІІеребШяпс та на ливее плече — 

\ж В-ІІІІД Дашева та до Кагатов» р»™ 
О» „пянеться то тт ЧсробіЙоио т» і.»ораву». рї»у- 

и „о выскочить йоте іулитеа ,,з-«нд.1»тшгаго трупу- 

Оіі о, лішотьсв козак НсроОШквс та на джуру «*» 

V» к.аде джуро, кдадо «• V™|» 

..Оіі ІІОІІДЬИО. ЧВ.ІЫЙ джуро, ТО по 

«т «І1 £»* 
ііг не шш козак ИерсіигіїШ юашті; 

. '“ТІ"» и»“ В®1"' * іоіав ИДИ“ •• 

11к ) джуро, га узяв м.'Л ■ _ ^ В1і1 ела** зажылн, 

II оп тенор же Ляхы. йо тепер ЮІІр*иіЫ. 

ІЦо Ііежывого ІІереоІЙіНИ» * 3**і4 

(Зіьгіпсй.Пі оп. Чся«и,<М'ае“Ѵ ЧЧ,В0Р°Т 

ІоіоінфОііДО ^51® 51 
ш 



ОЙ не розширся, ТЫ зеленый дубе*. 

По т завтра мороз буде! 

ОЙ не розвивайся, червона кадыно: 

Бо за тебе, червояй калило, не один тут згине, 

ОЙ дугами та берегами розвивалися виты: 

„Хочуть тебе, Перебійносе'і та Ляшеійькы сбыты.» 

— Ой н-ж Ляхпв, вражых жыдйв, я их не боюся; 

Бо я з ними ище по-лицорськи вобьюся. 

^Бережися та пав МеребШшіс од темного лугу: 

Иде Ляхвв сорок тысяч—буде велика потуга ! 

ОЙ бережися, Перебій икс, вид горы [Палаты 

— Не боюся вид горы Шаматы: 

Есть у мене козаченьки, один буде сотню гнаты. 

Ой того ПеребійиНс зовсим й не гадає; 

Неде коня и нову етанго, сам в курніш гуляє. 

Ой видсуие та паи Иеребійшіс кпд рынку кватирку— 

Аж бчгають Лихи, як шншш, но рынку. 

П ой крикнув же га пап Ііеребіпшіс на джуру малого: 

«Ой выводь, джура, та вывода, малый, коня вороного, 

А соби, джуро, п собм. малый, старого гиндого; 

Та пітдтпгай. джуро, га йидтигай, чалый, тугенько попруги, 

П та пндЩщЙся, джура, ішд Лишенька потуга(?ї. 

Й ой та не всшів же й а паи Перебій пи с на коника спеты. 

Як почав Ляхив. вражых сын ив, на капусту енкты; 

ІІ ой як ни вернеться та пип Иеребійшіс на правую руку» 

ІІ аж не выскочить Його кинь вороненький из Лпшського 

трупу; 
И ой повернеться та пан Иеребійшіс па правее плече. 

ІІ аж назад Його копя вороного кровавая ричка тече; 

11 ой яь оглшегьеа та тш Иеребійшіс на джуру малого» 

ИгЕМЕІІЪ Б \„Рі1 
•X Я Ь ЛI > н и пкаго 

Л аж кладе джура, кладе Ще 

І! он уже-ж догнали Лях.,в * п* Й0«- 
Жу„ши.1 Г**’» »,„,ки 

п „й уже Лш*, Ч»» «««, д,ѵ|,ѵ , №миьг 
и аі ет».,ы д*Ур„ а тя Піиьвд вдтіта 

, вгж,„. джура, сад*, *иь,і, , „ ,|а ПереМши 

вбыты ? 

..[Г ой видрижте й або шццрвнте 8 та ерпбпого кгудз. 

П то чи не вбьете або чи не скараєте вирного мото 

Друза.» 

11 ой но ох от нв же ты лени, хюпку. хлопкуваты,_ 

Я будеш же ты Ляхам стадо папуваты. 

Л ой рад бы я тобп, пане ПеребШноее, хлопкуваты, 

Та упгалысь мы далеко за Лахамы, й доведетьса 

ііогыбаты.» 

(Записалъ отъ Черпошфиевк ^срюісіреаъ В. Вареаігѵ, *ъ Зенѣ 

ЧсрнсшэрсюіПі Козаковъ*) 

10. Про Ве1чая. 

Та пз-шід лису, нз-пид лису, с-пнд зеленого гаю, 

Оп крикнули, паны козаченьки: Утикаймо, Нечаю! 

А Иечай того пе думає, та Нечай не гадає, 

А з кумасею из Хж'ллыдькою мед-сыно крыжае. 

°іі иосгавьгв та Нечаеико то сторожу на мисци, 

А сам ній шов до кѵмасенькы та щукы-рыбы исты 

(! зырпеться —аж нема сторожи та стороженьки на І 

(>й сип же та Нечаеико та щ)кы рьшы 

"V и прылетилы ДО Нечаенка та не пуЩ» __ 

-.Ь пі 
д вже твоїй сторожепькы та па ШНЦІІ^ого: 

;}|і і-рі.ікпув та Нечаеико та на * І*’ е гнилого старого; 

-^ид.іай, журо, коді вороного» 
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Ой шідтягай, та «алий журо, та поиругы истуга: 

Буде іш Ляхив, та «а тых па ни в, та во.іыка потугаІ„ 

Ох та ко сем и а та Шчаенко та на кона изснсты: 

Задрыжады в коня вороного та ннженькы на «исци. 

Як по о хам та пап ІІечаенко та ОД бахты до бахты, 

Ох н став навив, ох и став Ляхив, та як снопыкы класты. 

ОзырнеШся та Иечаенко та по ливую руку, — 

Ох не выскочить та вянь воропснькыгі і а из Лядського 

трупу. 

Озирнеться та ІІечаенко та на правее плече, 

А за иым ричка кривавая та быстренькая тече. 

Озирнеться та Иечаенко та на лнвее плече, 

Ой нолетпла та Нёчаеику та голивопька з плечей. 

Та поздъизджалысь та наиы та сталы сумоваты; 

Ой де-ж 6о нал Нечаенкову голівоньку сховаты? 

Ой сховаймо Ного голішоньку а де церкоп-Впрвара, 

Ой щоб розійшлась по усьому свиту Нечаенкова слава! 

(Записалъ, ап. старуха, въ с. Сорокошичахъ, Остврскаго у.. Чернигов¬ 

ской г., Л. В. Марковичъ.) 

6. 

* ... Як була война с Поляком, лай Не чай — спивають—прьшхяв до 

жыдішки поисты. 

Не испив та НечаЙ козак щукы-рыбы зъйсты, 

Як глине в оконечко —- аж уже Лишкы в листи. 

Ой и крыкнув та Нечай козак па хлопни малого: 

„Сидлай хлопче, сндлай. малый, коня вороного, 

Л вид мене старого пшдого !„ 

Ой не вспно же та Нечай козак на котика впасты.— 

Почав Лашкпв, вражых сынпв. як снопыкив, класты 

Ой повернув та Нечай козак на правее плече,— 

ВрИИ“ Х*ЫЧ»«ш». 
40Ъ 

Те,!Є ричка та кривавая. щ0 й КОцеа 

Об бросывся та НечаЙ козак 3 ЖІІСТечка 

За иыя, 3‘‘ ЯН* та пан Потоцькый ^ -И'*" тмц* 

ОЙ побиг же та Иечай козак в волн на долину - 

Та исхватыв пан Потоцькый Нечая ззаду за чупрыву; 

..Ой ЧИ це той хмнль, ЩО ПО тыну въетьса? * 

Чп де той НечаЙ козак, що з Дяшкамы йдеться? 

роди тоби, хмелю, та по тыну выться! 

Годи тонн. Нечай козак, вражый сыну, вз Л я шкапы быться, 

.. ■ 

Збшмыся козачеиькы, сталы раду рвдыты: 

Де Його тидо шіховаты-нохороиыты? 

[Іохоропылы його тню у Польськії» КОСТЬОЛІ. 
А сами козачеиькы розншлыса по своїй господи . . 

(Записалъ, отъ старим Ивам Кориш*, ѵрпнеак* е. Иитолаемв, Вотума*, 

окато у.. Кіевской г., въ*. Олишеікі, Коіелешигоу.. А. Ш*мюі»-Яиш*л 

В. 

Ой ѵ саду, в саду, У «дочку быстра р«ч» ■!*■•»> 

Гой там козак, козак Ѵтшт » 
„Пй коню.С»кододку воду,бокс 

Іпі будеш ти, КО«» . вветв. 

Гсй ..„ставы. козак |]|даю„ Шу.ь,,,.бы 
А сам і пішов ніш ДО -ч тѵкы-рыбы исты. 

Ги не довелося та Нечаевко в квать|р0чцй сясгьі. 

Ген довелося та Нечаеяковв явіОГо: 

Геп як крыкне козак НечяЄН а я кои« буланого!, 
..Сддай, хлопче, . ~* 
І сіі а к выекочы® козаь 
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Гей ппд конычепьвом, гей нид й'орОненькым, СТЙІЫ ІЩ- 

женькм дрыжаты, 

Гей як проіїхав козак Нечаенко а од бвшты дЬ блшты, 

Гей взяв Ляшкнв а взяв Иедолаішшв, як епопыкы ни виз, 

класть). 

Гей як гляне козак Иечаенко а на правее плече, 

Гей за коны ко» та за буланенькым кривавая рнчепька тече. 

„Вй бижы-ж, хлопче, ох н бижьі, малый. ДО ВЫСОКОГО мосту; 

Гей дало Ляхам, а превратим сынам, превеликую хлосту!я 

ОЙ чи се-ж той хмндь, оіі чп се-ж той хмнль, а що на 

тыну въеться? 

ОЙ оце той козак Нечаенко. що из Ляхалы бъеться. 

(Записалъ* въ Кіевской г., П* К.) 

С-пид темного лису, с-пид зеленого гаю. 

Ой крыкнулы наши козаченькы: Утикай Нечаю! 

А Нечай же та Нечаеико того й не чувае,— 

С кумасею с Хмелвыцькою аед-вьшо кружляє. 

Ой не вешів же та Нечаенко щукы-рыбы исты. 

Ой як гляне та з викопечко— аж Ляшенькы в мисциі 

Ой як крыкне та Нечаенко та джуру малого: 

„Сиддай, джура, сидлай, малый, коня вороного; 

Сидлай, джура, сиддай, малый, копя вороного, 

А другого та гнидого лид мене старого 

О» не испив же та Нечаенко та на копыка спасты,—* 

Лк став Ляхив, ураговых синив, як снопыш класты. 

Оп як гляне та Нечаенко та на дивее плйче, 

А за ным же, за Нечаенком, кривавая рмчка тйче. 

Ой я?, гляне та Нечаенко та на правую руку,— 

за волыкыП час, за аа ' *»» 

.. И"»™»» Гознака а 
(Лпписплъ, отъ кобзар* Цвла» Роканеик» 

гкпго у., Н М. ИЬлоэоревій). ’ * *' Борім. 

Д. 

Крикнув козак, крикнув Нечай од гаю до гаю: 

і'п крыкнулы козаченьки: Втикаймо, Нечзю! 

Козак Нечай молод бував — яз те не вповзе._ 

Из нянею Хмилышцьшо мед-выно кружає. 

Не в снив козак, не всппв НечаЙ коиець стола спеты. 

ІІодывыться в кватирочку — аж Ляшенькы в кисти. 

Не кешів козак, пе всппв НечаЙ на коника спасти,— 

Ніс взяв Ляшкнв, як став пзнкпв. як сяопикнв, класти. 

Не вегіїш козак, не всппв НечаЙ на коника спеты,— 

Як взяв Ляшкнв, як став панкпв. як капусту, сгои. 

Обернувся козак НечаЙ од брами до брами,— 

Пыкдав Ляшкнв. виклав панкпв. у чотири лави. 

Оглянувся козак Нечай на правую руку,— 

Не выекочыть кинь козацький из Ляцького трупу* 

Огляну нея козак Нечай на ливее плече, 

■ні иьш ричка кривавая, що й коде» »' 

(Записал. Н. Я. ЧеїМ»», * 0Р9ПИХ'’ •,>*МГМГ0 * 

Про Ив«і*Лагуна (*«* г »• 

Як у Билиму на гРвяыи,и 

шЬ 
/ 
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Из Ляхлиы, нэ иостывыиы панамы, 

Чотыры иедили в запори, 

Казав бы. як у тяжкій, великій неводи. 

Од своих рук листы пысав, 

До гетьмана Хмелаыцького посылав: 

„Пипе гетьмане ХмелныцькыЙ, 

Батю Зынову Чыгырынськый! 

Пояочы-оорятуику дай . . п 

(Зпшк-п.іъ, отъ ко<іііфи Андрея III) та. юъ х. Л и.кспндровїЬ, 

Сппімпкаго у., Чпрйигові'кпв г.. П. К.) 

12. Про Нороап (1050 г.). 

а. 

1 Ой Морозе та Морозенку, ты найсд явный козаче! 

ОН зн тобою тн Морозенку та вся Украйна плаче. 

.ї Не так гая іа л Украина а як теє горде військо і.. 
Ой заплакала та Морозы.ѵа ох идучы на ми сто. 

М гІіе плач, не плач та Мороаыхо. об сыру землю не быйся; 

ОН ходим з ламы, з нами козаками ти моду-ішна напыйся... 

— Ой щось мышь та мыли бритыя, та л мед-аыно не пъеться: 

І5 Ой де-сь мій сын та Морозенко та аз Турчынои бъеться.— 

^ Из-за гори з-зи крутон горде військо выступав; 

ОЙ попереду ти Морозенко сивым копен выгрнвае. 

Ой и став же та Морозенко та Й у ноли гуляТы; 

Ой ета.ш-ж тощ ти Морозенка Ляхи Й Турки остуааты. 

Морозенко та козаченько, та як пак роспускався: 

ОЙ Мороз *нко га козаченько та Й і неволю попався. 

29 ОН поводы тії Морозенки тн на Сявур могилу: 

70л подивися, та Морозенку, га на свою Й Украину!?* 

Вонм-ж його а не были, а не в чверте рубали, 

Оі! ТНЛЬКН з Його, з ЙОГО МОЛОДОГО та живцем серце ВЗЯІЫ- 

Протай, прощай та Морозеикѵ , 

Ой за тобою та Морозу п’ в “ «ыпе! 
3 ВСЯ * |гРаНВй Пізче! 

іСооіашѵ П. К ; 

б. 

і ОЙ Морозе, Морозенку, превдалыВ козаче! 

За тобою Морозенку вся Украина плаче. 

Не так тая У краппа, як радна родьша,- 

Побыда та Морозенка лихая година. 

В суботоньку проти недіия из Ордою стявся, 

А з недилю проты поне.шлки в неволю попався. 

>Записала *ітт> прислуга. вѵ Рііппігішемі і . Ч. А. %і^еиѵа) 

В. 

і Ой Морозе, Морозеньку. 

Ты славный козаче! 

За тобою Морозепьку 

Вся Краняа плаче. 

ОЙ не тильно вся Крапне. 

Як ІЛайгород мисто; 

Ой забыто козаченька 

Ой там в полю чистом 

М.«о*мк ^ои* *• 1691 

тая Украйна, * » ££ £££ 

і зк молода дивчина. 
Мине "3 
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20 Ой вывели Морозенка на Савор могмлу . . . 

Поглядає Морозенко та на свою Украйну. 

Ой що своя У крамна, як мак нроцвнтае; 

Л чужая Украйна, як дыст опадає! . . , 

{ЗяЕпіга.і.і, (іп прислуг», Куаажепгтл, Гирітшгекші З'*. И. А. Пп|ж»іічеіп,} 

Д. 

15 За ношіьі воротами Татарин з казаком бгаться. 

Ой бгаться вин тры дни, бъетьсп три дни ІІ тры годы од 

ОЙ лежыть трупу, та лежыть трупу та Орды на тры мыт 

Иды коню горою, та рыстю, ходою,— 

Зостринешся пид Келебердою из уражою Ордою. 

Бижыть. бнжыть Та тар юга Морозеика пъязаты ; 

Ой став йому Морозенко щыру правдоньку казати: 

„Хоч ты звяжеш, Татарюго, мои биіы рукы,— 

Не завдавай зшнн молодому та смертелнон муяы • 

Не велыку Морозенку та каронъку завдалы, 

Тилькы з Його, з Його та жывого та серденько выймалы. 

Ой вынялы серденько, та п укынулы в воду: 

„Тепер дывысь. Морозенку, на свою ты уроду.,, 

Ой вынеслы Морозенка на Савур-могылу: 

» Говер дывысь, Морозенку, на свою ты Украину !„ 

(ЗгШШЛПШ КЪ ЕґфЗСШ'КОМЬ у.) 

9 Завыднлы козаченькы. да мед-выно ръючы: 

-Годи, годи, Морозыхо, по Морозенку голосить.„ 

15 За горою камьяною Турок з Ляхом бъетьса; 

1,1,4 Г01ш Лі] С~ПІІЛ Иру.чы Лрдыешсц настигає; 

ВйЯ““: Б- ^мшцклго. 

„„„орсду Морозенко сизы, конино, дети 

Покажите оию-матвд, жонп'брвтЦ|| 

... пгь Ладрм Шуи,, и ^ 

її м ІНиозсрлгіІІ.) С**4»*Ц СогИиш ь 

Ж. 

Ші Морозе, Морозенку, ой ты славный козаче! 

:ііі гобою, Морозенко, вся Украйна плаче. 

Цс гак же та Укранр, а,як те славке військо; 

Тиші кала Морозыха а ндучы на цисто,' 

„По плач, не плач, Морозыхо. ой не плач, не журися! 

Та ііды з нами козаками та меду-вына налыЙся.„ 

_ Чомусь иьши, яыды братьтя. яед-вшю не пъеться; 

Оп десь лій .сын Морозенко из Ордою 6ьєтьсй.„— 

ІІІІД Хоролом, піц Лубнами, сильне військо виступає, 

Попереду Морозеико сьтьш конем вигравав; 

Схылыв-склонив голівоньку сиву коню на грывонъку, 

Ія роспустыв чорті кудри сыв> коню до копыта. 

Ипсадыды Морозенка на дубовій лавцн; 

ІТііілы з налы з Морозенка каряазьін, 

ііосадылы Морозенка на бнле ряденн ’ 

Та ІШЙПЛ.ІЫ < Морозенко п крнвазое р 

,,,.. 

Ты Морозе, Мор**»*»’ 
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Плаче, плаче Морозыха, на много ндучы, 

Як эачулы козаченьки лед-гор іи ку пъючы: 

„ОН годи. Морозыхо, по Нолу тужыты: 

Да ходило з налы козаками горнлочкы иыты „ 

Чолусь «сои, козпчеиькы. горилка не пнеться: 

Де-сь мій Морозенко з Ордою бъеться. 

Бъеться, бъеться из Ляхамы. Я'ож грома шляхами; 

Инд ныл конык вороненький. па нм жупан голубенький. 

II сам козак іюлодеиькый. . . 

На йолу жупа ныла з нитрил говорила: 

Ты витер,, шітерочок, не подай Морозенка Ляха л 

на Пйталу1. 

(*) Въ спискѣ: пи асзтііку. 

(Записалъ. отъ чумиктп. изъ г ЛдскгЬсвскаго* БнрюЧеішйігго у,, 

ВоронсжггоЙ г., И Д. Бѣлозерскій.) 

ОЙ з-за горн кальаио» темне військо виступає, 

Попереду Морозенко сывыл конем выграпае; 

За ним Морозила з жалю ом.швае . . . 

«Не плач, не плач, Морозыхо, иычого не бійся, 

Идьі з пали козаками меду-вына намыться.,, 

Огі щось миші, лили браги, лед-выно не пъетьсп, 

.Слч з Ордою бъеться.— 

Нехай бъеться. нехай одбываеться, 

А вже мене молодого не сподиваеться! 

(лунай, сгупай, швьпі коню, та тыхою с: опою: 

Чп не зійдемося, чи не сірннемося на мори з Ордою. 

Стоить явор над водою, зове и л похилився, 

А ьжч Спч-мати нз Ордою на сил лит змырывеа: 

ВЬ к'ііііі», А. СкіЙікгшсШЙ, «ІЬчіуЯодішкіі.» 
г., ада. ЦІ, сг,ь 154-155.; 

°іг Г>' Хі"иь""Ми» до хѵш ВК4 

1:1 ----«.Ж, Г., 
из 

^тсміііі; г і 

І"' "Е0Н> Т0;: «Ч*» Іі.и,Шт 
„„«,..0 ооооооя .дає: „Се ют „ «ь 

<•»» «И, д, “7і 
-.я.«■* 

кѵгоі'ыл у *т лтбет т » ^ „„6,ва. 

И вен- зі сш звычаи познав, 

д||і: се за лою хлпб-соль йлагодаренне нынв оддав: 

А праною рукою чуть мене Іїйшлая не переш 

І с. каже. ІІОЛСКЫЙ кача.шик. Д ґшш ішчого не свяжу. 

I Тальки знаю, що йкЩної ^ОивдмпАе УмаНськыЙя дв 
„ВсремШ Волошин 

ОТЪ 

П. К) 

*илииіьш.£ 

* ьибзярл Андрея Шут її, въ к. Аіеятаалрокі, Соснин* « , і:М : І!1 І і І'. 

Ѵ-, Щ 

V. Отъ нрезіенъ Богдана Хмельницкаго до 

начала XVIII вѣка> 

14. Про Нппся ВІовыченкя. (16^4 г.). 

8. 
Эй як на славній, панове. > крайнії. 

У славним городи у Корсуни. 

т« крыше -и<жш«№ Хпиою, Корсунем 

Ьм. ЧеРш<ь-даш.у у »'«»™ •***,ЫК1ЫМ • 

„ЭЙ козаки, ДИЩ ДРЯы1 

IIіншіѵ я вас, дойре дбайте. 

..»„*до «№ «ада* —сга|МНЮ№ 
0«*я№ вургяішго.' I 

У пер.е.у >>«’ »ГЖйі 
1!:і епру Х|шсги«псььу 7^^,-,, достиы 

І1|‘ )кіг би котрий возаь ео 
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Оттогди-ж ТО. як V городи Крылов» жыда соби удова. 
Старенька жена, 

По яужеви Грыцыха, 
А по прозванію Коновчыха: 

т* **іа собя сына единого — Нваеа Вдовыченка; 

З-жзлкт де-шла. у найма не пущала. 
Чужыж рукая из старанне не давала. 

Іііце-ж то вдова глас козацький зачуває, 

Сына свого Иваси Вдояычеика у ноле до плуга одсылве. 

Отюгдп-то X выло не. Корсувськый полковныче, 

Па доброго коня сндав. 
До города Крылова прыбував, 

Хрещатий корогов па рынку поставляв, 

Лсяулы по улыцпх розсылав, 

Чіірпониіі пранерпы у руны давав. 

Лсаулы по улыцпх нробпгплы. 

Чнрвсінмн мршіеркы у рунах пронбшйльі. 

Козаки и на Червень долы Ну у в охотно військо выклыкплы. 

Ище—ж то сам X выло но, КорсунськыН полковиьічв. 

Пн доброго коня підпе, 

Мнждо ііыыіыцн н яиждо броварішци пробите, 

И ще стиха слопаны промовляє: 

„ЯН пьлпіыкы, бропирііыкы 1 

Годи вам по запичкан паляться. 
По брпшірнпх ими нарыты, 

По пыіпіыцпх горилок курытьи 
П‘|ЄІ1 ('ЦОИ \ молодецьких пыкурлты, 

Своими молодецькими плпчиы спжы вытыраты! 

Ходите 3 Хш.ІОІШІ, КорсуіМ’ЬКЫИ НО.ШЖНЫКОМ. 

Ни Червень долину у в'о хоті іо нШсько гулиты: 

Чы не дог бы котрий козак собн славы лыцерствін досгаты*» 

Отъ Б. Хмель нищаго до ХѴЩ вѣка. 
415 

Оттогди-ж то Ивась Удовиченко у 
) глас к^г^ацькуй 

Из ііОія до госдоды шштлц прыбуі ѵ&ае* 

До матеры, ствревьвов вдовы, крьже* у йоты ьаадве: 

чЭй ваты моя. вдово, 

Старенькая же и о! 

Благослови мы ви козаку молодому у аераошт рач» й8 

герци оогуляты. 

За виру християнську одностайне стати: 

Чы не мог бы я собн главы дыисрствія достать 

Тогди то вдова стиха словами промовляє: 

„ЭЙ Йвасю Удовиченку, дытл мое! 

Чи ТОбіІ В Мене ННЧОГО ОПЫТЫ. 

Чи иіічого .умісти 
Чы ші-в-чни хороше сходити? 

Чы тебе городова старшина не юте ? 

Чи мнщаиськая челядь не поважає ? 

Есть у пас кони иоронин 

11 чотири ноли іштовын; 

Будем чи у поли х.иіб аахити. 

Буде* надим и козакнв на хлиб. т саль затесати.— 

Будуть нас. без лицерствіа добре знати. „ 

Эй мати моя. вдово. 

Старенька жено І 

\ита-Ж у нас ё Й коші порош.ш. 

1] чотири поли плуговий, 

Хотя ян будоя у «ОТ» ы«‘ 

В,.д„ ..я я ««Я» «а «*. «• 

Будуть мене паны н козаки »« тмпыть> зце® 
>4Т и^іОЯ. ..О-ОТУРОЯ. Гр0«0,« У.-»». 

А юли-6 ты япти лобро >««»• 

4,-ЯЬЯТ.рО ГЯ..ТѴ ОД КОО.ОР- >» ‘ ' 
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д(ї піродн Короунп одбпилнлп, 
(Із жидом-рпнДИрсга торг торговал», 

Мыни. І Івасю Вдовиченку, коші на славу сппривляла, 
Що МОЯ душа козацька весьма барзде улюбовада.— 

Гогдн то удова, 
Старенька жена, 

Истыха словами промовляє: 

„Зі! Нішею Вдовиченку, дитя моє! 

Не за тобою сн скарби, маєтки збирала. 

Щоб я тоби коня на слану епвровляла !.. .„ 

— Щоб же ти сього говорить не дождала!— 

Оттогдн то. ш: у свитый день у воскресный, 

Удова, 

Старенька жона, 
До Божби церкви іік утреші од ходила, 

Всю козацькую зброю у кшшвту замыкала, 

Тильнії шаблю булатну ти ішЩімь ссммігмідну 
На колку покидала. 

Тогди-ж то Ившч, Удовиченко 

Шаблю булатну и ныщлль еенынъидцу забирає, 

Козацьке собн за на .1 чине серце мне, 

Келенои комнату одбынне, 

Всю козацьку зброю на нлечи забирає, 

Пих'Отою у в'охотно військо пості шар. 

Митр стареньку на поротих стрнчае, 

Изгорда славиш отвергпе: 

..Эіі маты моя, вдово, 

Старенька жено І 
Не подобало-6 тобн козаку молодому н дороги нереходьггь. 

Подобало-б тобн в кутку еыднты. 

І а хоть чужую дытыну малую колыхать!: 

иГЬ Ь Хмвльнвціиго до ХѴІИ НКА 

иь с ужовое* иибп-солы уживати.» 

Іог.ш то вдова. 

Старенька «єна. 

Удариться об поли рукави, 

Обійметься дрнбнывы сльозами. 

Промовить стиха слонами. 

Йвасю Вдовиченку, дитя моє! 

Бодай ты (і туди це дийшла, 

И выдты ие прийшло 1 

Щоб тебе нерва куля не миновала, 

У перйіЙ військовій потреби сиоткгиа!. 

Отогдм-тг) вдова. 

Старенька жени. 

Два дни свого сына кленечірокдынае. 

На трсЙтій день моду ниечют вдає. 

Гуны до Боги здыгімио. 

Господи з небес блиіае: 

„Дай мы ні і. Ноже, сн слова веред собою маты, 

А свого сына Иваси Вдовиченка хоть раз у війн повыдяты! 

Тогднчк то вдова ~г не вбогою себе мали— 

Одьіпадцптєро скоту з кошары на выбор заньимля. 

До города Корсуни одбжшда. 

Из жыдом-рондаром торі1 торговал», 

Йвасю Вдовиченку вона на славу енпровляла, 

[Це козаку запорозькому син кіш на жував давала, 

А тры копы на *ед та 118 Ь0ВЬІТ-У г0Гилк>- 

„ЭЙ ьозпче, козаче! 

Колы-б ты добре дбав: 

Де мого сына нагоаьпи. 

Тая Його окбнЮРЧ* 

(•) Ко*ел шовіию 53 
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Добрый лыцарем наста новыш: 

Нехай вин по походах гтхотого не ходить. 
Своих молодецьких инжок не врывав, 

ДІеіге. патеры, старенькои вдовы, не проклинає !„ 

Тогди то козак — як йші коня до РУ к принимав, 
На ГаЙмян-додыни козакив нагоняв, 

Чотыры сотни обмінював, 

у питій сотни Ннася Вдовыченка познавав, 

Коня до рук йому уручав. 

Тогди-ж то Иввсю Вдовыченку на доброго коня сндае, 

ДІиждо козака л ы як сокіы литое: 

„Я—ж душів. що мене маты у дома клене—проклынае, 

Аж вона обо мин велыкее старание мае. 

Дай мъшн. Боже, сей поход сходиш. 

Знав бы я, як свою латюр у доли споважяты!^ 

Отогдн то на Червень-долину прибували, 

Козацькими табурамы постали. 

Тогдн-ж то Хвылоне, КорсунськыЙ полковниче. 
Из намету выхождае, 

. До козаыів стыла словами Промовляє: 

„Эіі козаки, диты, друзы! 

Прошу вас, добре дбайте: 

Чы нема леждо вами котрого козака старинного, 

Отамана куринногр, — 

У первому рази на герци погуляти, 

За виру християнську достойно я праведно стати? 

Чи не мог бы котрий козак собн славы лыцерствія достати?* 

Тогди го вен коэакы заловчалы . . . 

Тильки Ииась Удовиченко стиха словилы промовляє: 

„Эй Хвылоне, КорсунськыЙ полковниче, 

Батьку старый! 

Благослови мини козаку молодому 

ь. Хмельницкаго до ХУЩ вѣка. 

і нерооиу рази аа герци Погуляти, 

? РУ хР“ет“«»ЧІ ®ет»«ш^Ч,пед„о О,.™- с:::: . 
ТО ЛВЫЛОНЕ, КорсунськыЙ ИО.ИІОІШЫЧО, 

с ты ха словами промовляє: 

„Эй Ііпасю Вдовыченку! 

Ще ты дыти жмоде, 

Розумом нндійшде. 

У походах не бувало. 

Крови хрыстылнськон не видало.- 

К'ров християнську увыдыщ, 

Барздо скоро «зомлієш. 

Чы не обереться котрий козак старышіый? .. . 

— Эй ХвЫАОДе, КорсунськыЙ полковниче, 

Батьку старый: 

Позьлы ты ута едво старее. 

А друге ададее, 

Пусты ты на воду: 

Чы не равно буде илисты плоде. 

Як бы старе? 

Чы не равно буде козак младый 

Па герци плиты. »к бы старыя? 

_0І1 Имею Вдовыченку. дитя млвдее! 

Колы-ж ты мою загадку одгадав. 

Благословляю-» тобн у иервояу рази «а герцн попляты 
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Тогдн-ж то Ивпсь Удовиченко, 
Як од \ вылета. КорсуиоЬКОГО полковника. 

Благословение принимав. 

Сам на доброго коня сада». 

Лиждо козацькими табурамы проб 
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Шлык нз себе скидав, 

.Хрест ни себе слегав. 

Отцову п матчину МОіМГВу споминав. 

Из усяким козаком сердешне прощеные мяв. 

Старого козака родным отцеп умывая, 

Младого позика радам* братом узыннв. 

На Турецька табуры пробягав. 

Турецько наметы поперевертав. 

Турок пъядееят под чпч узяв. 

Девъятеро живцем пзвгазав. 
Перед Хвылолш. Корстнського полковника, в иаиет 

приставляв. 

Тогдн га Хвылоне. Корстнськнй полковниче. 

Из налету выхождае, 

Ивася Вдовиченка рпллмн братом узывае: 

-Зй Ива ею І довьйёнку. братець мій рндный! 

Лесь ты. каже, у походах бував. 

Козацьких звычаев познав: 

Прошу—ж тепер до СВОГО намета, — 

Сядем мы с тобою, поговоримо об козацьких прикметах п 

I огдн—ж то І Івась Удовиченко 

■> Хньионом, Корсунським іюлкогшиком. 

Поп .1114 сидне. 

Діед та копыту горилку поііыиае. 

Як став у собн нещасний хмель зачувати. 

Став дрігый паз у Хвылона. Кррісупськогб полковники. 

Благословения прохати. 

Тогдн то Хвы.юяе. Корсуні г,і:ыі1 полковник, 

І і стиха словами промовляє: 

_3с Йвасю Вдовиченку. братцю мій рндный! 

По вело я тоби хмелиому ца герци гуляти. 

Отъ Б. Хншыпщклго до ХѴШ вѣка, 121 

А пе.по и то б її у намети на послу .ніжку опочивати.» 

Тогда то Инною Бдоны.чсішу сього но слухає. 

Другий раз на доброго коня садас, 

їЛнждо казпцькыны табу рамы проби гас. 
Шлыка нс скыдас. 

Хреста на себе не слагав, 
Отцепоп и мят ерь і по н молыгвы не спшшнае. 

П всякого козака зневажає. 

Тогдн-то на Черкеню-дольшу пробігав. . . . 

Як став нз пьш литній витер повивати. 

Став Його нещасиый хмель из кем агаты. 

Став вив коне ни ни гриву излегаты. 
Став н поводы з рук упущотм.. - 

Сталы його Турни у хмелю познаваты. 
Сталы по кояышпх заепдаты, 

Сталы його з коня збываты.... 

Став «ого винъ по Черкега-ЛЯЫЯ» сан гуляш... 

ТОГЛІ-И.-ТО Хюиояе, Корсупськыгі шшовине. 
Из намета выхождае. 

Ни Черкеш-дольшу поглядає, 

до козакив етыха словами промовляє: 

„Эй козвкы, литы, друзы! 
Прошу я пас. добре дбайте. 

На копи ендайте. 
Я» Черкень-долыит пробитийгс: 

(| і] пи сіе Вдоиычвпка кинь но стену гуляє; 
дашюіо первого дыцаря на снити немее ? 

ХпГ1, шло йога у трупу знахОждагіте. 
ц0|№д \ пыл о па. Корсуйського полковника, 

У намет представте.» 
Отогдн-то козякы добре дбилы. 



Ия копи підадм. 

Ня Червень—додыиу и роби гады. 

Ниаса Ндивычонка > трупу тнло зіш ходки ы. 

Вже-ж пин н очымн не гдяне, 

И рукам ы не лдыме, 

II ногвмы не піЙде; 

Гіиькн стиха словами нромовдяо: 

.Но-«яду. ііраіцн! нс враате моих смертелных ран: 

Нс »\ .іншими шабдямм мене рубалм. 

Нс Ордынгькымм сгріипиы а коня збывады,— 

Гс «сне отцепа молитви ти материны сльозы побыли! 

Нмігдн-ю колики добро дбали. 

И пася Ндоін.іченку ішдм. 

Пред Ѵнмдоніц Корсунгмшгн полковники. 

У ІШКЧ представили. 

101 (И-Ж-ТІ) Ѵниншс, Бирсу НСЬВЫІІ полковниче. 

Иа намет а ш.тшдяе. 

II стыла словами причиною: 

— Ні ІІнініп Ндовычешіу. бриты кіи |і и, ні ми ! 

Нк и тоби не інмнн \медному на герца гулты. 

\ ведив тоЛм у ночетм на моим дпжну опочивати 
ДИ—10 Икнси) Удовиченку ГІІ.ІМІ СДОННЧКІ причиною 

„Мн Ѵвміііне, Корсунськый іісідкоішмче, 

Наткну старый! 

Нс будатнмчи шло.іііим чепе рубали. 

Не Ордьшеылшы страдами и кока збымим. - 

Се мене ю н., яодытвя те яагерыпы сикозы яобкші.* 

,Д». -К II Нір. НннсК) ІІДОКЫЧеіІКѴ. новедыяі ІІОХОЯЯТЫ: 

’Іы до городи Крылова од банде гм, 

Іід ил Іі’ри іін-доіынн по-ка ищкнм полова гы ? ■ 

„Эп Хвьионо. Корсунськыа шиковкыче. 
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Б«п*> старив1 

Не ведю в тобв ДИ города Кридом «дТиждоты, 
Моіа матеры туекы » м^мя ядтш. 

А ведю на Черкенм-юдыяп ио-шадаедла пв«*п* . 

Отогдв-ж то козаки добре «шли. 

Штилями су ходи мнпды. 

Шлыками землю выногшы. 

І Івасю Вдовычеяки похоронили. 

Из разных шшіядь под,ті» «кидки — 

По И каст Ндовмчскку похорон итчыныды 

! 'ТОГДН—ТО козаки обратно ДО горо д* К'орсум* пііиг.імш 

То ще вдова козаки к стрмчядя. 

У М.МНКНН СИНЯ СВОГО ни мд*. 

То один козак сказав ш правду. 
„ЛІ маты. ВДОВО. 
(твревьво *ѵво' 

Не журысь но скоса* сыну Нивею ІДовычеав? 

Ух+-Ш тсягр ПИЙ сын на ЧврвВЯЯ-ДВіЫ» ожешывеа - 

Ионаа соб и Турвта». гр> пиніи**' канну ; 

) жс-« север ван а а аійгкы* ас ходить. 
Ни акон ЯДОМ ас дне 

ІЫхто * иоаанкаый угод ас «*тме„ 

(НтЛіНВВ моаа ас догадлив* Лунад*. 

Шс Т #гого **ММ,в® "Р”лм н‘-п*л| 
лртѵГ мне* тс® пряа.п >« с капни 

Стараякан «сю» ’ 

Я* «воеат гыву Иікш Бдоаычвввт: 

* ці* сии в* Чсрм ам-дошия «вялее*: 

^о Ті рве в®, врсвывшт® ванну 
мсі> ига а • мвелво вс чодкітк. 

у*с** тжщкг 
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Це якої і подати не дає . . 

Ныхто в козаиькмй угод не стукає; 

Поияп еобп пяшіику 
у ЧЫОПШ поли могилу-зеиляпку; 

Па пошли травы зелекеньки 

И цвиты бЛ.ІОЯЬКИ 

- А а-ж думала, що буду из своим сыном жытьі, 

ЧужоземскШ и ні и сто годыты, 

Абы-пк с упокоем хлиб-соль ѵжыішты! . . 

Оттогди-ж то удова — не убогою себе мала — 

Вспх козакив у дііяр завертала, 

Бочку меду, а другу окппытші горилкы выкотыла, — 

Всих козакпв поила, кормыла, 

По Йвасю Вдовиченку похорон к весилле зчьшьма. 

Отогди-ж то Ивпсь Вдовиченко помер, 

А славя його по вмре, не поляже. 

(Зяппсімг, иг*. кі»6;іа))« Іпдрьн Шути, нт. н. \ ісксппдііивиі, Согппц- 

мго у., И. К) 

б. 

ОЙ у городи у Крылова жьтлн сббн удова Грыцыха, 

На прозвание Кйвовчыха, 

Мала соби сына одного 

Ивася молодого.... 

У городи Корсуни пол кой іш к Кореунськый 

На рынок пыхождае. 

Хрещату корогов розлущив, 

На охотно військо клыче-поклыкае: 

„Хто не хоче за шаг дня дров рубпты. 

По выппыцях ходыты. 

лѵШ вгкА. 

\йЛШе 3" К°т>сш, полкой,, юішп 
Проклятого »епры,те4а ТаІа||Ша у шв 

{ЗіиПсмъ, иІЪ Іівайа « Є. Вртат, Бсфіев- 

гьаіа ѵ., И. М. Пѣдоэсрелій). 
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Ѵі. Отъ начала н до коїща ХѴ1Ц вѣка, 

15. Про Хорька (1750 г.). 

а. 

Ой прыпысалы од леяевтаря до сотныкя Харька листы: 

Ой прыіідь. прындь, сотнику Харьку, яеду-выва до нас пыты 

ОЙ як став Харь ко, он як став Харько з лаял свого 

вынжжаты, 

А за ныл його сотнычка стара с хлибом-снлью проважаты: 

„Ой не ндь, Харьку, оЙ не иди, Харьку: бо то прокля¬ 

тая зрада; 

Лучче-б ты в заяву був з козаками, то-6 я тобв була 

рада.,, 

ОЙ тыл же шш собі! та попхав, то дуже гориікн вшвеж 

\ за ныл його та козаченьки: ОЙ стій, батьку, не журися. 

Ой як жз аыяп, иаиы-маіодии. як миші пе жариться. 

Що ПНДО МНОЮ КИНЬ булапеньшй та почав егаповиться. 

\ ще к тому» МОИ козаченьки, к « сердец • 
■ Тпботыіш свого внпневького друга.» 

Що покидаю я в Йиіботьпш • свого ВСІ4!)8ТЫ; 

Оіі ак нрьівхав до Паволочи. иаи -< >•' всїу*аги. 

V Павожіцькый сотник «а. Ч» "Ч 

В с,шо.у пірол» У ^^2^, 

Та її на папське 6а.іе<‘ »»►*• 1 та , порада»; 

ОЙ ак припхали « •»» " _ у а сабо». 

ОЙ взяли, взяли сотаика \ір . 54 
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19 Ой як заржав же кинь буланельный, стоячы биля пекарни; 

Ой залы.іы сотішка Хорька в Щамрайвціі у кайданы. 

Ой як заржав же кинь буланенькыЙ, стоячы там на помости: 

Вже Хорька стрнтылы й заховали десь в зеленому хворости. 

А я того пава, та деиеитаря за плсчьша ще й рушниця: 

А за пьщ ходыть стара Харчыха—би та. нещасна вдовыцд, 

эБодай тоби, пане лементарю, в свити тры лити болиты, 

Що посыротыв бидну Харчыху и маленькії з нею днтыі* 

(Залпсп.іъ отъ ЧІС|іітоігорай&ъ, Черноморецъ В* Віфвішгц въ Зежді 

Чернолоргкііхг Козаковъ.) 

б. 

13 Ох и став Харко, ох и став сотіїык з Жабошпа вьшжаты; 

Ох її став його а кинь вороненький на воротях споти¬ 

катись. 

Ох н став Харко. ох н став сотник до Паволочы прмйж- 

жаты, 

Ох вышов же а пап ПаволоцькыЙ медом-выном частоваты... 

19 Ох и заржав колик вороненький, а стопчи на стани; 

А скололи Харкп, скололи сотника у голубим жупаші. 

Ох н заржав тп коник буланенькиіі, а стопчи на помости; 

Во сховали Харка, сховали сотника вже в зеленій не¬ 

хворощ». 

(Затісіиг, вг Кіевской г.. И. К.) 

Ої Ж! ста» сотник, ох сток Хпред у Щшо.ю» уАжата, 

0х ста“ #ого сот"ик- о* еф Його ПШЮ.10ЧЫ1ІСЫІЫЙ — Хирка 
зостричаты. 
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у панськп пплацьі „к £Зй!ї**Ч**« 
ІК як став же а сотничок Харко «,и! “Шйу За^ату. 
Л потом став сотник, а сотнычок зіркГ”"1" Иапи5агьЧ 

На панськи порывы став „ив ^ ^^тьс*, 

■|К ГРПер ш лш,,вн- '« "■* - , 
позволяйте: р вн 

* ,етш,':ке ІШмт-„с. , 
Тепер иаето пас, касте го4шу.-Ісае|, ви 

„X ак СТО..,и Харка, »к сшы сотой,», , т свт щ 

Ох п ста» же Лого коник, коиик корокепьші, жалпвм,™ 
кричати. 

і!\ п лепил через гін будинки а чорненькая галка; 

Ох а зосталася сотничка Харчиха, ак приблудная ярка: 

Оіі щоб же ты, пане лыментіірю. а не звав об свой дито, 

Що ты посыротыв сотничку Харчыху и маленький ,дяты!...я 

Ой що-:к тому та сотнику Харку а зробилось у Павшочп? 

Ох н поховали сотника Харка у зеленій нсхворбщи. 

(Зашагал, въ Кіеасіой П» К.) 

16. Про ГалаЙду. 

А в нашого ГалаЙды та сывый копя,. 

Та сивы» копи, поводы шовковії. 

Бре норе та бре море, юхым-чухым 

Галайда, тпрумды-дюмды Галайда! 

А в нашого ГалаЙды та сывая шапка, 

Га сывая шинка, за ныл ндс Іаі ■ л 

Бре «оре, и прочее. 

«-ш. „ х.р-Л в- в—"*" * 
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VII. Запорожскія п Чфомоірія пЩ конец*. 

ЖѴШ вѣка. 

17. Про Сич. 

Ти казав есы Кялиьші кошовий. що у Сичп .мудро; 
Ой як вийшли из Снченькы, на серденьку нудно. 

Та казав есы Кялншн кошовий, що у Сичи гречи; 
Ой як вийшли из Спченьш, оббив ворог плечи. 

Ой у Сичи на йазарн побито колочкы; 

Йдуть паши Запорозіш та іг без сорочки. 
Та у Сичи на базари загачена гребли: 
Ой як вийшли из Снченькы, побыв ворог ребра. 

^Записалъ X Ф. Запара аъ Нэдхсігохъ у-, ХврьксшслоЙ г«> 

ІЫ. ІІ|1 о Злпорояинп. 

За лисом, за пролпсом. за калиновым листом, 
Там стояли їм ары війська Запорржецька. 
Помиж козаками молодий отаман йде. 

Віш ходе, вшг гуляє, так рос сапує: 

гО нуте-ж вы. осауды молоденький, 

ОЙ збирайте ви худобу Залорожецькую. 

Вычищайте коїшченькіш все Украпнських, 
Л еаддоЙте снделечка все Черкеський: 

Оп уранцн Запороації — на Дунай широкий !„ 

Ой як вийшов наш отаман на крутую гору. 

Як ударив паш отаман об сырую землю; 

» Сира земля. мать-Матпнька, хмари війська припала - 

Бурлацького, Кримського, Запорожець кого, — 
Приіілш-ж шце, сыра земля, мене молодого !, 

(Зпшісэлъ, Д. Ф. Запара въ Изюягкояъ у, ХирікоЙні»# г.) 

ЗаііОрожсШй II, 
" ЧЕР«адорс«ш 

і». Нпо -І29 
5 №іп те Кл-іныд.. 

Ой "З «му з-за Лайду „„ 

д «о Супрун до Кадднша щаиТ"*' 

,,1)п чы зве.,™, дане Кдд,ишї '”“'те 

°“ !" ““ К“»™Т; .оаедаГ ЛЯ 
- Ол но ВО.™ ИЙЦ аодад с у7 *4,ти?> 

\ велю тобі!, козаче Супэѵне ™ ' дгию Р?шаты. 

“ """ » Ш I** - «. ЗйГГ 
Ьмо в,повно оадорозьке „дд Очакд,, 0’ 

ол аыстрелыв з надо* пушш, а , "> *""• 

V сунула вража Орда а осою в апчіг. 

О н козакова Супрупови та назад рукы въяжуть. 

А козак Супрун двом мурзакам правдоньки пе квжеть. 

..Ми поьеднть мене, та два мурзаки, а на Паліеау могилу: 

Яехаіі ;ко я сам побачу, де марно загину., 

Оп як глянув та козак Супруп а па свою та великую 
силу: 

-А 0 є рите двох мурзаквв, бо я ще не згину!, 

(Зпшшиъ отъ Чоряожорцспі, ЧерѵохареКк В. Вяректп-, іп, зеїядЬ 

Чг2»тшііл|ілгіт казанові.) 

20, Про Супруна. 

Ой хо'пш же та пан Супруп та слоны эпжыты. 

Беде військо щід Очпкип, велить Турка бити. 

Были Турка денно, ішчпо, я храбро ступали. 

А в середу пораненьку з Кубани рушали, 

А восьмой исдиленькы у Варшави стяли. 

А в ііеднлю пораненьку коник розиіравс*,. 

А к додеру ваш пан Сѵпрув а щ*т **!* 

Ндд дачкою, пад Дуваея орав .аграва 
ь _ .ЛСТАІМ. 
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Над рнчкою. ши Дунаем ко.рогош деться; 

ОЙ там то шин та паи Супрун з Татарином бъетье*. 

Над рнчкою, над Дунаем короговка мае; 

Десь нашого тп Супруги па свити немає! 

Ой не стрнлы громовый, гарна гы ворожськын 

Напирають на іншкив та па Зшгорозцяв. 

Быйтс. быйте га Супруна, пана коменданта, 

Бийте, бийте не жалуйте, хоч даного брата І 

Ой не орла, не сокола збираються вбиты; 

Оп то-яг папа та Супруна ведуть загубыты. 

„Ой не велить мене, братця, г. глибоку долину, 

Ой поводить мене, вороги, на високу могилу: 

Нехай буде знати Украина, де пан Супрун зшнув.„ 

(Зкіішс&іъ о г б Черно«прмсик ЧврщмФДОНЪ її. Наралшгц %% Зендѣ 

Червойорскихъ клэшю’аѵ) 

21. Про Чуприн» гп Ні-грп Кішш,їієішїь (псі ПТ5 г ). 

ОЙ №-М горы* из-за крутон, там туман налапає; , 

Ой там хлопції- славші зоїіорозцн, як мак нроцвнтпе. 

Ой вы хлопці), славші аішороацн, вы добрый Люды! . 

Ой в суботу пораненьку Чупрун розгулявся, 

Л в недидіо пораненьку в неволеньку попався. 

Ой поча.іьі нрсврпжмй піурзалмці Чупруна въазнты . . .1 

Вижить, бижить Петро Кошоненко, руками махає: 

Де-ж наш Чупрун молоденький па мори пропадає! 

Ой новели превражий мурзальцп та на високу могилу: 

„Поглянь, поглянь, Чупрун молоденький, на свою Вкранит.* 

— Уже-ж леїш, превражий мурзальші, та й Вправна не 

мила; 

Остається на тій Украйни дпвчипоііька чорнобрива!— 

гЗаписіиг оп. кпОаврн, въ Гадэте* о хг уѣздѣ, А Л. МегдхясхШ 

Запорі»*, К)а « 
" ѴПНцлоці 
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Вм Кыдый 

ом вырубшы Тури. іСГГЛ ГГ; 
' ч.«рв з™„рИЦЬ Ір"'“ 

Ч» ОШУ. 
, «ши — ‘ ‘*"е* 

Ди“ Тур» ІІшипм, 
знати: 

Що не мусиш, АнадольскыЙ Баша, проще Чорво.орц« 
С ГОЯ Т Ы. 

1)0 <™*е та Нсюітиішт, Наше Рят„. ,ц.-, 

•I то ди стали славна Зшюррзоді зааяеы п ру™ ваі_ 

бярлти. 

Ип браду ружья Я коші воронун, 
Ьрплы и о у км .ч дорог им, 

Ї со розішліте, котрих пору (ним. 

Ту тих \ вдстровн цоздшиы.— 

А которл порошин - у Кшію одираіиіиы. 

О Шилин»», {Ь Шла&іішсліп й Т д 

(Зппигап. оп. ,Іери«*ц|.!^ы. Чя(««г>я4»|н№. В Вш$*шюи »> ищН 

Черяо*о$кгггг* іоз«о«4 ) 

2Л. Мри Гем о вдто ге- 

ОЙ стоїш на гішани. дроты» Яяшші; 

Ой тої була хуртйііиш нз Чорного яоря. 
Ой в подій ю порайеяьку. ак стадо сѣнтаты* 

Оп став наш Головатий на хіооцов гукати: 

ЛІпдыйийте. добрії хдонци. паруса неп в гору* 

Ой бъе Турок из Кинбѵру з вушок на тревогу <„ 

П«і.шалы добрії хлопни пси парус» в тор}. 
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ІІМош. Д.ЫІІІН» проти коды корабли ни коду. 

Пііішлы наши добри хлонцн Динаром против воды; 

Набрнлыся сердешный ирояадыиМ боды. 

Оіі оглянув наш Головатий п проворную трубу: 

_0й тепер а врпжых Турина бояться не буду !* I 

(Ипорі* Яішорожсхой сѣ'Ш, Скіыиовоніга.) 

КІрня іпшнія КЪ бы л шіань 

навѣетныхт. Цремені». 

Къ стран. 373. 
I. До временъ козйчоствн (ДО XVI вѣка). 

1. Про Малого Гирею (1493-1501 г.), т. е. Меяглн Г прея, хана 

Крымскаго, бывшаго <я (467—4515 г., и неоднократно опусто¬ 

шавший. Украину-. Вт. 1493 г. лип подступалъ къ Кіеву н выжегъ 
окрестности Чершігоші; набралъ множество плішшоаъ. (Кфизшгъ, 

над. Г». Т. VI, стр. 151). Лжюииы (Помор іи/цы} поспали съ Дгп- 

вою нъ 1-193_і 501 г„ и въ 1501 г. примарилися. (Тамжс, 187) 

Въ 1500 г. Ленгли Гирей снова опустошалъ Литву, и взялъ въ плѣнъ 
до 50.0.00 душъ. Воіісші цари Ішнпш 111 наняли чисть Литовской Руса 

до нынѣшней Кіевской губерніи (Ташке, 134)- Хуторянин, уипя- 

иисиые нт. нісші, со преданію, суть жители Олишопскйх’н хуторе гг. 

Къ стран. Гм4. 

II. Со временъ ііозичества до унін (XVI и.). 
2. Про Всіщеслала (около 1534 г.),—безъ сомнѣнія, Хмелькмрюо, 

гетмана, ушшішисмяго въ лѣтописи Снноішднн подъ 1534 г. (Лѣт- 

Самоша, стр. 2.). 

Къ стран. 374. 

3. Про Аяьипра Симійленка Ійшліііщя (въ концѣ Х\ і в.), —оре*" 

водители Запорожцевъ, неизвѣстнаго по исторіи. Но проданії.', 0 

— Синг. Саму л ля Колом іііци, н былъ гетманомъ у Запоровшей 

* (Оріз р&іѵізіи \Ѵа:у1коѵгаііс^о, Кпіікоѵѵккіері, ѴѴлгмгатѵа, 1853 г 

Къ стран. 377. 

НІ. Со временъ унін до Богдана Хмельницкаго (до половины ХѴИ в 

4. Про Хвсськи Кганжу Андыбера (до полов. ХѴШ в.), 

3«ои*см , 
ІВ.Ш 

таго йи __- , -133 

'Юдовадѣ ХѴЦ Г и ^ тшяіа>*- г«адтг 
пищамъ т ’5 ' 1рОДПі0' ве мдолго выг ” °ерво* 
, • т- « ло 1647 г. гс,а„ Х.^ 
Синіша. п,. 3, „„ ІШ ■ 

Т !- ,-тР' 16-27 я сй.4 к " *' аР- '■ літо*. Вь№ш- 

ИГО ѵщмам^е, «шговвд ^и^7гГЬ 1*ГЛЛЯА 
“ Падв* СЛіт. Величкп. 1 эиГ ѵ, ”* Л“ст*в« 
ской «адисм для ть а Ш » **■ Шмата Км- 
Къ стран. 38». «шовъ. Т, ( отд. Ш; ■ лр.). 

IV Времена Богдана Хмедьиишгвго (16*7-1637 гу 
У- Про Попова Хдклыми***. м Е с (Ш 

ТХ; "Г'“ "Г4' *•—» ^ »Г.Ї 
. *® * '■ НТО,. К, 
о8—60; лѣт. Симонид., §, в др,), 
Къ стран. 391. 

*’■ 1,р0 ХмеМ11Ы/тыо то Василя іѴодЛівса»» ЦЙМп Илон 
Сзлоіц 16; в др.). 

Къ страв 409. 

і% Мором (ІЙ6 г). Окъ &|*Ъ Коргѵнсят вошѵпкояъ 
еще иь 1642 г. и въ гсродгиж^яіе впЙгь Еос.тяи Хжшмоцда& 

Убитъ въ 1656 г- ОЛ^лвяца* 1848 г. ^ із, етр. 162— іб5.). 
Къ стран. 4іЗ* 

ІЗ. Про Веремія Волоишми (1648Н85? г,), Лшш нсіавіетам 
по исторіи. 

V. Отъ вреяглъ Ьогдази Л’игіьаидініѵ до денді XVII! в 
Г4* Про ІІвосл Вдмычеят (4094 іЛ> Ліг. Сюо».? стр. 74; 

«СоІІесіатім». 5<}ко^$Ьіе#і>( 4 25 г., Т, II, стр. 182 — 196.) ь 

Къ страв. 425. 
15* Про Харна (1765 I Шу Таіже. ѴІврвевмчъ, іі 65»; **- 

ровный вредвяія. 

Къ стр. 428. 
ЯІІ Запорожскія и Черноморскія. 

П. Про Соча (1760 -1775 г). ,« 
^ Состав*,» Н. 1 ЕѢіотп*скіі 
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т ммдаиъь 

ь) іішшдішп пинии. 
--.. . 

М, Про гегтру тп брат». 

Ой у педнлю бярэо ршт-поршюньо 

Но сын» зозули закупала; 

Сегтрп брати своего из подвіірші своей 
В військо пмрлжилз. 

Слоті «м промовляло 
II сльозо нм рыдплп: 

„ЭИ же НІЙ брите родненький, 
Голубонько СЫИеШ.ШЙ ! 

ВіГДКМЛІ тебе НЫГ.1ЛДПТЫ, 

Из икон сторопыіы у гос млт сподяпитись. 

Чи з Чорного мори. 

Чи з чистого НОЛЯ, 

Чи я сливного на вбПпого люду, війська зппорожжя 

— ЭІІ сестро я он рил неньки. 

Як годубкп сивенька! 

Не виглядай «сне ип з Чорного моря, 

Нн з чистого поли 
Нн з славного люду, військ» Запорожжя. 

А ішгдядай мене, сестро. 

“Пт 

А ° "И,*> 

я» ^ 

а т шл:г: ~ 
Що<5 сыам озепя, г, п,™ 

*?*■« «■ з..,™, • 
. о ре ти. сестра, я вдаеМс 

** СЫ«« °Мр«Щ Й Петре «, ;ІМ,,1Іи 

с’п”Вкшш ““»»««*» .. 
“ вїдш «Г»"*. »,>.* >|Н>Ю„,Ш 

Ву ілщ ты пити « плети, 

будуть равьпьбю мре» н пгчіїрп-;ч 
Л'> тебе втям н побратим гричпждаїц. 

Будуть тебе І'И.ІПЫЯ брвійпи вжіимпі..., 

Иры добрій годьшн 
Буиы й побратима! 

І к пристигли ми,на летягу псиївглииа голив». 

Зяяв луртоныші. 

То одцуралася Й ирытнчщніпч родыяя 
На святую шмалю людо з цермн* йдуть. 

Н* «ломы г) іѵ ть. 

Плече »»б плече юрмиться. 
Рол і рбяоя. 

Брат на брятоя. 

Свят яз гвзтоя. 
Ня здоровье питаються 
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А позика летяги, при нещасливій години, 

Нііхто не займає, 

И на здоровіє не іштае, 

На*іЄ“б Николы не бували 
II хлиба-сбли не вживали! 

Господи! утвбрды й подбржы 
Пана Грыцька, 

II всих ішслухйющых 

На многьш лита. 

(Записки, оп. аойяіфі Ивана Рояанешзд, па с. БритоніШц Борзппсішгв 

II. М Білоаврсгій.) 

25. Про Козацький походъ, 

Роспустылыся наросты ясной зори, 

Затрубили в жерстяний риг у гетмапським двори. 

Блись, блись! зпркп встала. 

Русый волос розчесала. 

Мировії не буть І . . . 

То козаки в поход виступають; 

Курява стовпом стоить, 

Хмары и слнд йдуть .... 

(Повѣсть Гребеш*—Ивішг Золрглршшо.) 

20. Про Бесурмепнн. 

* , * Скоро И кони заржали, 

Крыви шабли забряжчали, 

Уже хаты братія хуторянцив 

В пожежи палали і 

Козацький днты. 

Нкизііъстныхг вреушп, 

В сіблигз матерями. 

В околи кричали .... 

А мурын нехристи 
Им руки вьнзиды. 

Ив руки вьазалы. 

В неволю их брили . . . 

Ой бул и—ж година. 

Наче хмара порив. 
Наче кара Божа, 

Що людей глумила І . . . 
(Зпшісіиъ, оп. старит вѵ *. Олашеасі, Коїелоііиго у,, А. 

27. Пре Нвлыночку ■ 

Из-за горы, горы, з темненького лису 
Татарове йдуть, Вольшочку везуть. 

У Волыночкы коса з золотого волоса,— 

Щирий бир освятила, 

И зелену дпброву її быту, дорогу. 

А зя нею бнжыть у погоню 
Батенько ін. 

Кыввула-махяула билок> рукою: 

Вернися, батеньку, вернися ркдпснький 1 

Вже-* мене не однннеш, и сам старенький загинеш: 

Занесеш голову на чужую сторону, 

Занесеш очыци на Турецькії гряници !„ 
(3*ПИСІМ> П. К, *1. Кіевской п 

26. Про смерть трьох орптив. 

Ой вси воля Самарський позорили, 

Тилькы воны не зоряли. 

Що в рички Санарки, 
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А в крынычш Салтанкы, 

Де тры терны дрибненькыж. 

Два байрарі зелененьких; 

То таи спо’іыва.іы тры бриты рндненькых. 

То тыл воны СПОЧЫВЙЛЫ, 

Що на рубони раны та на стрелиш знемогадм: 

Ти нарубанії кровію лсхожають. 

Ти настрелян її к серцю прилягають, 

Кули душу с талон розлучають. 

Старшый брат слопаны промовляє: 

„Братику ийі середулшый, рнднеиькыйі, 

Голубоньку сывенькый! 

Добре ты вчыпы: 

Мого лука шовкового тетыву зшімы, 

Козацьку голивку звьажы; 

До рнчкы Самаркы, 

Крьшыци Салтанкы, 

Холодной боды знйды!„ 

То середулшыЙ брат слопаны промовляє: 

„Братику мій старший рндненькый. 

Голубоньку сывенькый! 

Чы не один нас мпч рубав. 

Чы не один яничарськії кули постреляли? 

Що маю я на собн девьнть ран рубаных широких, 

Л чотири стриляных глибоких. 

Та не так важки рубани широки, 

Як стрн.шш глибокії! 

Водися мы, браге, 

Попросимо мы найменшого брата грыибача, 

Врйськового грача; 

Нехай вин жалибненько в військову суремку заграє. 

Гогву^ . Будуть ни 11пи . )ваты' 

43» 

ик “ай прыбуват» 
і;ѵдом чы до свого огц, у* яатш - 

чокланяты. хРь'спіадсма 

А вже в пас отець и «атьі 

Бее добристь собп дальні 

Та я чыстос ноле „они вькожалььб. 
Кошули тоненыяц 

Покрывала биленші 

Вояьг вьшошалы-б. 

Наше тил о козацьке хорошенько в чистим поли поховалььб. 
Запру,чтйй на поталу не даволы-б.„ 

То найменший брат теє зачуває, 

Словами промовляє:. ' 

„Братики моп старти, рпдвеньки. 

Голубоньки сывеиші! 

Не треба нам, братця, в військову суремку граты, 

Козакив до себе турбоваты! 

Не добре мы. братца, сами почьшалы. 

Що вен тры охотою в військо выступалы. 

Нас отець и маты спьшалы,— 

Мы великую гордость в соба малы. 

Роспрощешія пе приймали. 

То не есть то пас, братьця, янычарсы» кули в чыстм 

поли пострышы, 

Есть то пас отцевсыш й иатчьгаы саьозы в чыстмпо 
То правда, паионе-козакм, *0І0Д 

Полегла 

Трьох брали «ІОВ.: 

Их слава кованы» пе ПМ1Р0’ " 

Слава БогУ й 80І"“’ 
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Всьому війську Иызовому. 

Услыш, Боже, честь |И хвалу 

Небесному царю! 
''Рштжь, оп кобшря йт. Зишмсвог. у., По.ігаїнкоіс г.. Л. Л. Мст.шпемИ,) 

29. Ир» смерть Хшѵіора Веаролнпго. 

а. 

Над сагбю Днпстровою, 

Лежшь Хведор безродный, 

Есяпіеитшый, 

ІЬстре.шкый, порубяішН, 

На раны смертельны зпелагнныИ; 

У головках емшіі ышь стоить, 

А в гшженшіх слуги СЫДЫТЬ. 

Л в рученьках свича горыть; 

А нз нызу нз Днішра нрыхододион воды доставав, 

Свойму пану Хведору Безридному, 

Безплешшному. 

ІІа серденько во'ЗШвае. 

„Эй слуго вирная моя Г 

Колы-6 ты добре дбав, 

Да мыли пану Хведору безрндному, 

Безпл елітному. 

Тепла мыші согривав, 

Рапы мои слертедньш промывав, 

Мьякёиькою бавовною закладав, 

Чырвоною кытайкою завывав.,, 

Дак ище слуга добре дбає, 

Позлбтку из чыстого копира воздырао, 

До козакин словаиы промовляє: 

Хведора безродного, 

Безшеші иного. 

Бшізвъстнылг вгкашнъ. 

Нод СЯГОЮ Дшшровою. 

н чыстим П0.11І ЛЙХОДВТЫ, 

Оомьтерену догылу высштты, 

Э селыпьядьміюн пыщали подзвопыш, 

П } ГОЛОВНИХ нршюрек ПОеТЯНОІіЫТЫ. 

Нк сес эгсіворылы, 

Тан барзч й учивылы: 

Хведора безродного. 

Беяішшнюго, 

В чыегия ноли, над сагою Дшшровою. 

Мид иохмлою вербою, 

Яоховялы, 

Семыперсну могмлу высыналы, 

3 ссиыііііядслшпі нищал) ігодзвоиылы. 

Л в головнях пряперек и оста нов ылы. ? Козак Хведор безродный, 

БезіілеішішыЙ.' 

Позёр Н поляг: 

Слава його не вмре, не загыне 
§ркд6 ішиы, 

Народиымы годовалы: 

Покудова буде сайт евнтаты 
II слон це сіиты. 

Будем славу його всегда прославлять!! 

аП іе6и|>9 ЙІМИ» Гояяненкп, #г к. Брічавах*. Бор>еи- 

(3лв* ѵ Н. М. рИяериіа.) (,І!0 У. "■ 

б. 

а2 Як сев эговорылы 
Тнк барзо й учинылы: 

ЕДЫН ОДНОМУ руку П0Д8.ІЫ 
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И од сырой земля прышествые приняли . . , 

Семы я ер с ну могылу высыпали, п т, д. 

/Заянсдлѵ огь того агс, талъ Н. М. Бѣлозерскій.) 

В. 

Ппд вербою 
Похылою, 

Хведор бездыльпый. осаула БогуславськыЙ. 

На смертей пы раны знемагає. 

Я стыхя словамы промовляє: 

„Эй джура мій малый, невеликий! 

Пойды ты до рнчкы Самаркы, 

До крыныцп Салганкы, 

Казанок у руп;ы взявшы. 

Начерпай воды холодной н постав на огонь, — согріЙ літепла, 

в промыв мои слертёлиын раны .... Джура прынис воды, 

согрлв; промыв Йому раны смертелшн . . . 

(Записалъ, «тъ ъобзаря Андрея Шута. въ *. Александровкѣ, Сосвнп- 
мго у., II. К.) 

30 Про смерть козака у лузи Базлвлуци. 

ОЙ у лузп в Базаплуци 
Стоить верба похилая, 

Ппд вербою намет стоить, 
Л в намети козак лежыть, 
Та на куныни головою, 

Прыкрыв очы хустыною, 

Червоною кытайкок». 

А в головах свича горыть, 

А в ншвнысах джура сыдыть, 

Неизвѣстныхъ временъ. 
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Свого пана смерти глядить. 
Вин до його промовляє, 

Дрибпы сльозы у ты рае: 

,,Вже~ж ты, батьку, помираєш,— 

Кому добро уручаеш ?п 
15 _ Та вручаю отаману військовому, 

Та сотныку полковому; 

Тоби, джуро, кониченька. 
Кониченька вороного, 

А на въюкы ще Й другого. 

(Записалъ нъ с. Субото**, Чигиринскаго у.. Кіевской г., И. К.) 

б. 

15 „Отаману даю коші, 

Тоби, журо, вороного, 

А ппд въюкы ще Й другого, 

И шабельку Турецькую, 

Пистолеты Черкеський 

И всю зброю козацькую.,, 

{Записалъ отъ козака, въ с. Сарахъ, Гадячскаго уѣзда, С. А. Мег.іинсгій.) 

31. Про смерть ішкзііря'баімурныка. 

Ой на Татарських полях, 

На козацьких шляхах, 

По вовкы-сиромашці квыдать-проквыляють, 
0|)лы чорнокрыльцн клекочуть її ппд небесами лита юты 

І о сыдыть на могыліі козак старесенький. 

Як голубонько сивесенький, 

і кобзу грае-вигравне. 
Голосно спиває . . 
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Кинь бн.ін Лого ноетрнлявый, норубшіый; 

Риште поламане, 

Нпхвы без шабли булатной. 

У дядввници вы одішсенького набою.... 

Тімькы (і зосталась Лому бандура подорожняя, 

Та у глибокій кишені) ліолька-бурувька, 

Та тютюну гшв-іюпушкы. 

Козак сердега люлечку потягає, 

У кобзу грне-выгравяе. 

Жалобно спиває: 

„Геп братца. ншш-молодцй, 

Козины зинорозци! 

Де вы ся повертаєте, 

Як вы ся .ниєте? 

Чы до Спчы-мііторы прибуваєте? 

Чи до Спчи-матери прибуваєте, 

Чы Ляхи» порипів кы и мы покладаєте, 

Чы Татар бесурмєнив малахаями, як череду, у полон заганяєте? 

Колы-б мини Бог помог стари ноги роемравляти, 

За валы посішшпти, 

Може-б ще я здужав на останку вику вам заграти, 

Голосно зиепшшты! 

Нехай бы моя кобза знала, 

Що мене рука християнська поховала І 

А то пропаде нон кобза ни за собаку: 

Лежатиме сажі-соби у степу. 

А вже миші старенькому без коня пропадати: 

Не зможу її по стенах чвалати, 

Будуть мене Ішшш-сирпмшщн зуетршіпти. 

Будуть дндом 

За ибндол 

НЕИЗВѢСТНЫХЪ временъ. 
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Копя мого заидяты! 

Кобза-ж моя, дружино вприаа. 

Бандура моя мальованая! 

Де-ж лини тебе доты? 

А чи у чистому степу спалити 

И попелець по витру пустити? 

А чи на могши положити? 

Нехай буйний витер по степах пролитае. 

Струни твоп зачппае, 

Смутнесенько, жа.шбнееенько грае-выгравае. . 

То може подорожнії козаки би ітимуть близенько, 

Почують, що ти граєш жалібненько. 

Привернуть до могили . 

(Записалъ, огь бандуриста, на большой дорогѣ не жду Пирятиномъ 

н Приукшгп, А. С. Амнасъевъ Сяотрн ГІяилташ-и П Отд. Акад. 

наукъ, і853 г., л. XVI, сгр, 253^254^ 

32. Про коіїпкл Голоту, 

Був собн козак Голото, 
Не боявся нп огня, пн воды, пн лиха, ші всякого болота. 

А па йому шапка-бирка — 

Изверху дирка, 

Соломою шита, 

А внтром ішдбита, 

А коло окблицн шічогосенько катмае .... 

(Татарин) 

! Підходи в -к Голоти шід город Тягїнш, 

На Черкеию-долыну, 

И становить свого коня, попасне, 

И па охотпе військо ьмыче-поклыкпе . . . 

Да ище вин ду.чае-гадао. 
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Щоб козака Голоту изѳойоваты . . . 

„Що я козака Голоту пойду войоваты, 

И буду живцем його брати,. 

Колы—ж козак Голота па Черкени-дольши гулне, 

И Татарина из Татаркою живцем у плин забирає. 

Да Татарина ксдепон у груды потягає ... 

(Записал, ті їчбзирл Пиане Рпияненка. нь с. Б[жтаня^ь, Ьпрасн- 

«гаго у., Н. Ыми}е]іскій| 

за. про Крыипрук*. 

Казав Криворук 
Що не здыме Орда рук; 

Орда руки и зяяла 

И козака заняла,— 

И погнала його шляхами: 

На Кепо, Озеро її Кил город. 

(Записал., со мои старухи, ні. с. ПикРлвбЯЙ, Воріипскпг® у., Л. Б.) 

’--"" ™ 
ЗЛ. Про Корабель. 

Ой з—за горы х іи арка выступав 

С тіи хмарки дощик накрапає, 

Та сыпкого моря доповняє, 

А сы нке море роз играло, 

Турецький корабель рознрнало; 

Вытопило пінська сорок тысяч. 

О сорок на сорок, іце Й чотири . . . 

(Липніял. »І «. ГііднчЬ. Полтавской г., А. Л. Мвї.швскШ.) 

33. Про .Ікиеичыка. 

О .Іевенче, Левей чыку, 
Вдовын сыну, одинчику! 

Чи знаєш тін стены Турецькії! 

II проходы козацькім ? 

Девьать огнив накладала 
Левенчыка споганялы • • • • 

(Завися .іъ вг Гшчскоиг уівді А. Л. МєтіНі*®*-1 

ПѢСНИ БЫТОВЫЯ. 
К 0 З А Ц КІ Я. 

Скажи пени, орле, що вени робыты ? 

Помер отець, маты, ни пры кому жити ! 

__ Нащо ты питаєш, що сам добре знаєш? 

Не Йди в ти стороны, де роду не маєш! 

■ *«•** * 

— Ой як буду, брате, в степу помирати. 

То некому буде, брате, смерти доглядати. 

— Ой е в мене, брате, много сизокрылого орла 

Будем твоей, брате, смерти доглядати; 

Будем твоим тилом ти тебе поминати. 

Твои жовти кости по тернах ховати ! 

Бодай же вы. орлы, сього не диждялы. 

Щоб вы моим тилом та мене й поминали. 

Мои жовти кости по тернах ховали. 

(Гадя.) 

Над рпчкого, над бистрою. 

Там журавка купалася^ 

На бережку сушилося. 

На вси крав дивилася. 

Що идутъ Лях» на тры шахы. 

Попереду отаман йде, 
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В ЛІВІЙ руни коля воде, 
Л у правій шаблю де рже. 

На тій шабли серце стремить, 

З того серця ричка тече: 

Над ричкою ворон крнче. 

А по сыну латы плаче. 

Не плач, мамо, не журысяі 
Уже-ж твШ сыпок оженився: 

Поняв собн паняиочку, 

В чистим іюли земляночку. 

Н без двирець и без внконецъ: 

Някуды витру провивати. 

Ясному сонцю проглядати. 
іХірькшм 

В чистим поли пры долини, при широкій дороженци. 
Лежить козаченько молоденький бялогрецькнй, 

Лежить, помирає, на раночки поглядає,— 

Порубаний, поетреляньїй собн орла прикликає: 

Ой ты внрле сизоперий, товариш мій сердешний ! 

Ирылены тепер к мені!, над мойвы ранами рубаними! 

Що болять рани рубаний, о ще гнрше стрійнішії: 
Рубанії кровью зійшли, стреляли к серцю прийшли. 

Скоро орел прилвтне, на чорний чуб доступне. 

З лоба очн вибирає. 

Промовляє козаченько молоденький бнлогрецькый: 

О ты внрле сизоперий ! згоди меті годиночку. 

Поки Христос душу прийме з тяла мого біленького, 

З козаченька молодого; 

Тоди будеш ііршвтаты. 

Коза Ц к і я. 
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На чорний чуб наступати. 

З внлбл очн вибирати. 

Червону кров випивати. 

Жовти кости розбирати. 
(Гал**.; 

Темна хмара наступає, став дощик игти: 

Благослови, атамане, намет нанъясты ! 

ОЙ напінли козаченьки червоний наметъ: 

Беруть вони вьию. пиво н солодкий мед. 

Усн панії. уси дуки в намету сили: 

Наше братьтя сйромашьша та й не посмила. 

Взяли кварту меду, з жарту на доіичи силы. 

Пдб козацький атаман, стало йому жаль: 

Взяв из себе голубий жушш. нам начет напъав. 

Идб багач, та йде дукнч. пъяи валяється, 
З козацького атамана насмлхаеться: 

За що тая голотонька шншвпетьсн ? 

Один веде за чуприну, другий дула бье: 

Не йди туди, вражий сыну, де голота пье. 

ґГадм.1 

Зп отаман йде, ще й коїш веде — 

га,д и"ІОЮ ™ бсреаою головку кладе. 

: " от”ши,е наш- та порадь же ти кас,- 

” «оті Сідлають 1„ 

ЖЄ СИ4лаюті*’ а та Бог помагаеть; 
і.і іоловоньку а хмнль розбираГ 

* к я 3 мру. то й поховайте, 
2 
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II моей ти мыдсШіі'ви листи полийте! 

Моя мыла та из города була — 

Пыспл же я та д|шбип листы, а попа Й не взяла — 

„Невеликий пап! ты сия самозвап! 

Та пожаловав коня вороного, чом не припхав сам? 
(К ап ев,) 

Ой на морн та па синьому 
Та соинл з орлом та купається, 

II сокол орла та питається: 

Ой чи був ты орел у моїй сторони? 

Ой чи чуп ты орел об моїй голови? 

Ой чи журиться отець-маты но меті? 

Ой чи журиться, побывиеться, 

Сліпо пика мы умивається ? — 

ОЙ коды-б-же «сни та Й мШ сын нры мели. 

То-б п лучче було жить у свит» меня! - 

А в чистому ноли до.а наметы стоить, 

А пнд тыны маметамы козак вбитый дежыть; 

У його билых нижнії .\ сивый коны к стоить. 

Копытом землю пробывас, 

Холодной воды та Й доставае, 

А шш свого пн но та (і напуває. 

„Ой ішііе-ж мій, атпмвпе мій! 

К’ому-ж ты мене та іі уручаеш? 

Ча Туркова, чи Тапірыпшш? 

Що мене Турок та іі не піймає, 

А мене Татарин та Й не оенддае. 
('Ромеи.) 

Ой крикнула та лебедонька на синьому мори: 

Заплакали Чорноморці! та об своим горн. 
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"•* ,».,.,р„гля. пе, пигів гяіик 

Д0СЬ. ” "““-8р»тт. „се « V ярги грам 
Що ВЫ коня козацькій ппвивы втерты. 

Ой годп-ж вам. та павы братьтя. роди журитися. 

Ходим лучче до шинкарки горплш панитися. 

Шинкарочка та молодан тому п зрадим: 

Насыпала цебер меду, да п сама сила. 

(Че(ш»гоіі. и*(чіт ) 

Ой-нз за гори з-за крутеаькон гѵсгыЙ туман уставав. 
А з-пид туману козак Шпяряіі сывыч конем вигравав: 

ОЙ вигравав та козак ШамраЙ. на коника похилився. 
А за пні, за ним, та козак ЗпрваЙ: стій, брате, во¬ 

прос тим пі І 

Ой КО.Ш-Ж хотнв, брате, Зпрвак», арощевім прохати. 

То було-б тобі» меншого Орати ни зніпды висилати: 

(ЇЙ кп.іьі-ж хоінв, брите Швмраю, та довго иа свити жити, 

То було-б тобн не заходити до куми води нити. 

(ЇЙ нз-шід гаю, з-пнд зеленого густий тупай уставав, 

\ з-ЯПД тумниа а-Шід густенького козак ЗарваЙ придав. 

Ой той же та козак Нарвой а вни бистрого ока. 

Пй як загонив из карабина, вивернув ШакраЙ бо«І. 

з-м іштпь {’» А 
Тип. 

Гире мепв козяковп. то 

Батька нея», маты чужа. 

батька яелве. 
а жмнка ве любе; 
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Пишоі! бы н п ЗпподоіяііД, дорргы не зиагоі 
В чистіш поди криныденьки, холодная вода; 

Там дітчыііа воду брало, дорогу указала: 

Оце грбИ козаченьку тры дороги вкуии — 

Одна на Д|Ш, Друга ла Крым, а іретя на Зіишрижья! 

— Бодай-же гы, дпвчьжоикко, счисти -долю мала, 
Що ты пени молодому дорогу вказала! — 

(Ромеи.) 

. . Тоди ноне. мша. ждати, 

Як стане по попу витер повивати. 

Копылу гп комиш по стену розсипати! 

Як стане но Динару хмара похожати. 

Старий Днннр дожчеч полоскати — 

Года непе, ноя мили, ждати, наджидати! 

Як стане но небу грим гримотати, 

Г« спіло блискітками небо засипати — 

'Піди мене, моя лили, ждати, наджидати! 

! л принесе мене не пін вороний. 

І а принесе лон кости шп ер буйний. 

Тоці пытай шітрп буйного: 

V де поліпшися молодий козак? 

Л витер буйный у-в—птннт нроспыетыть: 

Ой лежав козак убытий 
І а у ішли пнд рокитою. 

І а побачив и. що вин на чужій сторона. 

Та її примне Козаковы кости у край ріинмй! 

(ЛѢи. і'ГОрОІІІІ ЛпІИЦіяЛ 
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ОЙ високо сонечко зыіходыть. а низенько заходить: 

С.”.Г"' ™ “"Ш 0,","я т" * "" Рып'>чкѵ “>»«■ 
„* Ч40пиа”' а Арапи, «оаод„„ , с-іо.пспо го.орить- 
Ш ш х.іолц,і. д„6р„ подміщ! „ ,сг„8Йге_ ЕИи Ижге, 

Адопції встали, вози ппдмазали, новії ярма понаривали: 

Ой ноші ярла та й понаривали, сирих волнв позапрягали; 

Вози риплять, ярла бряжчать, сире воли ремеьтають, 

_ За нш“ Йдуть молоди чумаки, батнжками махають, 

і 7 Из-за лиса, з зеленого гаю разбойники виглядають: 

Оіт ви адопції, ви добрії молодші, та берите дрюки в руки; 

Бийте, бийте, бийте н выіжнте. на нови возы кладите. 

То пондмм у город Полтаву, та наробимо славу: 

( данный город, славная Полтава, що не гине паша слава— 

Сорок тисяч, сорок н чотирп нас десяти не побили. 

І Ясно, ясно а сонечко сходить, а хмарненько заходить; 

( мутен, смутен наш пан отаман то по табору ходить; 

І Но вин ходить, балі руки ломить. 

Бігли руки домить а словесно говорить: 

Уставайте хломцн. вы добрії молодци! 

А новій вози мажте, сири еольї запрягайте. 

>* Не дохода к зеленому гаю стили воны ночувати. 

Виходило з зеленого гаю сорок чоловкк розбою. 

Попереду ватаг молоденький нн вороная коню. 

Ватаг молоденький на вороним коню грає. 

Що віт грае, грае - выгравае, до табору привертає; 
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_ Л здоровы, хлопЦП, превражі» сыны, 

Что над валы- Ѵ-пніцп. отаманує? 

І[.п1і ота лиш та по—а» вйзами умивається сльозами.. 

Як "прискочить ватаг молоденький та до чумаченька й|іжче, 
Як ударить ватаг мо.тдень&ьіії чумаченька списом у груди— 

ОІІ ТОЙ же'спис у—двоє зіпну пса — Корніенко оемпхиувся ! 

_ \ вставайте хлопця, вы. добри молодий! 

Та берите дрюки у руки. 

Та бернте. ііышіте. у город везите, 
В полый трод Полтаву, та Й уробимо славу. 

(Гвляч.) 
* 

17 Ой як (1 узяли наши чумаченьки з-ішд байраку виходити, 

ОЙ як (1 узяли л [ні ж її здобмішімчки частом до кас допздити: 

Огі випхало вражих ядобыіинычкнв сорок коней ще ґі 'іоіиря, 

Ой як стали вшіы наперед возив й а вен возы затшішли: 

Ой ви. чумаки, псе ви яротичн. чя багпцыф грошей о в вас? 

ГеЙ, е в нас грошн, здоби иіішчш, сорок тисяч ще Й чотири. 

Ой ви, чумаки, все ни яретычн. который впас та отаман? 

Ой як змйиїлося наше товариство тя докупи головами; 

Як иосчиїали, зараз я сказали; Гавриленко наш отаман! 

ОЙ іік вискочиш пражіЙ здобишничок та Й на коня пороцоп»: 

Ой як ударив ерибиші списом в груди, аж Йому спис 

зогнунси— 

Ой Гавриленко стоіп ь, не вступився: оберн) вся, оЬмпхнувси... 

Ой іцо-я: мы будем, наше товариство що ж тепер будем ро¬ 

бити. 

ОЙ що багато вражих здобыпіішчкіш з сього свята її губити!.. 

Огі ішдоЙдіаЙте. хлоїщв, нійн н гору, тппшамы шідоярятс: 

Ой б ер н ги з возив, бери п. іи нурощіїши. ще й ватажку почепи і е 
1 ей отто-ж тобп. превражий ватажку. та я на свити не жити. 

ОЙ то-ж то б н. превражий ватажку, нас десятьох не побиты- 

(Бреши*.} 

Чумацкія. 
4&5 

^ Йдуть воли дорогою, та все бедрятцц 
а цими чумаченьки, та все жонатій; 

а Йдуть воли дорогою, та все круторогії. 
А за ними чумаченьки, та все чорнобровії; 

Га ЙДУТЬ во-,и дорогою, та все половій, 
А за ними чумаченьки, та все молодій; 

Із Йдуть воли дорогою, бички невеличкії. 
А за ними чумаченьки мала невеличкії. 
Оі,ии ревуть, води не аьють. дороженьку чують: 

Об десь наши чумаченьки ішд Кримом почують. 

ОЙ у степу крий дорозі) розсіяно жито — 

Ой десь того чу маченька ппд Кримом убито. 

Зеленою оливою оченьки залито. 

Червоною китайкою головоньку вкрито. 

.Молодая див чи полька теє жито жала. 

Та Я тиняла китиечку та Й поцнловаїя. 

Подай же вы. чумаченьки, у Крим пе ходили. 

Щоб ви спому отцю Гі неиьцн жалю пе робили! 

і Гвілії) 

Сидить Цимбал да над вербою, горилку кружає; 

Прийшов йому старий Байдар- шш горилочку кружає — 

Прийшов йому старый Байдар, словце промовляє: 

„А годіц годи, да старий Цимбал, горилки кружати І 

Преврижія бусурмени негаразд зробили: 

Уся воли позаймали, кривого лишили. 

Одного кривого, другого старого!„ 

Ударився Цимбал старий об полы руками: 

— Тепер же ми, миле братьтя, навики пропали! — 

Ой як крикнув Цимбал старый на живая малого. 

- СішаЙ, хлопче, ендлай соя*, сиддай вороного. 
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Давай энаты » третей рту аж до Кошового, - 

Давай памав знати, давай нпиЛЛ знати, 
Нехай дають порадоньку водіїв обшукати ! — 

Бнжыть хлопець, «вжить мадий густыми тернами. - 

Похилились густи трави, де вольї погнали. 

А у городя в Барышполн в уси дзвони дзвонять: 

Це журитесь, мыле брптьтя. пазад воли гонять! 

Текли рнчки невелички, тече вода зтиха; 
Набралися чумаченьки з Татарвою лиха 

(Кмс-в.) 

Ой котилось сонечко но-нид горою 

А над тім та чумацькою дорогою. 

Стало сонечко прогрішать, 
Сталы того чумаченька води приставать, 

Стали Його чумаченьки покидать. 

ОЙ ви. чумаченьки, пи братьця нон, 
Не кыдийте-ж мене, братщя, в чужій сторони: 

ІДе-ж я в чужій сторононьцн не привык— 

В чужій сторононьцн нема роду, ни родиночки, 

Ни До кого прихилити и гОїшіочіш: 

Викопайте, братця, в мінім двори криницю, 

Чи ііе прийде миля брать холодную водицю... 

Прийшла мыла Ибды брать, чепе мододйГо пе шізнііло: 

Беру з плеча ті дер очко, копа не дгіе; 

Даю, даю золйт перстень, вона не бере — 

Гилько лени молодому ж'Апо завдає. 

(ГиН.) 

Думав я женитися, а тепер не буду: 

Куплю сывн волы, чуваковать буду. 

457 
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ДД5ТЬ и°'1ЬІ' І,д->ть В03Ьі- вискрипуючи, 
А чумт у вигукую,„; 

3, соице впсиапое, стад» „ригр,„т. 

„ """ Ч)»«ЩИІ„ а степу приставать. 

Быкопаю кырпыченьку в степу в кремен»,. 

їй не прийде днвчшіовька по воду к менп. 

Аж приходить дитинонька води набирать. 
Чумак ін за рученьку, та й став жартоваті. 

Викопав я кирішчоньку, викопав я дчіп 

Викохав я дначиноньку—люди, не собі». 

А вже—ж з тім кырнмченькы орлы воду пьють, 

А вже-ж мою днвчыноньку до шлюбу ведуть. 

Один веде за рученьку, другий за рукав, 

А я пду. серцем вкину, іцо любив та не взяв: 

17 Поставили на рушнику: „тепер ти иоя?„ 

Вона стала, одкиза.іа: „неправда твоя!„ 

ОЙ звьязали били ручки: „тепер ти моя?„ 

20 Бона стала, одказпла: „неволя моя !„ 

(Ваеніыгц»,) 

17 Ой привели до церковки: „тепер ти моя?„ 

Вона Йому одказпла: „неправда твоя!„ 

20 Вона стала, заплакала: „неволя моя !„ 
(Рііохит.) 

Оп у педплепьку рано пораненьку а сонечко зходить; 

Нгі уже сип, син Гавриленко у дорогу виходить. 

О б № нрыЙшов-же сын Гавриленко а до чужнав до валки: 

..Здоровы будьте, иолодн чумаки, приймать до своей валки 

_ Эй який-же ты, та син Гавриленку, такий Д> Ревь >Р0 _ ^ 

Що ты прийшов та до становища та пе перехресту • 
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Эй тил-ш та ом Гяврыаоіко та» «агнга дом».м». 
(Чигир**.* Камм»> 

Яояусь «011 ВОДЫ ие пасуться. ДЯ не будуть воды пыты; 

Лучче бу до—б хвзяипу пяты, ни* по дорога* ходыты ! 

Хозяин доха та хамявуе. па белом? спиты дягае. 

А безщастныі чумак у дорози вояку «у ку прыпимае 

Стеле хозяев та пухову» пуховицю. 

А безщястнив чумак у дароди та нещасну важішцю! 

Занедужав та чумаченько, ня дрпбыиу похилився; 

За пых йде отець, латы: мій сыночку ї не журися! — 

Занедужав чумаченько, задумав умерти. 

Та пакову чумяковп доглядати смерти. 

— Помынайте-ж чу яченька хоть цвЕіыжн сухарями ! 

_ Ой рады-б мы починати, стадо харчив но ставаты! 

Наряд иди тому чумакови труну из рогожи. 

Поховады того чумаченька край зеленого дугу ! 

Здетив пугач на ворота: як пугу та Й пугу! 

Моховады. маты, сына край зеленого дугу'. 

Здетив ішвень на ворота, сказав: вувурику! 

Не дожидай, маты, сына до себе до-вику! 

Высшие маты за ворот-! та я стала плакаты: 

Колы тебе, мій сыночку, в гости дожидати ? 

— То ди мене, моя маты, будеш дожидати. 

Я пороете зеленая трава в хати па полости ! — 

Росла, росла зеленая трава, стала носы.ѵаты; 

Ж < •. жіэіа каты сына, стала забувати. 

* 

(ІШММДОМ») 

Бурлацко» сироте кіи* 

іі ( пмеіься тому чу и інший тп зелен ни травиця. 

А п головы ЗйШісіі іы.іѵ щечки та безщасная пажиыця. 

Оіі у ноли дв кпдынонькп, похилити си витки_ 

ІІ< о.іыіііі чу пак покидав жинку н маленькії литки. 

(М у поли до криниченьки, только полиця с.ісзыться— 

Не рад чумпк дп чумиковаты. дав нс мусить оплатиться. 

І ІІ< [іґ чс іни } 

штм-шпт. 

ОЙ зійду, зійду ШІ гору Крутую. 

Ти подивлюся, як люди живуть, 

Та подивлюся, як люди живуть.— • 

А люди живуть, як маки центу гь! 

Ой житье-ж моє гореваш»иячко! 

Куди іш її иду, добра не знайду: 

Куди ші паду, щастьа не знайду: 

О шм я ші етану, славы достану; 

Нпду до сусіїд. там поради ннт. 

Ой гніду, пиду яв... кабак, 

А у кабани все пьюгь багачи, 

А у кабани все багачи ньють, 

Меие-ж молодца в иотылццю, бьють: 

„Пнди-ж ти чумак, шіди-ж ти дурак, 
Пиды-ж тп и рое высь, з умом наберись !„ 

Ти вже-ж я проспавсь, па умом знбраж ь; 

ОД як був « богат, всік меті був рн* 

И за стид сажа, честью нонажа, 

Честью новижп, чарку шілишц 
Чирку палива, бритом авзыва- 
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Выпы(і, брат, чарку! я налью другу, 

Я другу налью, я тебе люблю! 
(Лубя.) 

На гору йду, не бичую; 

А з горы Йду, не гальмую; 2. 

По равному поганшо. 

До шыикврш привертаю. % 

Шы ш;ар о чко иолодая, 
У пли меду п а мн а! 2. 

ОЙ я тебе давно знаю. 

На сто рублів попираю, 2. 

На сто рублів пшшрпю, 

А на двисти присчитаю; 2. 

А на динстн присчитаю, 

Пьяницею НЙЭІ.ГВШО, 

Ты ІІМ1НГ.ІЦЄ, ТЫ ЛСД ПІЦО, 

Проныв волы, не-Злагь эн-що. 2. 

Пропив волы, проныв ярма; 

Пиши худобо твоя дарма. 2. 

Проныв ярма в занозы, 

А сам ходыш но дорозн. 2. 

А сам ходыш по дорозн. 

Прозывает дрнбіт сльози. 2. 

Ой зійду л на могылу, 

Та погляну на екранну: 2. 

На вкрпиші добре жыты. 

А пн жаты, нн косыты; 2. 

А ни жаты, ни косыты, 

Тплко горнлочку питы. 2. 

(Коногонѣ 

м
 
Ь
Э 

^р н во—С И Р О т С В ІЯ. 

Повала зозуля у гору летючы. 

Плакала сирота у службоньку' Йдучи: 

гОЙ Боже лій. Боже, з высокого неба! 

Чн-ж яыпп, сирота, цяя службонька треба? 

Служебный хлнб добрый, только вимовлений; 

Лазяав хлнб крае, та все вимовляє. 

Ой крае-ж пни, крае срибиымы ножами: 

Промовляє до мене щырымы словами 

Плакала сирота дрнбнылы сльозами! 

(Жвтожлр.) 

Ой сив — злп у я* пй сил — закурився: 

Чумаченько молоденький без доли уродився! 

Ой чн твоя недоленька, чл мое нещастя? 

Чи лени поробила шинкарочка Настя? 

Ой чи дали у хллбови зьпети, чн у горімци сяиш? 

Доведеться чумаковії на свити не жити! 

Питається батько: де твоя, сыну, доля? 

А чн в (уліг, чи в Самари, чи у тихому Дунав? 

Потопає моя доля край синього моря,— 

ОЙ хоть вона потопає, та ще Й вириває: 

Вона твого отця, неньку усе споминає, 
(Тип. і 

* 

Запив чумак, занив бурлак, запив — зажурився,— 

ОЙ тил же шш зажурився, без доли вродився: 

Нема Йому щастя-долв. нема Йому долі: 

Ой як шіпгов дорогою доленьки шукати. 

Та не найшов щастя Й долі), найшов сыне море. 

Ой як зійшов серед моря та й став нотопяты. 

Ой як зійшов серед моря та й став потопати. 
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Червоною хустиною ло берег нпхнты. 

Ж того »*• >ш“,шти> 
Тн.їькьі ндё рятовати його рлдпа чати, 

Изострила рибалочок та И стала прохаги. 

Рибалочки молоді»), волить мою волю, 

Рьібімочкы полодіи, воліпь яо\о во.пи - 

ОЙ роекыные тонкий иевнд по синьому морю, 

рибалоньки молодії» иолеиьку ішльиы. 

Роскьшули тоншії невігд, сина уловили; 

Тиснуть сина до бережка, з рота вода дьеться. 

Його мати старенькан в сыр) землю бьеться. 

ОЙ нате-ж вам, рибалоньки, еюю кону грошей. 

Що вилягли мого сынка... якьШ вин хороший 1 

Ой нате-ж вам рибалочки сього золотого. 

Що витшми мого синка та хоч неживого! 

ОЙ нате вам, рибалоньки, хоч пива паниться, 

Що выгягди мого сипа та хоч подивиться! 

Ол нате вам, рибалочки, хоч соли на страву; 

Поховайте мого синка як рибоньку яьялу ! 

Выкопайте, рибалоньки, глибокую ям} ; 

Оя насипте, рибалоньки, високу моїилу ; 

Посадите, рибалоньки, чи рвону калину, 

Ой щоб було видішсиаько на всю 1 країні}. 

(Кіев.) 

Оіі безщасний чумаченько, що в корчми почте. 

Рано встає, вшю бере, псих людей частує. 

[До одну кварту виїшвас, другу поливає; 

0Й хто прийде у жупаїш, братом називає. 

За його добре іиіпдиться, за його й ианьються, - 

А як прийде жид грабощіть, з Його Й насміються. 
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Да беруть в Його худобоньку, сам не знає за-що; 
Кажуть люди н говорять, що чумак ледащо. 

Ой пійду—ж я да до моря — сыне море грає: 

Ой рад-бы я утопиться, море не приймає. 

ПрыЙмы мене, сыне морс, бо її так мини горе: 

Горе-ж мини мыж горами жити з ворогами! 

(Щеі.) 

Летить орел по-нпд морем: оЙ дай море пити! 

Горе, горе сирнтоньци на чужини жити. 

Летить крячок на той бочок, да й сив на тичини: 

Плаче, плаче сиротина но своїй причини. 

Сидить козак на могили, думає, гадає; 

Як погляне на икранну—тяжко-важко вздыхав: 

— Есть у мене родинонька далеко од мене. 

Перечув и через люде, цурається мене. 

ОЙ ты, моя родинонька, не цурайся мене; 

Хоч сизою зозулькою перекуй до мене! 

Туман, маты, но дорозл у кучери вьетьса: 

Десь то моя лыха доля шляхом волочеться! 

Волочешся, моя доля, пди утопися, 
А до мене молодого, во він; не вернися! 

,Нш. Дніяря.} 

5 

10 

Нема в евнтя так гінкому, як бурлаци молодому: 

Що ви» робить, виробляє аж ннт очн заливає. 

Ді, ти, бурлак, волочився '/ заросився, замочився. 

Поросився, замочився, вечеряти ошізиется. 

.іагмй. бурлак и так спати, бо ничого вечеряти — 

То иорі'Га головами, а до покутя ногами- 

[Цо бурлака по послався, вже хезюні о проспався: 
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Бытовыя. 

_Вставай, бѵрлак. гола шЩ «т У ™ 
Ой б'ѵ,м,к« пс вмивався, нема свыты-ие «Дягався, 

Цела чобпт-пе вбувався, за полами посшштвия. 

Пятов, аром за товаром, а .іупшы за волами — 

Труда о жити з порогами! 

* 

Пома в святя гнрш никому, нк бурлаку молодому: 

Чумак робить и працює, и пит очи залы вне, 

И пит очи золывяе. хозяин бурлака лас, 

Хозяин бурлака лае. а хазяйка помагас. 

Прийшов бурлак до хати: дай, хазяйка, вечеряти! 

„Не гопыла, не варила, пема чого вечераты, 

Нема чого вечеряти, лвгаіі бурлак я так сняты! 

Чн на земли, чи па лавп, до порога гол овалы, 

Завтра рано за воланы !„ 

Еще бурлак не стелив ея. в; ко хозяин пробудився; 

Еще бѵрлак не вкладався, о вже хазянн проспався. 

„Вставай, бурлак, годн споты; нора в поло волы гнаты!„ 

Устав бурлак, зашатайся, нема чобит — не взувався, 

Нела свмткы— не вдрався, погнав волы—-не взшвався. 

Заросився, замочився.. а де бурлак волочився? 

Яром. аром, за товаром, стежечками — за бычками, 

А норою — за водою. 

Чорна хмара виступає, дрибниЙ дощик выкрапае, 

Біиый сннжої; вынорхае, бурлак шшш пидннмае, 

Батька-матерь нарикає: 

„Па ща-ж мене. мать, родила, ідаета-до.ш не ядилыла!» 

(ЙраюоВ стлці Днѣпра.) 

СОЛДАТСКІЯ. 

Ой Соже мій, Соже, на що я вродився? 

Кинь вороний, сам молодий, та ще не женився! 

Треба меті, днвчыію, ватер# спитати: 

Чн звелить мати коня продавати?— 

Не зводила мати коня продавати. 

Та звалила маты в поход виступати: 

Иды, сыну, за рпдпее братьтя,— 

Дадуть тобі), сыну, салдацькее платьтя; 

Иды, сыну, за рндну дитину,— 

Дадуть тебя, сыну, салдацьку ружипу; 

Иды, сыну, за рндну сестрыцю,— 

Дадуть тобн, сыну, салдацьку муныцю. 
(Гали.) 

Бы поля мои, вы широкій, 

Вы роздолье мое, вы глибокеє! 

Почому, поля, в вас з рожаю нема, 

Тплькы зродила трава шовковая? 

Мпад тыею травою куст ракитовый, 
П'пд тим кустом молодий салдат. 

Молодий салдат, полковий сержант: 

Сам у быт лежить, воз ля конь стоить, 

А в головах його ружьжьо чистеє, 

А в руках його шабля гострая. 

Що говорить: пышу я письмо к рндному Іатюшци, 

А як случиться — ридній матушди, 

ІЦо хогив. молодий, оженишся 

Оженила мене куля быстрая, 
59 
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Повивчала непе шабля гострая, 
Що я взяв ясену—собі! землю сыру. 

(Чсршігол.* НѢшйп*) 

ІЇРОИЬІШЛІШІІПКІЯ. 

Л айдйщ^^л|щишс| л, * 

Майданчыкы — окая :чыкы! 

Да гнрка ваша доля. 
Що не вмієте хлпба-солы исты 

Да з чорного поля! 

Дяж мы не оралы, даж мы не нахалы. 

Да будем хлпба-солы петы. 

Ой як пидемо у щыры боры 

Да береетоньку дырты. 

Ой билаа береза, билая береза, 
Да тихая розмова: 

08 дееь-же моя любезная 

Да в господи здорова! 

Тече рпчка невеличка 

Да до .шлакочка . . . 

По тим боци на ТОЛОЦІ! 

Были мы колонки: 

Оі! не один гі не два наши майдан чыкы 

Ходять без сорочкы. 

Vі УайданіщікЕ-рабошікн У гоігкн сдоли. 

(Остер,) 

ПѢСНИ ШУТОЧНЫЯ. 

Грицю, Грицю, до роботы! 

В Гриця норваїш чоботи. 

Грицю, Грицю, до телят! 

Въ Гриця ннженьки болять. 

Грицю, Грицю, молотити! 

Гриць не здужає робити. 

Грицю, Грицю, врубай дров! 

А Гриць щось-то нездорои. 

Грьщю, Грицю, до Маруси! 

— Зараз, зараз уберуся! — 

Грицю, Грицю, роби хлнб! 

— Ахи, ахы, щось охрип! — 

Грьщю, Грьщю, хоч жениться? 

— Не могу отговориться!— 

Грьщю, Грицю, кого взати? 

— Краще Гали пе зиськати! 

Галю сонько, серце моє! 

Чи ппдеш ты за мене? — 

„ Стидкий, бридкий, не люблю, 

И за тебе не пиду!„ 
(Хортові,!, 

Свіїтеться, свитеться з и рочка в неби: 
Дивиться, дивиться козак у деери. 

— Одчыны, дивчин о, ти-ж моя пани! — 



468 Шуточныя и іюни. 

Як бы я пани, я~б слугы мала, 
Я-б новіп воритсчка ноодчыняла; 

А то-ж пс няни, не попивйочка— 

Я своему добр н господыночка . . 

ОЙ послала мене маты 

Заступа позычаты; 

Заступа не дали; 

Застукали були. 

Чы не се той Мыкыта, 

Що з выльотамы свита? 

Пид впконцем зыгнувся— 

Чы не выйде Маруся! 

II Маруся выходить 

И ершики выносить; 

Чы орншкы кусаты, 

Чы Марусю цллоиаты? 

(Лѣп. етсф. Диѣпрп) 

ОЙ не СТІЙ ПИД ВИННОМ, 

Не махай рукавом; 

Як я матиму час, 

Сама выйду до вас. 

Ой не стій пид дверима,— 

Моя маты Марина 

По йаддвпрыо ночує, 

Усю правду почує. 

Як ты /їхав, то а спала; 

Як ты свиснув, то я встала, 

Та забула запитати: 

Чого свистиш коло хати?.. 

(ЛІН, етгф, Днѣпра.) 

Люлька моя червоная з печера курилася; 

Положив ін на полицю—упала, розбилася; 

Обняв я головоньку, став я журитися; 

Бндна моя головонько, як люлькою розжитися! 

Пншов я до Шсвн люльки купоняты; 

Найшов люльку червоную, шг-з-кым торговаты; 

Узрнв днвку на базара — ншоно продавала, 

Вона меїш п люлечку мою сторговала. 

Як цшцоїі и до ДІШѴЫИЫ люлечку курити, 

Зняла вола сиричину, та Й хотнла бити; 

Га Й побит я через тин, ще і! не зачерпнувся; 

Як ударив мужик ціниш, тнлькн усмнхнувсн. 

(Лебсдіга., І'одчч.) 

Шуточныя пѣсни. 

Та просыв меле Герасим, Герасим, 

Щоб я пншла грати з ним, граты з ним. 

А я Гарасыма не люблю, не люблю, 

И грати з ним не пнду, не пнду . . . 

Ой мій милый Грасымочку, Грасымочку! 

Та пусты коня в долиночку, в дольшочку. 

Пустыв коня в дольшочку. в дольшочку! 

А сам вин пъе горилочку, горнлочку. 

Ой пнд лисом, дубиною, дубиною? 

Та косив ячмшіь сокирою, сокирою. 

Ой козаче чорноусый. чорноусый, 

Да чого в тебе жупан куцый, жупан куций? 

Та була в мене копа грошей, копа грошей, 

Та знравыв я соби жупан довгий, жупан довгий 

А мене ДПВКЫ 1ІИДП011ЛЫ. ППДПОЙЛЫ, 

И жупан меня пидкраплы, пндкраіілн! 

(Гпдлч., Черноморія,; 

Годи тобн, снигнрушка, по горам литать; 

Пора тобн, снишрушка, та пары шукать! 

Узяв бы я сороку, так бидобока; 

Узяв бы я ворону, так довгопьята . . . 

А тебе, союшкп, чы взять, чи пе взять ? 

А союшка догадлива, сама подетиля, 

Сила-пала союшка на іііічшім стовпи, 

Роспустыла крылечка по сирій земли; 

Насупила брови нижче пояса, 

Коло єн снигнрушка похожуе, 

Стакан меду, добрый пива штдііошувае: 

„Зводься ты, союшка, ты андреевна!„ 

— Ты выкушай, сішгырушка, ты юхымовыч !~ 

чГоди тоби, союшка, но горам лптать: 
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Пора тобв, союшкя, яряоты та ткать.„ 
— Годя тоби, спгырушиіц гіыты та гудять; 

Пора тобя, Сиясырушка, сіять та орать!— 

даММ батюшка но сіявъ, ни пряв; 

Та псе пшенынши булки Йкдяв „ 

— .Мон маты ян прядя, ни ткалі, 
Да нага яе ходкие, п по дни сорочкы посыла !— 

Эта вІсей, *ѣ$ншаи, у шпени иіѣ яелцтругсиоіі. 

(Коіттлп.) 

- Кумасю, кумпсю» ты повная роже! 

Не цурайся мене, по дай тоби Боже! 

Ты кумцю, голубцю, ой будь же ты ласков, 

Пусты мои каченята через сипы на стяв; 

Тоби-ж мои каченята нс шіроблнш. шкоды: 

Ой шшыотьея, нпндитьоі, падуть до господи. 

(Йо*.) 

Молодым молоды ни! 

Чы таки и нас чолшшкм, як у мене? 

Бо у мене стлрычыщс, 

Но нуокое на улыцю на нгрыіце . . . 

А я свого старенького одур иди. 

И шшівьяшіи горшку борщу иявпрыдп; 

ІІашірыншы, поставила, 

Ояма пошла на улыцю, та Й гуляла. 

Л с гуляньня та до дому, 

Зострнчаю старенького на порогу. 

„Де—ж ты, мыла, ночувала, 

Що ты вчора з вечора не бувала ?„ 

На обори, мііі мыленькый, ночувала: 

Л твоен худобопькы доглядала: 

• ’ 
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Чорна вивця окотылась 
И рябая коривонька отслылась; 

Чорна вивця та ягиычку, 

А рябая коривочка да телычку. — 

«Ой дзинькую* тоби, мыла. 
Що ты мен* худобоаькы догладила !„ 

(*) Лиг». к*) »оеи. 

Ой ты дуб, я береза: 

Оіі ты пьяный, я твереза: 

Ой ты старый, я молода; 

Чом миж наяы пела года? 

(Раіоамслъ.) 

ОЙ и дуб, ты береза; 

Ой я пьяный, ты твереза: 

Ой я старый, ты молода: 

Тым мнж налы нслагода .. 

(Пияч., Дебелів ) 

ОЙ посіяв жыто над водою, 

Тп ародыться яре жыто з лободою; 

ОЙ хто сее яре жыто та прополе. 
Что мене молодую до дому проведе? 

Озоветьса старый дид з бородою: 

ОЙ я сее яре жыто та прополю. 

Ой я сюю молоду днвчыну до дому проведу. 

Не подоба, старый диду, не подоба - 

Гым я тебе (іолюбыда. що в тебе худоба: . 

Нехороший, старый диду, нехорошыЙ — 

Іым я тебе полюбыда, що багато грошей. 

ГДѢ*, стор. Днѣпра.) 

Захотела вража баба молодою буты. 

Натыкала за па витку зеленой руты. 

- Руто моя. руто моя. руто зелененька ! 

Я думала, що а стара, а а молоденька !— 
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Посадила «ража баба на трех яйцах гусака, 

Сама выйшла аа улыцю та вдарила тропака: 

Сыды, сыды, гусачепьку, та высыды гуси; 

Я пиду подивлюсь на чорныи усы ! 
(Рпдрмысл.) 

Задумала вража баба та й забагатій; 

Ппдсьшала курппочку, щоб вывела дпти. 2. 

Як шішлося вражій баби на бнду, па горе: 

Вылупила кури почка успх тнлькіі трое. 2. 

Як пойдядя бабусенька куршіочк) пасты. 

Сама сила ппд тиночком куделицю прясти. 2. 

Ой хмариться. туманиться. став дощ накрапати; 

Стала баба куршючку в хату загапяты. 2. 

А ще в хату пе загнала, — вже двое стоптала; 

Назад трішшы повернулась, на трете споткнулась. 2. 

Як припхав дпд из лису, став бабы пытаты: 

21 ІЦо се наших, бабусенько, курчат не выдать!? 2. 

Ой не выдао, дндусеньку, вже й не выдно буде: 

Як погнала я пх насты, ондзьгрыды люды. 2. 

Як выхватить дпд из воза велику претыку,;— 

Побыв баби, помолов — голову и пику. 2. 

Бодай тобн, вражий днду, права рука всохла. 

Як ты мене пошівычыв. що трохы не здохла, 2. 

Бодай тобн. вражыЙ диду* голова обіизла, 

Як ты иене пошівычыв, що й на ішч не злнзла. 2. 

(Конотоп,) 

12 Що се наших, бабусенько, куринъят не чуты? 

Не чуть, днду, не чуть, старый, вже й нс чуты буде 

Як гояыда на толоку, наврочили люди . . . 

(Гіілн'і.) 

■ 

ОПЕЧАТКИ И ПОЯСНЕНІЯ. 
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53 13 соболю (ано го а елиьсто) собою 

— 19 ПрОЮВ^ 

60 И іебе. 

83 И роззтвожщн 

88 24 козаченьки 

89 6 рознвьеться 

95 1 носять. 

96 5 чотири 

102 Іі тебе 

106 22 зостаиуеъ 

107 16 так 

і 14 І перегорожу 

122 9 
По дорозн вя,—По ,ю(И)» 

чорна: вм* чорна 

156 2 
дяант-вечср, ^ВЧ“т’ А"“4' 

вечер. 

163 14 
пишись 



Стрит. ѵтрФ* Чштпть 

176 1 ща ММ, Ив 
9 

5 иг шш. ми 

183 54 Г4МІ 

903 ъ СОІ4>ДЄСв9М« 

№7 17 ИИ ВИ. и 

309 10 (пожу 

143 3 шшл* 

344 9 путу 

953 1 ил 

557 ■ * 10 идгорювадвсм 

567 14 Годуй 

373 ІО 
4 

ДОЛИ і 

— 17 лгдолю 

387 26 рошоми 

350 29 Л|Ш^ШІНТМ 

357 15 Л, 

380 10 кшбйму 

386 У-АѢОХ 

3*<8 17 оггогдн-то 

3» и Г ІНШІ 

ш 10 лвйЯВДішь 

467 1 (и моігпМ ДШИ ілт 

ЦролЬч. НіфІШЦіІ (Ш, И|Н*ПМ1Ш* ИОЛ I- 
рпѵин в« |ЕО]ш.1йЛЯй| < Ѵ|«ѵг* ии. іну|ітг«, 

лжшчншмит іщ. дмгі'Шсшнф* пороч ни 

ЧОрГ* П ЇІ|НЇІ. і. II, НС ОІІІГЧИІКИі I» *Ь 

гтіщй ииіоипрі 

# 

ѵ ■■-■Гр ібіііі 
• '*^ка 

Н уи”' а 
п;щ ХДУ 


