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Ад укладальніка

«Беларуская народная музычная творчасць» — адна з галоўных дыс/
цыплін прафесійнай музычнай падрыхтоўкі музыказнаўцаў. У сучаснай му/
зычнай адукацыі ёй адводзіцца месца для вырашэння спецыяльных задач,
накіраваных на прыдбанне, развіццё і ўзбагачэнне прафесійнага, інтэлек/
туальнага і духоўнага патэнцыялу будучых спецыялістаў.

Хрэстаматыя «Беларуская народная музычная творчасць» з'яўляецца
практычным дапаможнікам для навучэнцаў сярэдніх спецыяльных наву/
чальных устаноў. Неабходнасць выхаду зборніка тлумачыцца найперш тым,
што на сённяшні дзень сярод шматлікіх існуючых выданняў песеннага
фальклору няма такога, які б прызначаўся спецыяльна для вучэбнага пра/
цэсу, для падрыхтоўкі адукаваных музыкантаў/спецыялістаў.

Музычны матэрыял, прадстаўлены ў зборніку, падзяляецца на раздзе/
лы ў адпаведнасці з тэмамі, акрэсленымі вучэбным планам курса («Беларус/
кія абрадавыя песні», «Балады», «Беларускія інструментальныя найгрышы»
і інш.), і песнямі, якія дапоўняць уяўленне аб жанравай спецыфіцы беларус/
кага фальклору («Дзіцячыя песні», «Калыханкі», «Жартоўныя песні»).

Вялікі раздзел прысвечаны песням, якія ўваходзяць у каляндарна/
земляробчы і сямейна/бытавы абрадавыя цыклы і складаюць так званы
раннетрадыцыйны фальклорны песенны пласт. Сюды ўвайшлі як стара/
жытныя, так і эвалюцыяніруючыя, кранутыя «эпохай лірыкі» напевы. Трэ/
ба адзначыць, што напевы песень прадстаўлены (на колькі гэта магчыма)
ва ўсіх найбольш распаўсюджаных формульных тыпах, якія абавязкова
патрэбна ведаць, адрозніваць і аналізаваць навучэнцам з пазіцый стылі/
стыкі народнай песні. Таму гэты раздзел хрэстаматыі будзе даволі зручным
у адносінах ладавых асаблівасцей, страфічнай і рытмічнай арганізацыі на/
певаў, іх метра/рытму, вершаскладання і інш. сродкаў выразнасці. Пака/
зальны раздзел і збоку рэгіянальнай сістэмы распаўсюджання беларускага
фальклору, бо ён змяшчае песні як «варыянтныя», так і характэрныя для
абрадавага фальклору асобнага рэгіёна, напрыклад, Палесся, Паазер'я, Пад/

О, песня люду! Ты — каўчэг бяссмертны
Паміж былым і новым пакаленнем.

А. Міцкевіч
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У
цыплін прафесійнай музычнай падрыхтоўкі музыказнаўцаў. У сучаснай му/

У
цыплін прафесійнай музычнай падрыхтоўкі музыказнаўцаў. У сучаснай му/
зычнай адукацыі ёй адводзіцца месца для вырашэння спецыяльных задач,Узычнай адукацыі ёй адводзіцца месца для вырашэння спецыяльных задач,
накіраваных на прыдбанне, развіццё і ўзбагачэнне прафесійнага, інтэлек/Унакіраваных на прыдбанне, развіццё і ўзбагачэнне прафесійнага, інтэлек/

К«Беларуская народная музычная творчасць» — адна з галоўных дыс/К«Беларуская народная музычная творчасць» — адна з галоўных дыс/
цыплін прафесійнай музычнай падрыхтоўкі музыказнаўцаў. У сучаснай му/Кцыплін прафесійнай музычнай падрыхтоўкі музыказнаўцаў. У сучаснай му/
зычнай адукацыі ёй адводзіцца месца для вырашэння спецыяльных задач,Кзычнай адукацыі ёй адводзіцца месца для вырашэння спецыяльных задач,

И«Беларуская народная музычная творчасць» — адна з галоўных дыс/И«Беларуская народная музычная творчасць» — адна з галоўных дыс/
цыплін прафесійнай музычнай падрыхтоўкі музыказнаўцаў. У сучаснай му/Ицыплін прафесійнай музычнай падрыхтоўкі музыказнаўцаў. У сучаснай му/
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няпроўя і інш. Некаторыя песні (поставыя, восеньскія), якія знаходзяцца ва
ўласным архіве аўтара, упершыню друкуюцца ў хрэстаматыі.

Пазаабрадавыя песні, якія складаюць так званы познетрадыцыйны
фальклорны пласт, і песні савецкага часу прадстаўлены ў іншых раздзелах.
У іх таксама ўключаны песні найбольш тыповыя, характэрныя для беларус/
кай нацыянальнай культуры, стылістычна багатыя і разнастайныя.

Хрэстаматыя змяшчае той мінімум песеннага фальклору, які неабход/
на ведаць навучэнцам. Большая частка твораў прызначана для вывучэння
на памяць, для рэстаўрацыі, аналізу стылістычных асаблівасцей і проста
для спеву па нотах з тэкстам. Хрэстаматыя можа быць выкарыстана і як рэ/
пертуарны зборнік для вучэбных фальклорных песенных калектываў. Пры
падборы песень улічвалася іх ужыванне ў прафесійным музычным мастац/
тве, што, безумоўна, не толькі аблегчыць навучэнцам успрыманне твораў
беларускіх кампазітараў у курсе вывучэння беларускай музычнай літарату/
ры, але і азнаёміць з метадамі выкарыстання і апрацоўкі народнай песні ў
прафесійнай музыцы.

РЕ
ПО
ЗИ
ТО
РИ
Й

ры, але і азнаёміць з метадамі выкарыстання і апрацоўкі народнай песні ў

Й
ры, але і азнаёміць з метадамі выкарыстання і апрацоўкі народнай песні ўБ
беларускіх кампазітараў у курсе вывучэння беларускай музычнай літарату/

Б
беларускіх кампазітараў у курсе вывучэння беларускай музычнай літарату/

Бры, але і азнаёміць з метадамі выкарыстання і апрацоўкі народнай песні ўБры, але і азнаёміць з метадамі выкарыстання і апрацоўкі народнай песні ўГ
тве, што, безумоўна, не толькі аблегчыць навучэнцам успрыманне твораў

Г
тве, што, безумоўна, не толькі аблегчыць навучэнцам успрыманне твораў
беларускіх кампазітараў у курсе вывучэння беларускай музычнай літарату/Гбеларускіх кампазітараў у курсе вывучэння беларускай музычнай літарату/
ры, але і азнаёміць з метадамі выкарыстання і апрацоўкі народнай песні ўГры, але і азнаёміць з метадамі выкарыстання і апрацоўкі народнай песні ў

У
пертуарны зборнік для вучэбных фальклорных песенных калектываў. Пры

У
пертуарны зборнік для вучэбных фальклорных песенных калектываў. Пры
падборы песень улічвалася іх ужыванне ў прафесійным музычным мастац/Упадборы песень улічвалася іх ужыванне ў прафесійным музычным мастац/Утве, што, безумоўна, не толькі аблегчыць навучэнцам успрыманне твораўУтве, што, безумоўна, не толькі аблегчыць навучэнцам успрыманне твораў
беларускіх кампазітараў у курсе вывучэння беларускай музычнай літарату/Убеларускіх кампазітараў у курсе вывучэння беларускай музычнай літарату/

К
для спеву па нотах з тэкстам. Хрэстаматыя можа быць выкарыстана і як рэ/

К
для спеву па нотах з тэкстам. Хрэстаматыя можа быць выкарыстана і як рэ/
пертуарны зборнік для вучэбных фальклорных песенных калектываў. ПрыКпертуарны зборнік для вучэбных фальклорных песенных калектываў. Пры
падборы песень улічвалася іх ужыванне ў прафесійным музычным мастац/Кпадборы песень улічвалася іх ужыванне ў прафесійным музычным мастац/

И
на памяць, для рэстаўрацыі, аналізу стылістычных асаблівасцей і проста

И
на памяць, для рэстаўрацыі, аналізу стылістычных асаблівасцей і проста
для спеву па нотах з тэкстам. Хрэстаматыя можа быць выкарыстана і як рэ/Идля спеву па нотах з тэкстам. Хрэстаматыя можа быць выкарыстана і як рэ/
пертуарны зборнік для вучэбных фальклорных песенных калектываў. ПрыИпертуарны зборнік для вучэбных фальклорных песенных калектываў. Пры
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БЕЛАРУСКІЯ АБРАДАВЫЯ ПЕСНІ

КАЛЯНДАРНА/АБРАДАВЫ ЦЫКЛ

КАЛЯДКІ

МАСЛЯНКІ

ВЯСНЯНКІ

ПОСТАВЫЯ

ВАЛАЧОБНЫЯ

ЮР’ЕЎСКІЯ

ТРАЕЦКІЯ

КУПАЛЬСКІЯ

ЖНІЎНЫЯ

ВОСЕНЬСКІЯ

СЯМЕЙНА/АБРАДАВЫ ЦЫКЛ

ВЯСЕЛЛЕ

РАДЗІНЫ

ГАЛАШЭННЕ

КАРАГОДНА/ГУЛЬНЁВЫЯ

РЕ
ПО
ЗИ
ТО
РИ

МАСЛЯНКІ

И
МАСЛЯНКІ

ВЯСНЯНКІИВЯСНЯНКІ
Й

КАЛЯДКІ

Й
КАЛЯДКІ

МАСЛЯНКІЙМАСЛЯНКІ

БКАЛЯНДАРНА/АБРАДАВЫ ЦЫКЛБКАЛЯНДАРНА/АБРАДАВЫ ЦЫКЛ

КАЛЯДКІБКАЛЯДКІ

ГКАЛЯНДАРНА/АБРАДАВЫ ЦЫКЛГКАЛЯНДАРНА/АБРАДАВЫ ЦЫКЛ
УК
И



6

Добры вечор тому,*
Хто ў гэтаму дому.

Мы самі з сабою,
З дзецьмі і з жаною.

Сталы засцілаем,
Ражджэство спраўляем.

А па гэтай мове —
Будзьмо ўсе здаровы!

А па гэтай казцы —
Жыві, хазяін, ў ласцы!

* Кожны радок паўтараецца двойчы.

КАЛЯНДАРНА/АБРАДАВЫ ЦЫКЛ

КАЛЯДКІ

1. Добры вечор тому

РЕ
ПО
ЗИ

А па гэтай мове —ИА па гэтай мове —
Будзьмо ўсе здаровы!ИБудзьмо ўсе здаровы!

Т
Сталы засцілаем,

Т
Сталы засцілаем,
Ражджэство спраўляем.ТРажджэство спраўляем.

А па гэтай мове —ТА па гэтай мове —

О
З дзецьмі і з жаною.

О
З дзецьмі і з жаною.

Сталы засцілаем,ОСталы засцілаем,
Ражджэство спраўляем.ОРажджэство спраўляем.

Р
Мы самі з сабою,

Р
Мы самі з сабою,
З дзецьмі і з жаною.РЗ дзецьмі і з жаною.И
Хто ў гэтаму дому.

И
Хто ў гэтаму дому.

Мы самі з сабою,ИМы самі з сабою,
З дзецьмі і з жаною.ИЗ дзецьмі і з жаною.

Й
Добры вечор тому,*

Й
Добры вечор тому,*
Хто ў гэтаму дому. ЙХто ў гэтаму дому.

БГГ
УУК
И
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На нова лета хай родзіцца жыта!
Шчодры вечар, багаты вечар!*
Жыта, пшаніца, ўсякая пашніца.
— Жадаем табе, слаўны гаспадару.
Піва варыці, сынкоў жаніці.
Пасаг збіраці, дочак выдаваці.
Залезь на баляску, дастань каўбаску.
Стань на драбінку, дастань саланінку.
Кошычак маку да таго прысмаку.

* Рэфрэн паўтараецца пасля кожнага радка.

2. На нова лета

РЕ
ПО
З

* Рэфрэн паўтараецца пасля кожнага радка.

З
* Рэфрэн паўтараецца пасля кожнага радка.ИИИ* Рэфрэн паўтараецца пасля кожнага радка.И* Рэфрэн паўтараецца пасля кожнага радка.

Т
Стань на драбінку, дастань саланінку.

Т
Стань на драбінку, дастань саланінку.
Кошычак маку да таго прысмаку.ТКошычак маку да таго прысмаку.

* Рэфрэн паўтараецца пасля кожнага радка.
Т

* Рэфрэн паўтараецца пасля кожнага радка.

О
Залезь на баляску, дастань каўбаску.

О
Залезь на баляску, дастань каўбаску.
Стань на драбінку, дастань саланінку.ОСтань на драбінку, дастань саланінку.
Кошычак маку да таго прысмаку.ОКошычак маку да таго прысмаку.

Р
Піва варыці, сынкоў жаніці.

Р
Піва варыці, сынкоў жаніці.
Пасаг збіраці, дочак выдаваці.РПасаг збіраці, дочак выдаваці.РЗалезь на баляску, дастань каўбаску.РЗалезь на баляску, дастань каўбаску.
Стань на драбінку, дастань саланінку.РСтань на драбінку, дастань саланінку.

И
— Жадаем табе, слаўны гаспадару.

И
— Жадаем табе, слаўны гаспадару.
Піва варыці, сынкоў жаніці.ИПіва варыці, сынкоў жаніці.
Пасаг збіраці, дочак выдаваці.ИПасаг збіраці, дочак выдаваці.

Й
Шчодры вечар, багаты вечар!*

Й
Шчодры вечар, багаты вечар!*
Жыта, пшаніца, ўсякая пашніца.ЙЖыта, пшаніца, ўсякая пашніца.
— Жадаем табе, слаўны гаспадару.Й— Жадаем табе, слаўны гаспадару.

БНа нова лета хай родзіцца жыта! БНа нова лета хай родзіцца жыта! ГУУ
ККИ
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Ой, рана/рана куры запелі.
Каляда! Куры запелі.*
Ой, яшчэ раней Ганначка ўстала.
Ганначка ўстала, косу ўчасала.
Косу ўчасаўшы — бацьку будзіла.
— Ўставай, баценьку, на параданьку.
Бо прыехала трое госцікаў.
Адны сталі там, там, за садамі.
Другія сталі за варотамі.
Трэцція сталі  з коньмі пад сеньмі.
Што за садамі — тым адказалі.
За варотамі — ручнікі далі.
З коньмі пад сяньмі — Ганначку ўзялі.
Ганначку ўзялі, падзякавалі.
— Дзякуй, баценьку, за тваю дачку.
Што тонка прала і звонка ткала.
Бела бяліла, чыста хадзіла.

* Рэфрэн «Каляда!» паўтараецца ў кожнай страфе з другім радком
страфы.

3. Ой, рана/рана куры запелі

РЕ
Пстрафы.Пстрафы.
ОО* Рэфрэн «Каляда!» паўтараецца ў кожнай страфе з другім радкомО* Рэфрэн «Каляда!» паўтараецца ў кожнай страфе з другім радком

ЗШто тонка прала і звонка ткала.ЗШто тонка прала і звонка ткала.
Бела бяліла, чыста хадзіла.ЗБела бяліла, чыста хадзіла.И
Ганначку ўзялі, падзякавалі.

И
Ганначку ўзялі, падзякавалі.
— Дзякуй, баценьку, за тваю дачку.И— Дзякуй, баценьку, за тваю дачку.
Што тонка прала і звонка ткала.ИШто тонка прала і звонка ткала.
Бела бяліла, чыста хадзіла.ИБела бяліла, чыста хадзіла.

Т
З коньмі пад сяньмі — Ганначку ўзялі.

Т
З коньмі пад сяньмі — Ганначку ўзялі.
Ганначку ўзялі, падзякавалі.ТГанначку ўзялі, падзякавалі.
— Дзякуй, баценьку, за тваю дачку.Т— Дзякуй, баценьку, за тваю дачку.

О
Што за садамі — тым адказалі.

О
Што за садамі — тым адказалі.
За варотамі — ручнікі далі.ОЗа варотамі — ручнікі далі.
З коньмі пад сяньмі — Ганначку ўзялі.ОЗ коньмі пад сяньмі — Ганначку ўзялі.
Ганначку ўзялі, падзякавалі.ОГанначку ўзялі, падзякавалі.

Р
Трэцція сталі  з коньмі пад сеньмі.

Р
Трэцція сталі  з коньмі пад сеньмі.
Што за садамі — тым адказалі.РШто за садамі — тым адказалі.
За варотамі — ручнікі далі.РЗа варотамі — ручнікі далі.

И
Адны сталі там, там, за садамі.

И
Адны сталі там, там, за садамі.
Другія сталі за варотамі.ИДругія сталі за варотамі.
Трэцція сталі  з коньмі пад сеньмі.ИТрэцція сталі  з коньмі пад сеньмі.
Што за садамі — тым адказалі.ИШто за садамі — тым адказалі.

Й
— Ўставай, баценьку, на параданьку.

Й
— Ўставай, баценьку, на параданьку.
Бо прыехала трое госцікаў.

Й
Бо прыехала трое госцікаў.
Адны сталі там, там, за садамі.ЙАдны сталі там, там, за садамі.

БКосу ўчасаўшы — бацьку будзіла.БКосу ўчасаўшы — бацьку будзіла.
— Ўставай, баценьку, на параданьку.Б— Ўставай, баценьку, на параданьку.

ГУ
КИИ
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Бегла старожа з чыстага поля.
Добры вечар!*
Як ударыла кап’ём у вароты.
— Малады Сярожа, ці спіш, ці ляжыш?
— Стружачкі стружу, кап’ё малюю.
— Пакінь маляваць да едзь ваяваць.
Ўжо ж тваю дзевачку татары ўзялі.
— Я ж тых татароў мячом пасяку.
Я ж тую дзевачку за сябе вазьму.

* Рэфрэн паўтараецца пасля кожнага радка.

4. Бегла старожа

РЕ
ПО
ЗИ
ТО

* Рэфрэн паўтараецца пасля кожнага радка.

О
* Рэфрэн паўтараецца пасля кожнага радка.Р* Рэфрэн паўтараецца пасля кожнага радка.Р* Рэфрэн паўтараецца пасля кожнага радка.

И
— Я ж тых татароў мячом пасяку.

И
— Я ж тых татароў мячом пасяку.
Я ж тую дзевачку за сябе вазьму.ИЯ ж тую дзевачку за сябе вазьму.Й
— Пакінь маляваць да едзь ваяваць.

Й
— Пакінь маляваць да едзь ваяваць.
Ўжо ж тваю дзевачку татары ўзялі.

Й
Ўжо ж тваю дзевачку татары ўзялі.

Й— Я ж тых татароў мячом пасяку.Й— Я ж тых татароў мячом пасяку.
Я ж тую дзевачку за сябе вазьму.ЙЯ ж тую дзевачку за сябе вазьму.

Б
— Стружачкі стружу, кап’ё малюю.

Б
— Стружачкі стружу, кап’ё малюю.
— Пакінь маляваць да едзь ваяваць.Б— Пакінь маляваць да едзь ваяваць.
Ўжо ж тваю дзевачку татары ўзялі.БЎжо ж тваю дзевачку татары ўзялі.

Г— Малады Сярожа, ці спіш, ці ляжыш? Г— Малады Сярожа, ці спіш, ці ляжыш? УК
И
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— Го/го/го, каза, го/го/го, шэра!*
Дзе рожкі дзела? — На соль праела.
— Го/го/го, каза, го/го/го, шэра!
Лезь, каза, на печ, пакажы чапец.
Лезь, каза, на кут, пакажы хамут.
Лезь, каза, на пол, пакажы хахол.
На печы авёс вялікі парос.
На палу жыта рагамі збіта.
А ў тым жыці — перапёлачка.
Вывела дзеці — люба глядзеці.
Дзе каза ходзіць, там жыта родзіць.
Дзе каза рогам, там жыта стогам.
Дзе каза нагой, там жыта капой.
Дзе каза хвастом, там жыта кустом.

* Рэфрэн выконваецца перад кожнай страфой.

5. Го/го/го, каза

РЕ
ПО

Вывела дзеці — люба глядзеці.ОВывела дзеці — люба глядзеці.ЗНа палу жыта рагамі збіта.ЗНа палу жыта рагамі збіта.
А ў тым жыці — перапёлачка.ЗА ў тым жыці — перапёлачка.
Вывела дзеці — люба глядзеці.ЗВывела дзеці — люба глядзеці.

И
Лезь, каза, на пол, пакажы хахол.

И
Лезь, каза, на пол, пакажы хахол.

ИНа печы авёс вялікі парос.ИНа печы авёс вялікі парос.
На палу жыта рагамі збіта.ИНа палу жыта рагамі збіта.
А ў тым жыці — перапёлачка.ИА ў тым жыці — перапёлачка.

Т
Лезь, каза, на кут, пакажы хамут.

Т
Лезь, каза, на кут, пакажы хамут.
Лезь, каза, на пол, пакажы хахол.ТЛезь, каза, на пол, пакажы хахол.
На печы авёс вялікі парос.ТНа печы авёс вялікі парос.

О
— Го/го/го, каза, го/го/го, шэра!

О
— Го/го/го, каза, го/го/го, шэра!
Лезь, каза, на печ, пакажы чапец.ОЛезь, каза, на печ, пакажы чапец.
Лезь, каза, на кут, пакажы хамут.ОЛезь, каза, на кут, пакажы хамут.
Лезь, каза, на пол, пакажы хахол.ОЛезь, каза, на пол, пакажы хахол.

Р
Дзе рожкі дзела? — На соль праела.

Р
Дзе рожкі дзела? — На соль праела.
— Го/го/го, каза, го/го/го, шэра!Р— Го/го/го, каза, го/го/го, шэра!
Лезь, каза, на печ, пакажы чапец.РЛезь, каза, на печ, пакажы чапец.

И— Го/го/го, каза, го/го/го, шэра!*И— Го/го/го, каза, го/го/го, шэра!*
Дзе рожкі дзела? — На соль праела.ИДзе рожкі дзела? — На соль праела.
— Го/го/го, каза, го/го/го, шэра!И— Го/го/го, каза, го/го/го, шэра!

ЙЙ— Го/го/го, каза, го/го/го, шэра!*Й— Го/го/го, каза, го/го/го, шэра!*

ББГ
УК
И
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Ой, а красна/красна ды калінка ў лузях.
Святы вечар(ы), доб(а)рым(ы) людзь… [ям].*
Ой, а красней таго наша(й) дзевачкі.
Па двару пахадзіла — ўвесь двор скрасіла.
Зышла на гані — гані заззялі.
Ўвайшла ў сені — чаравічкі зарыпелі.
Увайшла ў хату — ў хаце быяры.
Ў хаце баяры кубачкі стаўлялі.
Кубачкі паднялі да дзевачку путаюць.
— Ці ты цыроўна, ці ты каралёўна?
— Простага мужыка(й) я люба дачка.

* Рэфрэн паўтараецца пасля кожнага радка.

6. Ой, а красна/красна ды калінка ў лузях

РЕ
ПОО

* Рэфрэн паўтараецца пасля кожнага радка.

О
* Рэфрэн паўтараецца пасля кожнага радка.З

— Простага мужыка(й) я люба дачка.

З
— Простага мужыка(й) я люба дачка.

З* Рэфрэн паўтараецца пасля кожнага радка.З* Рэфрэн паўтараецца пасля кожнага радка.
И

— Ці ты цыроўна, ці ты каралёўна?

И
— Ці ты цыроўна, ці ты каралёўна?
— Простага мужыка(й) я люба дачка.И— Простага мужыка(й) я люба дачка.Т
Кубачкі паднялі да дзевачку путаюць.

Т
Кубачкі паднялі да дзевачку путаюць.
— Ці ты цыроўна, ці ты каралёўна?Т— Ці ты цыроўна, ці ты каралёўна?
— Простага мужыка(й) я люба дачка.Т— Простага мужыка(й) я люба дачка.

О
Увайшла ў хату — ў хаце быяры.

О
Увайшла ў хату — ў хаце быяры.
Ў хаце баяры кубачкі стаўлялі.ОЎ хаце баяры кубачкі стаўлялі.
Кубачкі паднялі да дзевачку путаюць.ОКубачкі паднялі да дзевачку путаюць.
— Ці ты цыроўна, ці ты каралёўна?О— Ці ты цыроўна, ці ты каралёўна?

РЎвайшла ў сені — чаравічкі зарыпелі.РЎвайшла ў сені — чаравічкі зарыпелі.
Увайшла ў хату — ў хаце быяры.РУвайшла ў хату — ў хаце быяры.
Ў хаце баяры кубачкі стаўлялі.РЎ хаце баяры кубачкі стаўлялі.

И
Па двару пахадзіла — ўвесь двор скрасіла.

И
Па двару пахадзіла — ўвесь двор скрасіла.
Зышла на гані — гані заззялі. ИЗышла на гані — гані заззялі.
Ўвайшла ў сені — чаравічкі зарыпелі.ИЎвайшла ў сені — чаравічкі зарыпелі.

Й
Святы вечар(ы), доб(а)рым(ы) людзь… [ям].*

Й
Святы вечар(ы), доб(а)рым(ы) людзь… [ям].*
Ой, а красней таго наша(й) дзевачкі.ЙОй, а красней таго наша(й) дзевачкі.
Па двару пахадзіла — ўвесь двор скрасіла.ЙПа двару пахадзіла — ўвесь двор скрасіла.

БОй, а красна/красна ды калінка ў лузях. БОй, а красна/красна ды калінка ў лузях.
Святы вечар(ы), доб(а)рым(ы) людзь… [ям].*БСвяты вечар(ы), доб(а)рым(ы) людзь… [ям].*БГГ

УУК
И
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Ай, калядачкі, бліны/ладачкі,
Ай, рана/рана, бліны/ладачкі.

Ай, калядачкі, пабліжыціся,
Ай, рана/рана, пабліжыціся.

Ай, каўбасачкі, паніжыціся,
Ай, рана/рана, паніжыціся.

Ай, калядачкі пабліжыліся,
Ай, рана/рана, пабліжыліся.

Ай, каўбасачкі паніжыліся,
Ай, рана/рана, паніжыліся.

7. Ай, калядачкі, бліны/ладачкі

РЕ
ПО
З

Ай, калядачкі, пабліжыціся,

З
Ай, калядачкі, пабліжыціся,
Ай, рана/рана, пабліжыціся.ЗАй, рана/рана, пабліжыціся.И
Ай, рана/рана, бліны/ладачкі.

И
Ай, рана/рана, бліны/ладачкі.

Ай, калядачкі, пабліжыціся,ИАй, калядачкі, пабліжыціся,
Ай, рана/рана, пабліжыціся.ИАй, рана/рана, пабліжыціся.

Т
Ай, калядачкі, бліны/ладачкі,

Т
Ай, калядачкі, бліны/ладачкі,
Ай, рана/рана, бліны/ладачкі.ТАй, рана/рана, бліны/ладачкі.ОАй, калядачкі, бліны/ладачкі,ОАй, калядачкі, бліны/ладачкі,
Ай, рана/рана, бліны/ладачкі.ОАй, рана/рана, бліны/ладачкі.

РРИИ
Й
БГ
УК
И
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Ішла/пайшла сівая свіння,
Кугі, кугі, сівая свіння.

Аж пад дубы, у жалуды,
Кугі, кугі, у жалуды.

Спаткалася з шэдзінькім ваўком,
Кугі, кугі, з шэдзінькім ваўком.

— Куды ідзеш, сівая свіння?
Кугі, кугі, сівая свіння.

— Іду пад дубы, у жалуды,
Кугі, кугі, у жалуды.

— І я ж табе за таварыша,
Кугі, кугі, за таварыша.

— А божа ж мой, не хочацца,
Кугі, кугі, не хочацца.

Быць маёй шэрсці рассыпанай,
Кугі, кугі, рассыпанай.

Быць маёй крыві разлітаю,
Кугі, кугі, разлітаю.

Быць маім дзеткам сіротачкамі,
Кугі, кугі, сіротачкамі.

8. Ішла/пайшла сівая свіння

РЕ
ПО

— Іду пад дубы, у жалуды,

О
— Іду пад дубы, у жалуды,
Кугі, кугі, у жалуды.

О
Кугі, кугі, у жалуды. З— Іду пад дубы, у жалуды,З— Іду пад дубы, у жалуды,ИТ

ОР
Быць маёй шэрсці рассыпанай,РБыць маёй шэрсці рассыпанай,
Кугі, кугі, рассыпанай.РКугі, кугі, рассыпанай.
И

Кугі, кугі, не хочацца.

И
Кугі, кугі, не хочацца.

Быць маёй шэрсці рассыпанай,ИБыць маёй шэрсці рассыпанай,

Й— А божа ж мой, не хочацца,Й— А божа ж мой, не хочацца,
Кугі, кугі, не хочацца.ЙКугі, кугі, не хочацца.

Б
— І я ж табе за таварыша,

Б
— І я ж табе за таварыша,
Кугі, кугі, за таварыша.БКугі, кугі, за таварыша.ГГ— І я ж табе за таварыша,Г— І я ж табе за таварыша,
Кугі, кугі, за таварыша.ГКугі, кугі, за таварыша.

УУ— І я ж табе за таварыша,У— І я ж табе за таварыша,

КИ
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Антон маладзенькі
Піў мёд cаладзенькі,
Антоніха прыбягала —
Свайму мужу падсабляла.

Антон казу вядзець.
— Тпру! Ну! — Каза ня йдзець.
Антоніха падсабляла —
Казу ззаду падпіхала.

А ты, каза, стой, стой!
А ты казу дой, дой.
А я казу кулаком —
Ідзі сабе з малаком.

9. Антон маладзенькі

РЕ
ПО
ЗИ

А ты, каза, стой, стой!

И
А ты, каза, стой, стой!
А ты казу дой, дой.ИА ты казу дой, дой.
А я казу кулаком —ИА я казу кулаком —

Т
Казу ззаду падпіхала.

Т
Казу ззаду падпіхала.

А ты, каза, стой, стой!ТА ты, каза, стой, стой!
А ты казу дой, дой.ТА ты казу дой, дой.

О
— Тпру! Ну! — Каза ня йдзець.

О
— Тпру! Ну! — Каза ня йдзець.

О
Антоніха падсабляла —

О
Антоніха падсабляла —
Казу ззаду падпіхала.ОКазу ззаду падпіхала.Р
Антон казу вядзець.

Р
Антон казу вядзець.
— Тпру! Ну! — Каза ня йдзець.Р— Тпру! Ну! — Каза ня йдзець.РАнтоніха падсабляла —РАнтоніха падсабляла —
Казу ззаду падпіхала.РКазу ззаду падпіхала.

ИАнтон казу вядзець.ИАнтон казу вядзець.
— Тпру! Ну! — Каза ня йдзець.И— Тпру! Ну! — Каза ня йдзець.

Й
Антоніха прыбягала —

Й
Антоніха прыбягала —
Свайму мужу падсабляла.ЙСвайму мужу падсабляла.

БГ
УУКК
И
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Цярэшка, бяда, бяда,
Далі мне старога дзяда.
Мой жа ж ты дзядулечка,
Я ж твая бабулечка.

Цярэшка, Цярэшухна,
Цераз бор дарожанька
Бітая, таптаная.
Я ў мамкі каханая.

Божа ж мой, вяліка бяда,
Далі мне старога дзяда.
Дзед бабу тапіць вядзець,
А баба крычыць, не йдзець.

Не ўсхадзі, зара, рана.
Можа, каму ночка мала.
Мне, маладзе, надаела,
Што з мілым усю ноч сядзела.

Пайду я у ток, у ток,
Знайду я курэй куток.
Пеўніка — ніводнага,
Ўсе курачкі зводныя.

Пайду я праз тын глядзець,
Як мая міла прадзець
Тоненька/танюсенька,
З пальчыкам раўнюсенька.

Пасядзі, мой мілы, ў кутку,
Пакуль я штонікі вытку.
Выткаўшы, ды пашыю
На сваю белу шыю.

Дзевачкі, чаху, чаху,
Што ў нашым мяху, мяху?
Шпілечкі, іголачкі,
Залатыя пярсцёначкі.

10. Цярэшка, бяда, бяда

Р
Мне, маладзе, надаела,

Р
Мне, маладзе, надаела,
Што з мілым усю ноч сядзела.РШто з мілым усю ноч сядзела.Е
Можа, каму ночка мала.

Е
Можа, каму ночка мала.
Мне, маладзе, надаела,ЕМне, маладзе, надаела,
Што з мілым усю ноч сядзела.ЕШто з мілым усю ноч сядзела.

ПНе ўсхадзі, зара, рана.ПНе ўсхадзі, зара, рана.
Можа, каму ночка мала.ПМожа, каму ночка мала.
Мне, маладзе, надаела,ПМне, маладзе, надаела,

О
Дзед бабу тапіць вядзець,

О
Дзед бабу тапіць вядзець,
А баба крычыць, не йдзець.

О
А баба крычыць, не йдзець.

Не ўсхадзі, зара, рана.ОНе ўсхадзі, зара, рана.

З
Далі мне старога дзяда.

З
Далі мне старога дзяда.
Дзед бабу тапіць вядзець,ЗДзед бабу тапіць вядзець,
А баба крычыць, не йдзець.ЗА баба крычыць, не йдзець.

И
Божа ж мой, вяліка бяда,

И
Божа ж мой, вяліка бяда,
Далі мне старога дзяда. ИДалі мне старога дзяда.
Дзед бабу тапіць вядзець,ИДзед бабу тапіць вядзець,

ТО
РИ

Пайду я праз тын глядзець,ИПайду я праз тын глядзець,
Як мая міла прадзецьИЯк мая міла прадзець

Й
Пеўніка — ніводнага,

Й
Пеўніка — ніводнага,
Ўсе курачкі зводныя.ЙЎсе курачкі зводныя.
Б

Пайду я у ток, у ток,

Б
Пайду я у ток, у ток,
Знайду я курэй куток.БЗнайду я курэй куток.
Пеўніка — ніводнага,БПеўніка — ніводнага,

ГГПайду я у ток, у ток,ГПайду я у ток, у ток,
Знайду я курэй куток.ГЗнайду я курэй куток.

УУПайду я у ток, у ток,УПайду я у ток, у ток,

КИ
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Ішла каляда да з вечара.
Коліда!*
Нісла кішку ў партным мяшку.
Палажыла на прыпечку.
Як зайграла у скрыпачку.
Кот з падпечку — за кішэчку.
— Апсік, абрысь, ды не руш кішкі!
Гэта кішка працаваная.
Працаваная, гараваная.
Хто парушыць — руку адсушыць.
Хто патроніць — руку адломіць.

* Рэфрэн паўтараецца пасля кожнага радка.

11. Ішла каляда да з вечара

РЕ
ПО

Хто парушыць — руку адсушыць.ОХто парушыць — руку адсушыць.З
Гэта кішка працаваная.

З
Гэта кішка працаваная.
Працаваная, гараваная.ЗПрацаваная, гараваная.
Хто парушыць — руку адсушыць.ЗХто парушыць — руку адсушыць.

И
Кот з падпечку — за кішэчку.

И
Кот з падпечку — за кішэчку.
— Апсік, абрысь, ды не руш кішкі!И— Апсік, абрысь, ды не руш кішкі!ИГэта кішка працаваная.ИГэта кішка працаваная.
Працаваная, гараваная.ИПрацаваная, гараваная.

Т
Як зайграла у скрыпачку.

Т
Як зайграла у скрыпачку.
Кот з падпечку — за кішэчку.ТКот з падпечку — за кішэчку.
— Апсік, абрысь, ды не руш кішкі!Т— Апсік, абрысь, ды не руш кішкі!

О
Нісла кішку ў партным мяшку.

О
Нісла кішку ў партным мяшку.
Палажыла на прыпечку.ОПалажыла на прыпечку.
Як зайграла у скрыпачку.ОЯк зайграла у скрыпачку.
Кот з падпечку — за кішэчку.ОКот з падпечку — за кішэчку.

РНісла кішку ў партным мяшку.РНісла кішку ў партным мяшку.
Палажыла на прыпечку.РПалажыла на прыпечку.

ИІшла каляда да з вечара.ИІшла каляда да з вечара.

Нісла кішку ў партным мяшку.ИНісла кішку ў партным мяшку.

ЙЙ
ББГ
УК
И
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Добры вечар таму, хто ў етом даму.
Святы вечар!*
А ў етом даму сам пан/хазяін.
За сталом сядзіць, тры кубкі дзяржыць.
Ў первам кубачку — зеляно віно.
Ў другом кубачку — кудрава піва.
Ў трэццім кубачку — мядок саладок.
Зеляно віно — для хазяіна.
Кудрава піва — для жаны яго.
Мядок саладок — для яго дзяток.
Мы ж цябе, хазяін, не зневажаем.
Да з Новым годам паздраўляем.
Мы ж твайго двара да(й) не мінаем.
Мы ж твайго двара развесяляем.

* Рэфрэн паўтараецца пасля кожнага радка.

12. Добры вечар таму

РЕ
ПО

Мядок саладок — для яго дзяток.ОМядок саладок — для яго дзяток.
Мы ж цябе, хазяін, не зневажаем.ОМы ж цябе, хазяін, не зневажаем.
З

Зеляно віно — для хазяіна.

З
Зеляно віно — для хазяіна.
Кудрава піва — для жаны яго.ЗКудрава піва — для жаны яго.
Мядок саладок — для яго дзяток.ЗМядок саладок — для яго дзяток.

И
Ў другом кубачку — кудрава піва.

И
Ў другом кубачку — кудрава піва.
Ў трэццім кубачку — мядок саладок.ИЎ трэццім кубачку — мядок саладок.ИЗеляно віно — для хазяіна.ИЗеляно віно — для хазяіна.
Кудрава піва — для жаны яго.ИКудрава піва — для жаны яго.

Т
Ў первам кубачку — зеляно віно.

Т
Ў первам кубачку — зеляно віно.
Ў другом кубачку — кудрава піва.ТЎ другом кубачку — кудрава піва.
Ў трэццім кубачку — мядок саладок.ТЎ трэццім кубачку — мядок саладок.

О
А ў етом даму сам пан/хазяін.

О
А ў етом даму сам пан/хазяін.
За сталом сядзіць, тры кубкі дзяржыць.ОЗа сталом сядзіць, тры кубкі дзяржыць.
Ў первам кубачку — зеляно віно.ОЎ первам кубачку — зеляно віно.
Ў другом кубачку — кудрава піва.ОЎ другом кубачку — кудрава піва.

РА ў етом даму сам пан/хазяін.РА ў етом даму сам пан/хазяін.
За сталом сядзіць, тры кубкі дзяржыць.РЗа сталом сядзіць, тры кубкі дзяржыць.

ИДобры вечар таму, хто ў етом даму.ИДобры вечар таму, хто ў етом даму.

А ў етом даму сам пан/хазяін.ИА ў етом даму сам пан/хазяін.

ЙЙДобры вечар таму, хто ў етом даму.ЙДобры вечар таму, хто ў етом даму.

БГ
УК
И
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— Дзе хадзілі, дзе гулялі, калядоўшчыкі?
Коледа!*
— Пыталіся, дзе багаты двор.
Дзе багаты двор, дзе жалезны тын.
Вароцечкі дубовыя.
Падварошнічкі — рыб’і костачкі.
— Ты, хазяін, ці ёсць дома?
Адтварыся, адчыніся.
Запалі свечку — вынь кішэчку.
Бутылку — з бажніцы, кілбаску — з паліцы.
Ты, хазяін, не скупіся.
А з калядою расплаціся.

* Рэфрэн паўтараецца пасля кожнага радка.

13. Дзе хадзілі, дзе гулялі, калядоўшчыкі

РЕ
ПО

Бутылку — з бажніцы, кілбаску — з паліцы.ОБутылку — з бажніцы, кілбаску — з паліцы.З
Адтварыся, адчыніся.

З
Адтварыся, адчыніся.
Запалі свечку — вынь кішэчку.ЗЗапалі свечку — вынь кішэчку.
Бутылку — з бажніцы, кілбаску — з паліцы.ЗБутылку — з бажніцы, кілбаску — з паліцы.

И
Падварошнічкі — рыб’і костачкі.

И
Падварошнічкі — рыб’і костачкі.
— Ты, хазяін, ці ёсць дома?И— Ты, хазяін, ці ёсць дома?
Адтварыся, адчыніся.ИАдтварыся, адчыніся.
Запалі свечку — вынь кішэчку.ИЗапалі свечку — вынь кішэчку.

Т
Вароцечкі дубовыя.

Т
Вароцечкі дубовыя.

ТПадварошнічкі — рыб’і костачкі.ТПадварошнічкі — рыб’і костачкі.
— Ты, хазяін, ці ёсць дома?Т— Ты, хазяін, ці ёсць дома?

О
— Пыталіся, дзе багаты двор.

О
— Пыталіся, дзе багаты двор.
Дзе багаты двор, дзе жалезны тын.ОДзе багаты двор, дзе жалезны тын.
Вароцечкі дубовыя.ОВароцечкі дубовыя.
Падварошнічкі — рыб’і костачкі.ОПадварошнічкі — рыб’і костачкі.

Р— Пыталіся, дзе багаты двор.Р— Пыталіся, дзе багаты двор.
Дзе багаты двор, дзе жалезны тын.РДзе багаты двор, дзе жалезны тын.

И— Дзе хадзілі, дзе гулялі, калядоўшчыкі?И— Дзе хадзілі, дзе гулялі, калядоўшчыкі?

— Пыталіся, дзе багаты двор.И— Пыталіся, дзе багаты двор.

ЙЙ— Дзе хадзілі, дзе гулялі, калядоўшчыкі?Й— Дзе хадзілі, дзе гулялі, калядоўшчыкі?

БГ
УК
И
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Ўзышло, ўзышло тры месяцы.
Гэй, каляда, каляда!*
Тры месяцы, ўсе тры — ясны.
Было ў маткі тры сыночкі.
Паўставалі, паўмывалісь.
Паехалі аж на места.
А на месце — тры таночкі.
Тры таночкі — ўсе дзявочкі.
Адзін любіць берасцянку.**
Другі любіць кабрынянку.***
Трэцці любіць камяньчанку.****

   * Рэфрэн паўтараецца пасля кожнага радка.
   ** з Брэста
 *** з Кобрына
**** з Камянец

14. Ўзышло, ўзышло тры месяцы

РЕ
ПО
З

 *** з Кобрына

З
 *** з Кобрына
**** з З**** з КамянецЗКамянецИ

Брэста

И
Брэста

 *** з КобрынаИ *** з Кобрына
КамянецИКамянец

Трэн паўтараецца пасля кожнага радка.Трэн паўтараецца пасля кожнага радка.О
Трэцці любіць камяньчанку.****

О
Трэцці любіць камяньчанку.****

рэн паўтараецца пасля кожнага радка.Орэн паўтараецца пасля кожнага радка.

Р
Другі любіць кабрынянку.***

Р
Другі любіць кабрынянку.***
Трэцці любіць камяньчанку.****РТрэцці любіць камяньчанку.****И
Тры таночкі — ўсе дзявочкі.

И
Тры таночкі — ўсе дзявочкі.
Адзін любіць берасцянку.**ИАдзін любіць берасцянку.**
Другі любіць кабрынянку.***ИДругі любіць кабрынянку.***
Трэцці любіць камяньчанку.****ИТрэцці любіць камяньчанку.****

Й
А на месце — тры таночкі.

Й
А на месце — тры таночкі.
Тры таночкі — ўсе дзявочкі. ЙТры таночкі — ўсе дзявочкі.

БГ
УК
ИИ
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Ах, і дай, Божа, нам кыляд даждаць.
Лёлі, лёлі, нам кыляд даждаць.

Нам кыляд даждаць, святак—вечароў.
Лёлі, лёлі, святак—вечароў.

А пашоў бы я ды(й) на грыйшчыка.
Лёлі, лёлі, ды(й) на грыйшчыка.

Паскакаў бы я з тою дзеўкаю.
Лёлі, лёлі, з тою дзеўкаю.

З тою дзеўкаю, чарнаброўкаю.
Лёлі, лёлі, чарнаброўкаю.

Ах, і стану я ды паслухаю.
Лёлі, лёлі, ды паслухаю.

Ці стучыць зямля, ці гручыць зямля?
Лёлі, лёлі, ці гручыць зямля.

Ці вязуць нашу свет—кастромачку?
Лёлі, лёлі, свет—кастромачку.

Свет—кастромачку, чарнабровачку.
Лёлі, лёлі, чарнабровачку.

15. Ах, і дай, Божа, нам кыляд даждаць

РЕ
ПО
ЗЗ тою дзеўкаю, чарнаброўкаю.ЗЗ тою дзеўкаю, чарнаброўкаю.

Лёлі, лёлі, чарнаброўкаю.ЗЛёлі, лёлі, чарнаброўкаю.
И

Лёлі, лёлі, з тою дзеўкаю.

И
Лёлі, лёлі, з тою дзеўкаю.

З тою дзеўкаю, чарнаброўкаю.ИЗ тою дзеўкаю, чарнаброўкаю.

ТПаскакаў бы я з тою дзеўкаю.ТПаскакаў бы я з тою дзеўкаю.
Лёлі, лёлі, з тою дзеўкаю.ТЛёлі, лёлі, з тою дзеўкаю.

О
Лёлі, лёлі, ды(й) на грыйшчыка.

О
Лёлі, лёлі, ды(й) на грыйшчыка.

ОПаскакаў бы я з тою дзеўкаю.ОПаскакаў бы я з тою дзеўкаю.

РА пашоў бы я ды(й) на грыйшчыка.РА пашоў бы я ды(й) на грыйшчыка.
Лёлі, лёлі, ды(й) на грыйшчыка.РЛёлі, лёлі, ды(й) на грыйшчыка.

И
Лёлі, лёлі, святак—вечароў.

И
Лёлі, лёлі, святак—вечароў.

А пашоў бы я ды(й) на грыйшчыка.ИА пашоў бы я ды(й) на грыйшчыка.

ЙНам кыляд даждаць, святак—вечароў.ЙНам кыляд даждаць, святак—вечароў.
Лёлі, лёлі, святак—вечароў.ЙЛёлі, лёлі, святак—вечароў.

Б
Ах, і дай, Божа, нам кыляд даждаць.

Б
Ах, і дай, Божа, нам кыляд даждаць.
Лёлі, лёлі, нам кыляд даждаць. БЛёлі, лёлі, нам кыляд даждаць. ГАх, і дай, Божа, нам кыляд даждаць. ГАх, і дай, Божа, нам кыляд даждаць. УУКК

И
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На гарэ бабы сядзелі,*
Кулаком зямлю прабілі.
Сваіх дочак хвалілі,
А нявестачак гадзілі:
— Нашы дачушкі харашы,
Кужал(і) пралі — ўсё пелі.
Кросна ткалі — вымылі.
А нявесткі — санлівы,
Кужаль пралі — дрымалі.
Кросна ткалі — ўсё спалі.

* Апошняе слова кожнага радка паўтараецца тройчы.

МАСЛЯНКІ

16. На гарэ бабы сядзелі

РЕ
ПО
ЗИ
ТО

* Апошняе слова кожнага радка паўтараецца тройчы.О* Апошняе слова кожнага радка паўтараецца тройчы.Р
Кросна ткалі — ўсё спалі.

Р
Кросна ткалі — ўсё спалі.

* Апошняе слова кожнага радка паўтараецца тройчы.Р* Апошняе слова кожнага радка паўтараецца тройчы.

И
А нявесткі — санлівы,

И
А нявесткі — санлівы,
Кужаль пралі — дрымалі.ИКужаль пралі — дрымалі.ИКросна ткалі — ўсё спалі.ИКросна ткалі — ўсё спалі.

Й
Кужал(і) пралі — ўсё пелі.

Й
Кужал(і) пралі — ўсё пелі.
Кросна ткалі — вымылі.

Й
Кросна ткалі — вымылі.
А нявесткі — санлівы, ЙА нявесткі — санлівы,
Кужаль пралі — дрымалі.ЙКужаль пралі — дрымалі.

БГ
УК
И
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Пойдзім мы, дзевачкі,
Пойдзім мы, падружкі,
За мора ў красачкі.

За намі, дзевачкі,
За намі, падружкі,
Стары дзед гоніцца.

Возьмім мы, дзевачкі,
Возьмім мы, падружкі,
Старога на вілы.

Кінім мы, дзевачкі,
Кінім мы, падружкі,
Старога ў крапіву.

Пойдзім мы, дзевачкі,
Пойдзім мы, падружкі,
За мора ў красачкі.

За намі, дзевачкі,
За намі, падружкі,
Роўніца гоніцца.

Возьмім мы, дзевачкі,
Возьмім мы, падружкі,
Роўніцу ў падручкі.

Кінім мы, дзевачкі,
Кінім мы, падружкі,
Роўніцу ў падушкі.

17. Пойдзім мы, дзевачкі

РЕ
П

Старога ў крапіву.

П
Старога ў крапіву.О
Кінім мы, дзевачкі,

О
Кінім мы, дзевачкі,
Кінім мы, падружкі,ОКінім мы, падружкі,
Старога ў крапіву.ОСтарога ў крапіву.

З
Старога на вілы.

З
Старога на вілы.

Кінім мы, дзевачкі,ЗКінім мы, дзевачкі,
Кінім мы, падружкі,ЗКінім мы, падружкі,

И
Возьмім мы, падружкі,

И
Возьмім мы, падружкі, ТВозьмім мы, падружкі, ТВозьмім мы, падружкі, ОР

ИЙ
За мора ў красачкі.ЙЗа мора ў красачкі.

За намі, дзевачкі,ЙЗа намі, дзевачкі,

БПойдзім мы, дзевачкі,БПойдзім мы, дзевачкі,
Пойдзім мы, падружкі,БПойдзім мы, падружкі,
За мора ў красачкі.БЗа мора ў красачкі.

ГПойдзім мы, дзевачкі,ГПойдзім мы, дзевачкі,
УУКК
И
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А на гарэ сонца, калышуцца дзеўкі.
Гу/ля/лё, рана маё (й)!*
А я, маладзенька, часу прастаяла.
Часу прастаяла, касу расчасала.

* Рэфрэн паўтараецца пасля кожнага радка.

18. А на гарэ сонца

РЕ
ПО

А на гарэ сонца, калышуцца дзеўкі.ОА на гарэ сонца, калышуцца дзеўкі.
Гу/ля/лё, рана маё (й)!*ОГу/ля/лё, рана маё (й)!*

ЗЗИИ
ТО
РИ
Й
БГ
УК
И
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Мы маслінку дажыдалі,
Дажыдалі, люлі, дажыдалі.

Ды ў вакошка пыглідалі,
Пыглідалі, люлі, пыглідалі.

Мы на горку выхадзілі,
Выхадзілі, люлі, выхадзілі.

Сыр (і) з маслам вынасілі,
Вынасілі, люлі, вынасілі.

Гару сырам набювалі,
Набювалі, люлі, набювалі.

Зверху маслам пылівалі,
Пылівалі, люлі, пылівалі.

А ад сыра — гара крута,
Гара крута, люлі, гара крута.

А ад масла — гара ясна,
Гара ясна, люлі, гара ясна.

Наша горка, будзь катліва,
Будзь катліва, люлі, будзь катліва.

А свякроўка — вуркатліва,
 Вуркатліва, люлі, вуркатліва.

Ўсю нядзелю вуркатала,
Вуркатала, люлі, вуркатала.

Нас на горку не пускала,
Не пускала, люлі, не пускала.

А на гарэ сняжкі сыплюць,
Сняжкі сыплюць, люлі, сняжкі сыплюць.

А нас мамкі дамоў клічуць,
Дамоў клічуць, люлі, дамоў клічуць.

Нам дамоўкі не хаціцца,
Не хаціцца, люлі, не хаціцца.

Нам хаціцца пракаціцца,
Пракаціцца, люлі, пракаціцца.

19. Мы маслінку дажыдалі

РА ад сыра — гара крута,РА ад сыра — гара крута,
Гара крута, люлі, гара крута.РГара крута, люлі, гара крута.
Е

Пылівалі, люлі, пылівалі.

Е
Пылівалі, люлі, пылівалі.

А ад сыра — гара крута,ЕА ад сыра — гара крута,

ПЗверху маслам пылівалі,ПЗверху маслам пылівалі,
Пылівалі, люлі, пылівалі.ППылівалі, люлі, пылівалі.

О
Гару сырам набювалі,

О
Гару сырам набювалі,
Набювалі, люлі, набювалі.

О
Набювалі, люлі, набювалі.

Зверху маслам пылівалі,ОЗверху маслам пылівалі,

ЗГару сырам набювалі, ЗГару сырам набювалі,
Набювалі, люлі, набювалі.ЗНабювалі, люлі, набювалі.

ИТ
ОР

Ўсю нядзелю вуркатала,РЎсю нядзелю вуркатала,
Вуркатала, люлі, вуркатала.РВуркатала, люлі, вуркатала.
И

 Вуркатліва, люлі, вуркатліва.

И
 Вуркатліва, люлі, вуркатліва.

Ўсю нядзелю вуркатала,ИЎсю нядзелю вуркатала,

ЙА свякроўка — вуркатліва,ЙА свякроўка — вуркатліва,
 Вуркатліва, люлі, вуркатліва.Й Вуркатліва, люлі, вуркатліва.

Б
Наша горка, будзь катліва,

Б
Наша горка, будзь катліва,
Будзь катліва, люлі, будзь катліва.ББудзь катліва, люлі, будзь катліва.ГГГНаша горка, будзь катліва,ГНаша горка, будзь катліва,
Будзь катліва, люлі, будзь катліва.ГБудзь катліва, люлі, будзь катліва.

УУНаша горка, будзь катліва,УНаша горка, будзь катліва,

КИ
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На масленай нядзелі, нядзелі
Тры ластаўкі ляцелі, ляцелі.

20. На масленай нядзелі

РЕ
ПО
ЗИ
ТО
РИ
Й
БГ
УУКК
И
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Пумажы, Божа, нам вясну гукаці.
Божа, дай, Божа, дай, Божа, пумажы.*
Зырадзі, Божа, жыта густыя.
Жыта густыя, кыласістыя.
Хоць адзін колас — ды на весь голас.
Хоць адно зярно — ды на ўсё гумно.

* Рэфрэн паўтараецца пасля кожнага радка.

ВЯСНЯНКІ

21. Пумажы, Божа, нам вясну гукаці

РЕ
ПО
ЗИ
Т* Рэфрэн паўтараецца пасля кожнага радка.Т* Рэфрэн паўтараецца пасля кожнага радка.О

Хоць адно зярно — ды на ўсё гумно.

О
Хоць адно зярно — ды на ўсё гумно.

О* Рэфрэн паўтараецца пасля кожнага радка.О* Рэфрэн паўтараецца пасля кожнага радка.

Р
Жыта густыя, кыласістыя.

Р
Жыта густыя, кыласістыя.
Хоць адзін колас — ды на весь голас.

Р
Хоць адзін колас — ды на весь голас.
Хоць адно зярно — ды на ўсё гумно.РХоць адно зярно — ды на ўсё гумно.И
Зырадзі, Божа, жыта густыя.

И
Зырадзі, Божа, жыта густыя.
Жыта густыя, кыласістыя.ИЖыта густыя, кыласістыя.
Хоць адзін колас — ды на весь голас.ИХоць адзін колас — ды на весь голас.

Й
Пумажы, Божа, нам вясну гукаці.

Й
Пумажы, Божа, нам вясну гукаці.
Божа, дай, Божа, дай, Божа, пумажы.*

Й
Божа, дай, Божа, дай, Божа, пумажы.*
Зырадзі, Божа, жыта густыя.ЙЗырадзі, Божа, жыта густыя.

БПумажы, Божа, нам вясну гукаці.БПумажы, Божа, нам вясну гукаці.
Божа, дай, Божа, дай, Божа, пумажы.*ББожа, дай, Божа, дай, Божа, пумажы.*

ГГУУ
КИ
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— Вісна, дзе бувала?*
— Ў лесі зімувала.
Гарод гырадзіла,
Красачкі садзіла.
Іскінь, Божа, ключы
Із неба на землю.
Зіму замыкаці,
Лета устрычаці.
Я ў леці — ў карэці,
Вясною — ў чаўночку,
Зімою — ў вазочку.

* Кожны радок паўтараецца двойчы.

22. Вісна, дзе бувала

РЕ
ПО
ЗИ
Т* Кожны радок паўтараецца двойчы.Т* Кожны радок паўтараецца двойчы.О

Зімою — ў вазочку.

О
Зімою — ў вазочку.

ОО* Кожны радок паўтараецца двойчы.О* Кожны радок паўтараецца двойчы.

Р
Вясною — ў чаўночку,

Р
Вясною — ў чаўночку,
Зімою — ў вазочку.РЗімою — ў вазочку.ИЯ ў леці — ў карэці,ИЯ ў леці — ў карэці,
Вясною — ў чаўночку,ИВясною — ў чаўночку,

Й
БГ
УК
И
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Вол бушуе — вясну чуе,*
Воран крача — сыра хоча.

Воран крача — сыра хоча,
Дзеўка плача — замуж хоча.

— Не бушуй, воле, пойдзеш ў поле
Да і ў полі наарэшся.

Не плач, дзеўка, пойдзеш замуж
Да (й) за мужам нажывешся.

Наараўся вол, улёгся,
Воран крача, сыра з’еўшы.

Воран крача, сыра з’еўшы,
Дзеўка плача, сына меўшы.

* Кожны першы радок паўтараецца двойчы.

23. Вол бушуе

РЕ
ПО
ЗИ

Да (й) за мужам нажывешся.

И
Да (й) за мужам нажывешся.

Наараўся вол, улёгся,ИНаараўся вол, улёгся,

ТНе плач, дзеўка, пойдзеш замужТНе плач, дзеўка, пойдзеш замужТДа (й) за мужам нажывешся.ТДа (й) за мужам нажывешся.
О

Да і ў полі наарэшся.

О
Да і ў полі наарэшся.

Не плач, дзеўка, пойдзеш замужОНе плач, дзеўка, пойдзеш замуж

Р— Не бушуй, воле, пойдзеш ў полеР— Не бушуй, воле, пойдзеш ў поле
Да і ў полі наарэшся.РДа і ў полі наарэшся.

И
Дзеўка плача — замуж хоча.

И
Дзеўка плача — замуж хоча.

— Не бушуй, воле, пойдзеш ў полеИ— Не бушуй, воле, пойдзеш ў поле

ЙВоран крача — сыра хоча,ЙВоран крача — сыра хоча,
Дзеўка плача — замуж хоча.ЙДзеўка плача — замуж хоча.

БВоран крача — сыра хоча. БВоран крача — сыра хоча. ГУУ
ККИ
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Жавароначкі, прыляціце,
Вясну красную прынясіце,
Каб сонейка засвяціла,
Каб снег белы растапіла,
Каб садзікі расквяціла.

Жавароначкі, прыляціце,
Зямлю/матухну абудзіце
І дожджыкам напаіце,
Каб травачкі нарасціла,
Каб волікаў напаіла.

Жавароначкі, прыляціце,
Цёпла лецейка прынясіце,
А зімачку прыбярыце,
Бо зімачка надаела,
Нам хлебушка пераела.

24. Жавароначкі, прыляціце

РЕ
ПО
ЗІ дожджыкам напаіце,ЗІ дожджыкам напаіце,

Каб травачкі нарасціла,ЗКаб травачкі нарасціла,

ИЖавароначкі, прыляціце,ИЖавароначкі, прыляціце,ИЗямлю/матухну абудзіцеИЗямлю/матухну абудзіце
І дожджыкам напаіце,ИІ дожджыкам напаіце,

Т
Каб садзікі расквяціла.

Т
Каб садзікі расквяціла.

Жавароначкі, прыляціце,ТЖавароначкі, прыляціце,
О

Каб сонейка засвяціла,

О
Каб сонейка засвяціла,
Каб снег белы растапіла,ОКаб снег белы растапіла,
Каб садзікі расквяціла.ОКаб садзікі расквяціла.

Р
Вясну красную прынясіце,

Р
Вясну красную прынясіце,
Каб сонейка засвяціла,РКаб сонейка засвяціла,
Каб снег белы растапіла,РКаб снег белы растапіла,

ИЖавароначкі, прыляціце,ИЖавароначкі, прыляціце,
Вясну красную прынясіце,ИВясну красную прынясіце,
Каб сонейка засвяціла,ИКаб сонейка засвяціла,

ЙЙЖавароначкі, прыляціце,ЙЖавароначкі, прыляціце,

БГ
УК
И
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Дзякуй Богу, што вясна прыйшла.*
Я, млада, каля жыта пайшла.
— Расці, жыта, караністае,
Караністае, лапушыстае!
Каб у трубы пакачалася,
Каб я, малада, нажалася
І снапочкаў нанасілася.

* Кожны радок паўтараецца двойчы.

25. Дзякуй Богу, што вясна прыйшла

РЕ
ПО
ЗИ
Т

* Кожны радок паўтараецца двойчы.

Т
* Кожны радок паўтараецца двойчы.О

І снапочкаў нанасілася.

О
І снапочкаў нанасілася.

* Кожны радок паўтараецца двойчы.О* Кожны радок паўтараецца двойчы.
Р

Каб я, малада, нажалася

Р
Каб я, малада, нажалася

РІ снапочкаў нанасілася.РІ снапочкаў нанасілася.И
Караністае, лапушыстае!

И
Караністае, лапушыстае!
Каб у трубы пакачалася,ИКаб у трубы пакачалася,
Каб я, малада, нажаласяИКаб я, малада, нажалася
І снапочкаў нанасілася.ИІ снапочкаў нанасілася.

Й
Я, млада, каля жыта пайшла.

Й
Я, млада, каля жыта пайшла.
— Расці, жыта, караністае,

Й
— Расці, жыта, караністае,
Караністае, лапушыстае! ЙКараністае, лапушыстае!

Б
Дзякуй Богу, што вясна прыйшла.*

Б
Дзякуй Богу, што вясна прыйшла.* ГУУ

ККИ
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Пасеялі дзеўкі лён,*
Эй, люлі, дзеўкі лён.

Пасеяўшы — палолі,
Эй, люлі, палолі.

Белы ручкі калолі,
Эй, люлі, калолі.

Унадзіўся сівы конь,
Эй, люлі, сівы конь.

Патаптаў ён дзеўкам лён,
Эй, люлі, дзеўкам лён.

Ён макушкі паскусаў,
Эй, люлі, паскусаў.

І ў рышцечкі пакідаў,
Эй, люлі, пакідаў.

Дзеўкі лянок сабралі,
Эй, люлі, сабралі.

Белы кужаль паслалі,
Эй, люлі, паслалі.

А паслаўшы — паднялі,
Эй, люлі, паднялі.

А падняўшы — памялі,
Эй, люлі, памялі.

Дзеўкі лянок папралі,
Эй, люлі, папралі.

Палаценца паткалі,
Эй, люлі, паткалі.

* Кожны радок паўтараецца двойчы.

26. Пасеялі дзеўкі лён

РІ ў рышцечкі пакідаў,РІ ў рышцечкі пакідаў,
Эй, люлі, пакідаў.РЭй, люлі, пакідаў.
Е

Эй, люлі, паскусаў.

Е
Эй, люлі, паскусаў.

І ў рышцечкі пакідаў,ЕІ ў рышцечкі пакідаў,

ПЁн макушкі паскусаў,ПЁн макушкі паскусаў,
Эй, люлі, паскусаў.ПЭй, люлі, паскусаў.

О
Патаптаў ён дзеўкам лён,

О
Патаптаў ён дзеўкам лён,
Эй, люлі, дзеўкам лён.

О
Эй, люлі, дзеўкам лён.

Ён макушкі паскусаў,ОЁн макушкі паскусаў,

ЗПатаптаў ён дзеўкам лён,ЗПатаптаў ён дзеўкам лён,
Эй, люлі, дзеўкам лён.ЗЭй, люлі, дзеўкам лён.

ИПатаптаў ён дзеўкам лён,ИПатаптаў ён дзеўкам лён,

ТО
РИ
ЙБелы кужаль паслалі,ЙБелы кужаль паслалі,
Эй, люлі, паслалі.ЙЭй, люлі, паслалі.

Б
Дзеўкі лянок сабралі,

Б
Дзеўкі лянок сабралі,
Эй, люлі, сабралі.БЭй, люлі, сабралі.ГДзеўкі лянок сабралі,ГДзеўкі лянок сабралі,
Эй, люлі, сабралі.ГЭй, люлі, сабралі.

УУДзеўкі лянок сабралі,УДзеўкі лянок сабралі,

ККИ
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А йшоў Гасподзь жабруючы,
Грэшных людзей ратуючы.
Прыйшоў Гасподзь к(ы) Дунаю,
Аж там дзеўка ваду бярэ.
«Ай, дай, дзеўка, чыстый вады,
Памыць богу рукi, ногi».
Дзеўка  бога не пазнала,
Горда богу адказала:
«Мая вада — нiчыстыя,
Нячыстыя, брудзiстыя.
З лесу лiсцем заношына,
З гор пясочкым засыпана».
«Сама ж ты, дзеўка, нячыстая,
Сама ты, дзеўка, брудзiстая.
Восем сыноў парадзiла,
Усiх у морi патапiла».
Дзеўка бога, йна, узнала,
Пiрад богам крыжам пала.
«Пастой, дзеўка, нi ўлiкайся,
Йдзi ў храм божы, спавiдайся».
Пыйшла дзеўка ды касцёла,
Стала дзеўка лi прыстола.
Стала iна спывiдацца,
Стала цела распыдацца.
Прыляцела к ёй восiм ангiлаў,
Сталi цела сыбiрацi.
Сталi цела сыбiрацi
I ў кучачку  ўсё склыдацi.
«Матка ж наша, радзiцелка,
На што ж ты нас пырадзiла?
На што ж ты нас пырадзiла,
Усiх ў морi пытапiла?»

ПОСТАВЫЯ

27. А йшоў Гасподзь жабруючы

РЕ
ПО

Пiрад богам крыжам пала.ОПiрад богам крыжам пала.З
Усiх у морi патапiла».

З
Усiх у морi патапiла».
Дзеўка бога, йна, узнала,ЗДзеўка бога, йна, узнала,
Пiрад богам крыжам пала.ЗПiрад богам крыжам пала.

И
Сама ты, дзеўка, брудзiстая.

И
Сама ты, дзеўка, брудзiстая.

ИВосем сыноў парадзiла,ИВосем сыноў парадзiла,
Усiх у морi патапiла».ИУсiх у морi патапiла».
Дзеўка бога, йна, узнала,ИДзеўка бога, йна, узнала,

Т
«Сама ж ты, дзеўка, нячыстая,

Т
«Сама ж ты, дзеўка, нячыстая,
Сама ты, дзеўка, брудзiстая.ТСама ты, дзеўка, брудзiстая.ТВосем сыноў парадзiла,ТВосем сыноў парадзiла,

О
З лесу лiсцем заношына,

О
З лесу лiсцем заношына,
З гор пясочкым засыпана».ОЗ гор пясочкым засыпана».
«Сама ж ты, дзеўка, нячыстая,О«Сама ж ты, дзеўка, нячыстая,
Сама ты, дзеўка, брудзiстая.ОСама ты, дзеўка, брудзiстая.

Р
Нячыстыя, брудзiстыя.

Р
Нячыстыя, брудзiстыя.
З лесу лiсцем заношына,РЗ лесу лiсцем заношына,
З гор пясочкым засыпана».РЗ гор пясочкым засыпана».

И«Мая вада — нiчыстыя,И«Мая вада — нiчыстыя,
Нячыстыя, брудзiстыя.ИНячыстыя, брудзiстыя.
З лесу лiсцем заношына,ИЗ лесу лiсцем заношына,

Й
Дзеўка  бога не пазнала,

Й
Дзеўка  бога не пазнала, Б«Ай, дай, дзеўка, чыстый вады, Б«Ай, дай, дзеўка, чыстый вады, ГУ

КИ
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Ў праваслаўным горадзi Русалiмi (2)
А i жыў сабе быў Ахмiён—князь. (2)
Была ў Яго к(ы)нягiня ды Аўгiння. (2)
А ня меў жа ён чаду нi ядынага. (2)
Як стаў Ахмiён у цэркаў прахаджаць,*
А дзеву Багародзiцу прасiцi:
«Ай, мацi Марыя прысвiтая, (2)
Ай, дай жа мне чаду хоць ядынага». (2)
А зачула тоя мацi Марыя,
А зачула тоя прысвiтая.
«А iдзi, Ахмiёню, дадому,
А прымi ад Аўгiннi цалаванiе».
Ад цылыванiя  — зацiжарыла. (2)
Насiла сорак нядзель, як адзiн дзень. (2)
Парадзiла Аўгiння сабе сына. (2)
А вялiкi ж(а) славен Ахмiён—князь!
Як стаў па гораду прыiзджацi,
Кнiжэнiчкi ў папоў сыбiрацi.
А што (й) дзiцяцi за ймя дацi? (2)
А дадзiм жа iмя — свiтай Мiкола. (2)
А яго к(ы)нягiня нi ўзлюбiла, (2)
А iна ад кырвацi адступiла. (2)
Як сталi папы думаць i гадаць,
Кнiжанiчкi чытаць i пiсацi.
А(й) што дзiцяцi за ймя дацi? (2)
А дадзiм жа iмя — святы Аляксей. (2)
А яго к(а)нягiня  ўзлюбiла,
А iна да кырвацi пыдступiла.
А ня рос па гыдам, рос па чысам. (2)
Захацеў Яго бацюшка ў школу падаць,
Гасударыня/матка зывялела.
Нi столькi Ляксея навучылi,
А  пабольшы Ляксей сам наўчыўся.

28. Ў праваслаўным горадзi Русалiмi

РЕ
ПО

Кнiжэнiчкi ў папоў сыбiрацi.ОКнiжэнiчкi ў папоў сыбiрацi.
А што (й) дзiцяцi за ймя дацi? (2)ОА што (й) дзiцяцi за ймя дацi? (2)
А дадзiм жа iмя — свiтай Мiкола. (2)ОА дадзiм жа iмя — свiтай Мiкола. (2)

З
А вялiкi ж(а) славен Ахмiён—князь!

З
А вялiкi ж(а) славен Ахмiён—князь!
Як стаў па гораду прыiзджацi,ЗЯк стаў па гораду прыiзджацi,
Кнiжэнiчкi ў папоў сыбiрацi.ЗКнiжэнiчкi ў папоў сыбiрацi.
И

Насiла сорак нядзель, як адзiн дзень. (2)

И
Насiла сорак нядзель, як адзiн дзень. (2)
Парадзiла Аўгiння сабе сына. (2)ИПарадзiла Аўгiння сабе сына. (2)
А вялiкi ж(а) славен Ахмiён—князь!ИА вялiкi ж(а) славен Ахмiён—князь!
Як стаў па гораду прыiзджацi,ИЯк стаў па гораду прыiзджацi,

Т
Ад цылыванiя  — зацiжарыла. (2)

Т
Ад цылыванiя  — зацiжарыла. (2)
Насiла сорак нядзель, як адзiн дзень. (2)ТНасiла сорак нядзель, як адзiн дзень. (2)
Парадзiла Аўгiння сабе сына. (2)ТПарадзiла Аўгiння сабе сына. (2)

О
«А iдзi, Ахмiёню, дадому,

О
«А iдзi, Ахмiёню, дадому,
А прымi ад Аўгiннi цалаванiе».

О
А прымi ад Аўгiннi цалаванiе».
Ад цылыванiя  — зацiжарыла. (2)ОАд цылыванiя  — зацiжарыла. (2)
Насiла сорак нядзель, як адзiн дзень. (2)ОНасiла сорак нядзель, як адзiн дзень. (2)

Р
А зачула тоя прысвiтая.

Р
А зачула тоя прысвiтая.
«А iдзi, Ахмiёню, дадому,Р«А iдзi, Ахмiёню, дадому,
А прымi ад Аўгiннi цалаванiе».РА прымi ад Аўгiннi цалаванiе».

И
Ай, дай жа мне чаду хоць ядынага». (2)

И
Ай, дай жа мне чаду хоць ядынага». (2)
А зачула тоя мацi Марыя,ИА зачула тоя мацi Марыя,
А зачула тоя прысвiтая.ИА зачула тоя прысвiтая.
«А iдзi, Ахмiёню, дадому,И«А iдзi, Ахмiёню, дадому,

Й
«Ай, мацi Марыя прысвiтая, (2)

Й
«Ай, мацi Марыя прысвiтая, (2)
Ай, дай жа мне чаду хоць ядынага». (2)ЙАй, дай жа мне чаду хоць ядынага». (2)

Б
Як стаў Ахмiён у цэркаў прахаджаць,*

Б
Як стаў Ахмiён у цэркаў прахаджаць,* ГЯк стаў Ахмiён у цэркаў прахаджаць,* ГЯк стаў Ахмiён у цэркаў прахаджаць,* УК

И
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Адно пiсямцо прачытае,
Другоя пiсямцо сам напiша.
Зыхацеў  яго бацюшка жанiцi,
Гасударыня/матка зывялела.
Ляксею жанiцца няхота.
Атцу, матушку нi сазнаiцца,
Штоб яго ацец/мацi нi прагневаўся,
Штоб яго  ацец/мацi нi рассердзiлiсь.
Узялi к(ы)нягiню Кацярыну
Iз чужыя зямлi, iз чыркаскiя.
А паехаў Аляксей за к(ы)нягiняй,
Давалi кушаванне сахарныя.
Ляксей кушаванне ня кушыў,
А на нiшчых, убогiх пыраздзiляў.
Прыехаў Аляксей з суборы/цэрквы,
Адпiразаў Аляксей кываны пояс.
«А пыдай, к(ы)нягiня, святыя рызы,
Пыеду я па свету, пыстрадаю.

За атца, матушку богу пымалюся.
I за цiбя, к(ы)нягiня мыладая».
А прышоў Аляксей к сiнiму мору,
А на каленiчкi ўпыдая,
Земляныя ўклоны ўкланяе,
Госпада бога ўмаляя:
«А Госпадзi, Госпадзi, Спас мiласлiвы,

Каб мне ета мора а перадабыцца,
Я б ад смерцяных грахоў мог спасцiся».
Толькi Ляксей слова канчая,
А кырабаль к берагу прыплывая.
Ляксею у карабаль садзiцца,
Прыязджае Ляксею ў чужую землю.
Прыходжае Ляксей у субору/цэркву.
I жыў ён там трыццаць тры гады.
Штопятнiцы спавiдаўся,
Штосыботы ён прычашчаўся,
У нядзелю рана проскарку еў.
Забачыла Яго мацi Марыя,
Забачыла Яго прысвiтая.
«А йдзi, Аляксею, дадому,
Ўжо ж цябе айцец, мацi нi угадая,
А нi твая к(а)нягiня маладая.
Прыходжае Аляксей к сiнiму мору,
На каленечкi  ён упадая,
Земляныя уклоны ўкланяя,
Госпада бога умаляя:
«А Госпадзi, Божачка, Спас мiласлiвы,
Каб мне гэта мора а перадабыцца,
Я б ад смярцельных грахоў мог спасцiся».

Толькi Ляксей слова канчая,
А карабаль к берагу прыплывая.

* Двойчы паўтараюцца толькі азначаныя радкі. Калі няма паўтораў, тады
выконваюцца першыя два такты.РЕЕ
П

Госпада бога ўмаляя:

П
Госпада бога ўмаляя:
«А Госпадзi, Госпадзi, Спас мiласлiвы,П«А Госпадзi, Госпадзi, Спас мiласлiвы,О
Земляныя ўклоны ўкланяе,

О
Земляныя ўклоны ўкланяе,
Госпада бога ўмаляя:ОГоспада бога ўмаляя:
«А Госпадзi, Госпадзi, Спас мiласлiвы,О«А Госпадзi, Госпадзi, Спас мiласлiвы,

З
А прышоў Аляксей к сiнiму мору,

З
А прышоў Аляксей к сiнiму мору,
А на каленiчкi ўпыдая, ЗА на каленiчкi ўпыдая,
Земляныя ўклоны ўкланяе,ЗЗемляныя ўклоны ўкланяе,

И
I за цiбя, к(ы)нягiня мыладая».

И
I за цiбя, к(ы)нягiня мыладая».
А прышоў Аляксей к сiнiму мору,ИА прышоў Аляксей к сiнiму мору, ТЗа атца, матушку богу пымалюся.ТЗа атца, матушку богу пымалюся.ОЗа атца, матушку богу пымалюся.ОЗа атца, матушку богу пымалюся.

Р
Ўжо ж цябе айцец, мацi нi угадая,

Р
Ўжо ж цябе айцец, мацi нi угадая,
А нi твая к(а)нягiня маладая.РА нi твая к(а)нягiня маладая.
Прыходжае Аляксей к сiнiму мору,РПрыходжае Аляксей к сiнiму мору,
На каленечкi  ён упадая,РНа каленечкi  ён упадая,

И
«А йдзi, Аляксею, дадому,

И
«А йдзi, Аляксею, дадому,

ИЎжо ж цябе айцец, мацi нi угадая,ИЎжо ж цябе айцец, мацi нi угадая,
А нi твая к(а)нягiня маладая.ИА нi твая к(а)нягiня маладая.

Й
Забачыла Яго мацi Марыя,

Й
Забачыла Яго мацi Марыя,
Забачыла Яго прысвiтая.ЙЗабачыла Яго прысвiтая.
«А йдзi, Аляксею, дадому,Й«А йдзi, Аляксею, дадому,
Ўжо ж цябе айцец, мацi нi угадая,ЙЎжо ж цябе айцец, мацi нi угадая,

Б
Штосыботы ён прычашчаўся,

Б
Штосыботы ён прычашчаўся,
У нядзелю рана проскарку еў.БУ нядзелю рана проскарку еў.
Забачыла Яго мацi Марыя,БЗабачыла Яго мацi Марыя,

Г
Штопятнiцы спавiдаўся,

Г
Штопятнiцы спавiдаўся,
Штосыботы ён прычашчаўся,ГШтосыботы ён прычашчаўся,
У нядзелю рана проскарку еў.ГУ нядзелю рана проскарку еў.

У
Прыходжае Ляксей у субору/цэркву.

У
Прыходжае Ляксей у субору/цэркву.
I жыў ён там трыццаць тры гады.УI жыў ён там трыццаць тры гады.
Штопятнiцы спавiдаўся,УШтопятнiцы спавiдаўся,
Штосыботы ён прычашчаўся,УШтосыботы ён прычашчаўся,

К
Прыязджае Ляксею ў чужую землю.

К
Прыязджае Ляксею ў чужую землю.
Прыходжае Ляксей у субору/цэркву.КПрыходжае Ляксей у субору/цэркву.
I жыў ён там трыццаць тры гады.КI жыў ён там трыццаць тры гады.

ИПрыязджае Ляксею ў чужую землю.ИПрыязджае Ляксею ў чужую землю.
Прыходжае Ляксей у субору/цэркву.ИПрыходжае Ляксей у субору/цэркву.
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А у лесе, лесе, ды на верасе.
Вясна/красна на ўвесь свет!*
Малады там хлопчык ды валы пасе.
А яму дзяўчынка ды абед нясе.
— Сядзьма радам, хлопчык, паабедайма.
А я па абедзе скажу табе дзіва.
Скажу табе дзіва найдзіўнейшае.
Гэтаю вясною пабярэмося.
Мужам і жаною застанемося.

* Рэфрэн паўтараецца пасля кожнага радка.

ВАЛАЧОБНЫЯ

29. А у лесе, лесе, ды на верасе

РЕ
ПО
ЗИ

* Рэфрэн паўтараецца пасля кожнага радка.И* Рэфрэн паўтараецца пасля кожнага радка.Т
Мужам і жаною застанемося.

Т
Мужам і жаною застанемося.

Т* Рэфрэн паўтараецца пасля кожнага радка.Т* Рэфрэн паўтараецца пасля кожнага радка.
О

Гэтаю вясною пабярэмося.

О
Гэтаю вясною пабярэмося.

ОМужам і жаною застанемося.ОМужам і жаною застанемося.Р
А я па абедзе скажу табе дзіва.

Р
А я па абедзе скажу табе дзіва.
Скажу табе дзіва найдзіўнейшае.РСкажу табе дзіва найдзіўнейшае.
Гэтаю вясною пабярэмося.РГэтаю вясною пабярэмося.
Мужам і жаною застанемося.РМужам і жаною застанемося.

И
— Сядзьма радам, хлопчык, паабедайма.

И
— Сядзьма радам, хлопчык, паабедайма.
А я па абедзе скажу табе дзіва.ИА я па абедзе скажу табе дзіва.
Скажу табе дзіва найдзіўнейшае.ИСкажу табе дзіва найдзіўнейшае.

Й
Малады там хлопчык ды валы пасе.

Й
Малады там хлопчык ды валы пасе.
А яму дзяўчынка ды абед нясе.ЙА яму дзяўчынка ды абед нясе.
— Сядзьма радам, хлопчык, паабедайма.Й— Сядзьма радам, хлопчык, паабедайма.
А я па абедзе скажу табе дзіва.ЙА я па абедзе скажу табе дзіва.

БМалады там хлопчык ды валы пасе.БМалады там хлопчык ды валы пасе.
ГУУ
ККИ
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А з/пад лесу, лесу цёмнага.
Да зялён явар кудравы!*
Ох, ідзе, ідзе туча цёмная.
Туча цёмная, валачобная.
Валачобнікі валачыліся.
Валачыліся, памачыліся.
Зайшлі к бабкі ў двор — пасушыліся.
А дала бабка ўсім па яечку.
Ўсім па яечку ды па краснен(і)кім.
Адной сіраце ды не высталася.
Вывела бабка ды каровіцу.
Сірата/дурата са двара не йдзець.
Са двара не йдзець і кароўку не бярэць.
Вывела бабка ды красну дзеўку.
Са двара пайшоў паскакуючы.
Паскакуючы, падзякуючы.

* Рэфрэн паўтараецца пасля кожнага радка.

30. А з/пад лесу, лесу цёмнага

РЕ
ПО

Вывела бабка ды красну дзеўку.ОВывела бабка ды красну дзеўку.З
Вывела бабка ды каровіцу.

З
Вывела бабка ды каровіцу.
Сірата/дурата са двара не йдзець.ЗСірата/дурата са двара не йдзець.
Са двара не йдзець і кароўку не бярэць.ЗСа двара не йдзець і кароўку не бярэць.
Вывела бабка ды красну дзеўку.ЗВывела бабка ды красну дзеўку.

И
Адной сіраце ды не высталася.

И
Адной сіраце ды не высталася.
Вывела бабка ды каровіцу.ИВывела бабка ды каровіцу.ИСірата/дурата са двара не йдзець.ИСірата/дурата са двара не йдзець.

Т
А дала бабка ўсім па яечку.

Т
А дала бабка ўсім па яечку.
Ўсім па яечку ды па краснен(і)кім.ТЎсім па яечку ды па краснен(і)кім.
Адной сіраце ды не высталася.ТАдной сіраце ды не высталася.
Вывела бабка ды каровіцу.ТВывела бабка ды каровіцу.

О
Зайшлі к бабкі ў двор — пасушыліся.

О
Зайшлі к бабкі ў двор — пасушыліся.

ОА дала бабка ўсім па яечку.ОА дала бабка ўсім па яечку.
Ўсім па яечку ды па краснен(і)кім.ОЎсім па яечку ды па краснен(і)кім.
Адной сіраце ды не высталася.

О
Адной сіраце ды не высталася.

Р
Валачобнікі валачыліся.

Р
Валачобнікі валачыліся.
Валачыліся, памачыліся.РВалачыліся, памачыліся.
Зайшлі к бабкі ў двор — пасушыліся.РЗайшлі к бабкі ў двор — пасушыліся.
А дала бабка ўсім па яечку.РА дала бабка ўсім па яечку.

И
Туча цёмная, валачобная.

И
Туча цёмная, валачобная.
Валачобнікі валачыліся.ИВалачобнікі валачыліся.
Валачыліся, памачыліся.ИВалачыліся, памачыліся.

Й
Да зялён явар кудравы!*

Й
Да зялён явар кудравы!*
Ох, ідзе, ідзе туча цёмная. ЙОх, ідзе, ідзе туча цёмная.
Туча цёмная, валачобная. ЙТуча цёмная, валачобная.

БГ
УУКК
И
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Ідзём/пайдзём ўдоль вуліцы.
Спявайце, братцы, спявайце!*
Ўдоль вуліцы, ў дзяўчынскі двор.
Дзяўчынскі двор на сем вакон.
— Добры вечар, дзяўчыначка.
Ці спіш, ляжыш, спачываеш?
Калі ты спіш — устань з ложку.
Устань з ложку, абуй ножку.
Прычашыся гладзюсенька
Ды прыдзі блізюсенька.
Сядзь пад вакном на ўсход сонца.
Проці акна — зялёны сад.
А ў тым садзе — вінаградзе.
Кветкі цвітуць, расцвітаюць.
Птушкі пяюць, распяваюць.

* Рэфрэн паўтараецца пасля кожнага радка.

31. Ідзём/пайдзём ўдоль вуліцы

РЕ
ПП* Рэфрэн паўтараецца пасля кожнага радка.П* Рэфрэн паўтараецца пасля кожнага радка.

О
Кветкі цвітуць, расцвітаюць.

О
Кветкі цвітуць, расцвітаюць.
Птушкі пяюць, распяваюць.ОПтушкі пяюць, распяваюць.З
Проці акна — зялёны сад.

З
Проці акна — зялёны сад.
А ў тым садзе — вінаградзе.ЗА ў тым садзе — вінаградзе.
Кветкі цвітуць, расцвітаюць.ЗКветкі цвітуць, расцвітаюць.
Птушкі пяюць, распяваюць.ЗПтушкі пяюць, распяваюць.

И
Сядзь пад вакном на ўсход сонца.

И
Сядзь пад вакном на ўсход сонца.
Проці акна — зялёны сад.ИПроці акна — зялёны сад.
А ў тым садзе — вінаградзе.ИА ў тым садзе — вінаградзе.

Т
Прычашыся гладзюсенька

Т
Прычашыся гладзюсенька
Ды прыдзі блізюсенька.ТДы прыдзі блізюсенька.
Сядзь пад вакном на ўсход сонца.ТСядзь пад вакном на ўсход сонца.
Проці акна — зялёны сад.ТПроці акна — зялёны сад.

О
Устань з ложку, абуй ножку.

О
Устань з ложку, абуй ножку.
Прычашыся гладзюсенькаОПрычашыся гладзюсенька
Ды прыдзі блізюсенька.ОДы прыдзі блізюсенька.

Р
Ці спіш, ляжыш, спачываеш?

Р
Ці спіш, ляжыш, спачываеш?
Калі ты спіш — устань з ложку.РКалі ты спіш — устань з ложку.
Устань з ложку, абуй ножку.РУстань з ложку, абуй ножку.
Прычашыся гладзюсенькаРПрычашыся гладзюсенька

И
— Добры вечар, дзяўчыначка.

И
— Добры вечар, дзяўчыначка.
Ці спіш, ляжыш, спачываеш?ИЦі спіш, ляжыш, спачываеш?
Калі ты спіш — устань з ложку.ИКалі ты спіш — устань з ложку.

Й
Ўдоль вуліцы, ў дзяўчынскі двор.

Й
Ўдоль вуліцы, ў дзяўчынскі двор.
Дзяўчынскі двор на сем вакон.ЙДзяўчынскі двор на сем вакон.
— Добры вечар, дзяўчыначка.Й— Добры вечар, дзяўчыначка.
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Ходзіць пава па вуліцы. Гэй, віно!
Ходзіць пава па вуліцы. Віно!*
Сцеле пер’е па мураўцы. Гэй, віно!
А за ёю — красна панна. Гэй, віно!
Красна панна — млада Ганна. Гэй, віно!
Пер’е бярэ, ў хвартух кладзе. Гэй, віно!
А з хвартушка вянок віе. Гэй, віно!
Звіўшы вянок, пайшла ў танок. Гэй, віно!
Скуль жа ўзяўся буйны вецер. Гэй, віно!
Звеяў венец ў быстры Дунай. Гэй, віно!
Пайшла Ганна беражочкам. Гэй, віно!
Беражочкам за вяночкам. Гэй, віно!
Напаткала тры малойцы. Гэй, віно!
— Ах, мае ж вы малойчыкі. Гэй, віно!
Вы закіньце сеці/невад. Гэй, віно!
Ды злавіце павін венец. Гэй, віно!
— Што ж нам, панна, за дар дасі? Гэй, віно!
— А старшаму — павін венец. Гэй, віно!
А другому — злоты персцень. Гэй, віно!
А трэццяму — сама, млода. Гэй, віно!
Сама, млода, як ягода. Гэй, віно!

* Кожны радок паўтараецца двойчы, але без «Гэй».

32. Ходзіць пава па вуліцы

РЕ
П— Што ж нам, панна, за дар дасі? Гэй, віно!П— Што ж нам, панна, за дар дасі? Гэй, віно!
О

Напаткала тры малойцы. Гэй, віно!

О
Напаткала тры малойцы. Гэй, віно!
— Ах, мае ж вы малойчыкі. Гэй, віно!

О
— Ах, мае ж вы малойчыкі. Гэй, віно!
Вы закіньце сеці/невад. Гэй, віно!ОВы закіньце сеці/невад. Гэй, віно!
Ды злавіце павін венец. Гэй, віно!ОДы злавіце павін венец. Гэй, віно!

З
Беражочкам за вяночкам. Гэй, віно!

З
Беражочкам за вяночкам. Гэй, віно!
Напаткала тры малойцы. Гэй, віно!ЗНапаткала тры малойцы. Гэй, віно!
— Ах, мае ж вы малойчыкі. Гэй, віно!З— Ах, мае ж вы малойчыкі. Гэй, віно!
Вы закіньце сеці/невад. Гэй, віно!ЗВы закіньце сеці/невад. Гэй, віно!

И
Пайшла Ганна беражочкам. Гэй, віно!

И
Пайшла Ганна беражочкам. Гэй, віно!
Беражочкам за вяночкам. Гэй, віно!ИБеражочкам за вяночкам. Гэй, віно!
Напаткала тры малойцы. Гэй, віно!ИНапаткала тры малойцы. Гэй, віно!

Т
Скуль жа ўзяўся буйны вецер. Гэй, віно!

Т
Скуль жа ўзяўся буйны вецер. Гэй, віно!
Звеяў венец ў быстры Дунай. Гэй, віно!ТЗвеяў венец ў быстры Дунай. Гэй, віно!
Пайшла Ганна беражочкам. Гэй, віно!ТПайшла Ганна беражочкам. Гэй, віно!
Беражочкам за вяночкам. Гэй, віно!ТБеражочкам за вяночкам. Гэй, віно!

О
Звіўшы вянок, пайшла ў танок. Гэй, віно!

О
Звіўшы вянок, пайшла ў танок. Гэй, віно!
Скуль жа ўзяўся буйны вецер. Гэй, віно!ОСкуль жа ўзяўся буйны вецер. Гэй, віно!
Звеяў венец ў быстры Дунай. Гэй, віно!ОЗвеяў венец ў быстры Дунай. Гэй, віно!

Р
Пер’е бярэ, ў хвартух кладзе. Гэй, віно!

Р
Пер’е бярэ, ў хвартух кладзе. Гэй, віно!
А з хвартушка вянок віе. Гэй, віно!РА з хвартушка вянок віе. Гэй, віно!
Звіўшы вянок, пайшла ў танок. Гэй, віно!РЗвіўшы вянок, пайшла ў танок. Гэй, віно!
Скуль жа ўзяўся буйны вецер. Гэй, віно!РСкуль жа ўзяўся буйны вецер. Гэй, віно!

И
Красна панна — млада Ганна. Гэй, віно!

И
Красна панна — млада Ганна. Гэй, віно!
Пер’е бярэ, ў хвартух кладзе. Гэй, віно!ИПер’е бярэ, ў хвартух кладзе. Гэй, віно!
А з хвартушка вянок віе. Гэй, віно!ИА з хвартушка вянок віе. Гэй, віно!

Й
Сцеле пер’е па мураўцы. Гэй, віно!

Й
Сцеле пер’е па мураўцы. Гэй, віно!
А за ёю — красна панна. Гэй, віно!ЙА за ёю — красна панна. Гэй, віно!
Красна панна — млада Ганна. Гэй, віно!ЙКрасна панна — млада Ганна. Гэй, віно!
Пер’е бярэ, ў хвартух кладзе. Гэй, віно!ЙПер’е бярэ, ў хвартух кладзе. Гэй, віно!
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А ці дома, дома пане гаспадару?
Зялён явар/дуброва!*
Хоць і дома, да не кажыцца.
Ў новай каморы прыбіраецца.
Пане гаспадару, адчыні акно.
Адчыні другое, паглядзі у поле.
Што у тваім полі дабрадзеіцца.
Сем сох аруць, восем барануюць.
Дзевяць севаў жыта сеюць.
Каласом яно каласістае.
Зярном яно ядраністае.
Ад мяжы да мяжы пахілілася.
Пану гаспадару пакланілася.

* Прыпеў  паўтараецца пасля кожнага радка.

33. А ці дома, дома пане гаспадару

РЕ
ПООО

* Прыпеў  паўтараецца пасля кожнага радка.О* Прыпеў  паўтараецца пасля кожнага радка.
З

Ад мяжы да мяжы пахілілася.

З
Ад мяжы да мяжы пахілілася.

ЗПану гаспадару пакланілася.ЗПану гаспадару пакланілася.ЗИ
Зярном яно ядраністае.

И
Зярном яно ядраністае.
Ад мяжы да мяжы пахілілася.ИАд мяжы да мяжы пахілілася.
Пану гаспадару пакланілася.ИПану гаспадару пакланілася.

Т
Дзевяць севаў жыта сеюць.

Т
Дзевяць севаў жыта сеюць.
Каласом яно каласістае.ТКаласом яно каласістае.
Зярном яно ядраністае.ТЗярном яно ядраністае.
Ад мяжы да мяжы пахілілася.ТАд мяжы да мяжы пахілілася.

О
Сем сох аруць, восем барануюць.

О
Сем сох аруць, восем барануюць.

ОДзевяць севаў жыта сеюць.ОДзевяць севаў жыта сеюць.
Каласом яно каласістае.ОКаласом яно каласістае.

Р
Адчыні другое, паглядзі у поле.

Р
Адчыні другое, паглядзі у поле.
Што у тваім полі дабрадзеіцца.РШто у тваім полі дабрадзеіцца.
Сем сох аруць, восем барануюць.РСем сох аруць, восем барануюць.
Дзевяць севаў жыта сеюць.РДзевяць севаў жыта сеюць.

И
Пане гаспадару, адчыні акно.

И
Пане гаспадару, адчыні акно.
Адчыні другое, паглядзі у поле.ИАдчыні другое, паглядзі у поле.
Што у тваім полі дабрадзеіцца.ИШто у тваім полі дабрадзеіцца.

Й
Хоць і дома, да не кажыцца.

Й
Хоць і дома, да не кажыцца.
Ў новай каморы прыбіраецца.ЙЎ новай каморы прыбіраецца.
Пане гаспадару, адчыні акно. ЙПане гаспадару, адчыні акно.
Адчыні другое, паглядзі у поле.ЙАдчыні другое, паглядзі у поле.
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Валачоб(а)ныя людзі доб(а)рыя.
Вясна/красна на ўвесь свет!*
Валачыліся, памачыліся.
Прайшлі крыльцо — знайшлі яйцо.
Прайшлі другое — пацяралі тое.
Прайшлі кладку — знайшлі ладку.
Прайшлі другую — пацяралі тую.
Прайшлі рэчку — знайшлі свечку.
Прайшлі другую — пацяралі тую.

* Рэфрэн паўтараецца пасля кожнага радка.

34. Валачобныя людзі добрыя

РЕ
ПОО

* Рэфрэн паўтараецца пасля кожнага радка.О* Рэфрэн паўтараецца пасля кожнага радка.З
Прайшлі другую — пацяралі тую.

З
Прайшлі другую — пацяралі тую.

З* Рэфрэн паўтараецца пасля кожнага радка.З* Рэфрэн паўтараецца пасля кожнага радка.

И
Прайшлі другую — пацяралі тую.

И
Прайшлі другую — пацяралі тую.
Прайшлі рэчку — знайшлі свечку.ИПрайшлі рэчку — знайшлі свечку.
Прайшлі другую — пацяралі тую.ИПрайшлі другую — пацяралі тую.
Т

Прайшлі кладку — знайшлі ладку.

Т
Прайшлі кладку — знайшлі ладку.

ТПрайшлі другую — пацяралі тую.ТПрайшлі другую — пацяралі тую.
Прайшлі рэчку — знайшлі свечку.ТПрайшлі рэчку — знайшлі свечку.

О
Прайшлі крыльцо — знайшлі яйцо.

О
Прайшлі крыльцо — знайшлі яйцо.
Прайшлі другое — пацяралі тое.ОПрайшлі другое — пацяралі тое.
Прайшлі кладку — знайшлі ладку.ОПрайшлі кладку — знайшлі ладку.
Прайшлі другую — пацяралі тую.ОПрайшлі другую — пацяралі тую.

Р
Валачыліся, памачыліся.

Р
Валачыліся, памачыліся.
Прайшлі крыльцо — знайшлі яйцо.РПрайшлі крыльцо — знайшлі яйцо.
Прайшлі другое — пацяралі тое.РПрайшлі другое — пацяралі тое.

И
Валачоб(а)ныя людзі доб(а)рыя.

И
Валачоб(а)ныя людзі доб(а)рыя.
Вясна/красна на ўвесь свет!*ИВясна/красна на ўвесь свет!*
Валачыліся, памачыліся.ИВалачыліся, памачыліся.
Прайшлі крыльцо — знайшлі яйцо.ИПрайшлі крыльцо — знайшлі яйцо.

ЙВалачоб(а)ныя людзі доб(а)рыя.ЙВалачоб(а)ныя людзі доб(а)рыя.
Вясна/красна на ўвесь свет!*ЙВясна/красна на ўвесь свет!*
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А тапу/тапу, на жоўтам пяску.
Ля/лё, ля/лё, лі/ляй/лё!*
На жоўтам пяску, у новам дамку.
У новам дамку — чатыры вакны.
Первае вакно — на ўсход сонійка.
Другое вакно — на паўдзён сонца.
Трэццяе вакно — на захад сонца.
Чацвёртае вакно — сілязню ўляцець.
Сілязень ўляцеў, на століку сеў.
На стале ён сеў, радасць расказаў.
Радасць расказаў пану Івану.
Што ў яго даме ўсё ў парадачку.
Уся сямейка у дастатачку.

* Рэфрэн паўтараецца пасля кожнага радка.

35. А тапу/тапу, на жоўтам пяску

РЕ
ПО
З

* Рэфрэн паўтараецца пасля кожнага радка.

З
* Рэфрэн паўтараецца пасля кожнага радка.ИИИ* Рэфрэн паўтараецца пасля кожнага радка.И* Рэфрэн паўтараецца пасля кожнага радка.Т

Уся сямейка у дастатачку.

Т
Уся сямейка у дастатачку.

* Рэфрэн паўтараецца пасля кожнага радка.Т* Рэфрэн паўтараецца пасля кожнага радка.

О
Радасць расказаў пану Івану.

О
Радасць расказаў пану Івану.
Што ў яго даме ўсё ў парадачку.ОШто ў яго даме ўсё ў парадачку.
Уся сямейка у дастатачку.ОУся сямейка у дастатачку.

Р
На стале ён сеў, радасць расказаў.

Р
На стале ён сеў, радасць расказаў.

РРадасць расказаў пану Івану.РРадасць расказаў пану Івану.
Што ў яго даме ўсё ў парадачку.РШто ў яго даме ўсё ў парадачку.

И
Чацвёртае вакно — сілязню ўляцець.

И
Чацвёртае вакно — сілязню ўляцець.
Сілязень ўляцеў, на століку сеў.ИСілязень ўляцеў, на століку сеў.
На стале ён сеў, радасць расказаў.ИНа стале ён сеў, радасць расказаў.
Радасць расказаў пану Івану.ИРадасць расказаў пану Івану.

Й
Другое вакно — на паўдзён сонца.

Й
Другое вакно — на паўдзён сонца.
Трэццяе вакно — на захад сонца.

Й
Трэццяе вакно — на захад сонца.
Чацвёртае вакно — сілязню ўляцець.ЙЧацвёртае вакно — сілязню ўляцець.
Сілязень ўляцеў, на століку сеў.ЙСілязень ўляцеў, на століку сеў.

БПервае вакно — на ўсход сонійка. БПервае вакно — на ўсход сонійка.
Другое вакно — на паўдзён сонца. БДругое вакно — на паўдзён сонца. ГУ
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Подай, Юр’ю, да ключы з неба.*
Одчыні ты сіное небо.
Выпусці ты тэплое літо.
Штоб родзіло густое жыто.
І густое, корэністое.
А на колос колосістое.
А на зерне ядрэністое.

* Кожны радок паўтараецца двойчы.

ЮР’ЕЎСКІЯ

36. Подай, Юр’ю, да ключы з неба

РЕ
П* Кожны радок паўтараецца двойчы.П* Кожны радок паўтараецца двойчы.ОО* Кожны радок паўтараецца двойчы.О* Кожны радок паўтараецца двойчы.

З
І густое, корэністое.

З
І густое, корэністое.
А на колос колосістое.ЗА на колос колосістое.ЗА на зерне ядрэністое.ЗА на зерне ядрэністое.
И

Штоб родзіло густое жыто.

И
Штоб родзіло густое жыто.
І густое, корэністое.ИІ густое, корэністое.
А на колос колосістое.ИА на колос колосістое.

Т
Одчыні ты сіное небо.

Т
Одчыні ты сіное небо.
Выпусці ты тэплое літо.ТВыпусці ты тэплое літо.
Штоб родзіло густое жыто.ТШтоб родзіло густое жыто.
І густое, корэністое.ТІ густое, корэністое.

О
Подай, Юр’ю, да ключы з неба.*

О
Подай, Юр’ю, да ключы з неба.*
Одчыні ты сіное небо.ООдчыні ты сіное небо.
Выпусці ты тэплое літо.ОВыпусці ты тэплое літо.

РРПодай, Юр’ю, да ключы з неба.*РПодай, Юр’ю, да ключы з неба.*
ИИЙ
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Юр’я, устань рана.*
Юр’я, мыйся бела.
Юр’я, ідзі ў стайню.
Юр’я, сядлай каня.
Юр’я, едзь у поле.
Юр’я, адамкні зямлю.
Юр’я, пусці расу.
Юр’я, цяпленькую.
Юр’я, бяленькую.

* Кожны радок паўтараецца двойчы.

37. Юр’я, устань рана

РЕ
ПО
ЗИ
ТО

* Кожны радок паўтараецца двойчы.

О
* Кожны радок паўтараецца двойчы.Р* Кожны радок паўтараецца двойчы.Р* Кожны радок паўтараецца двойчы.

И
Юр’я, цяпленькую.

И
Юр’я, цяпленькую.
Юр’я, бяленькую. ИЮр’я, бяленькую. Й
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Юр’я, устань рана,
Устань рана, Юр’я!

Юр’я, ўмыйся бела,
Ўмыйся бела, Юр’я!

Юр’я, учашыся,
Учашыся, Юр’я!

Юр’я, абуй боты,
Абуй боты, Юр’я!

Юр’я, ідзі ў поля,
Ідзі ў поля, Юр’я!

Юр’я, вазьмі ключы,
Вазьмі ключы, Юр’я!

Юр’я, адамкні зямлю,
Адамкні зямлю, Юр’я!

Юр’я, пусці расу,
Пусці расу, Юр’я!

Юр’я, ўзрасці траву,
Ўзрасці траву, Юр’я!

Раса для каровак,
Раса для каровак.

Трава для конікаў,
Трава для конікаў.

38. Юр’я, устань рана

РЕ
ПО
ЗИ

Юр’я, вазьмі ключы,ИЮр’я, вазьмі ключы,
Вазьмі ключы, Юр’я!ИВазьмі ключы, Юр’я!

Т
Юр’я, ідзі ў поля,

Т
Юр’я, ідзі ў поля,

ТІдзі ў поля, Юр’я!ТІдзі ў поля, Юр’я!О
Абуй боты, Юр’я!

О
Абуй боты, Юр’я!

Юр’я, ідзі ў поля,ОЮр’я, ідзі ў поля,
Ідзі ў поля, Юр’я!ОІдзі ў поля, Юр’я!

Р
Юр’я, абуй боты,

Р
Юр’я, абуй боты,
Абуй боты, Юр’я!РАбуй боты, Юр’я!И
Учашыся, Юр’я!

И
Учашыся, Юр’я!

Юр’я, абуй боты,ИЮр’я, абуй боты,
Абуй боты, Юр’я!ИАбуй боты, Юр’я!

Й
БГ
УК
И
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Даўно, даўно тое было —
Кругом зямлі мора лягло.

А ў моры тым жыў люты Цмок,
Штодня збіраў з людзей аброк.

Давалі Цмоку ды аброку —
На кожны двор па чалавеку.

Аддалі ўжо з кожнага двара,
Прыйшла пара і да цара.

— Цару, цару, прыбірайся,
Ці сам ідзі, ці жонку шлі.

Жану сваю пашкадаваў,
Дачку/красу к мору паслаў.

Сіне мора хвалюецца,
Цароўнай Цмок любуецца.

З сіня мора выплывае,
З пашчы агонь выкідае.

Цароўначка спужалася,
За бел камень схавалася.

Аж скуль ўзяўся ды тут Юр’я,
Пагнаў ў мора свайго каня.

Прабіў Цмока злотым кап’ём,
Рассек Цмока вострым мячом.

Па цароўне цар слёзы лье,
А Юр’я ў двор дачку вязе.

Перад Юр’ем укленчыў цар,
Пытаецца, што даці ў дар.

— Не трэба мне тваіх дароў,
З тваёй дачкой бывай здароў.

39. Даўно, даўно тое было

РЕ
Цароўнай Цмок любуецца.

Е
Цароўнай Цмок любуецца.П
Сіне мора хвалюецца,

П
Сіне мора хвалюецца,
Цароўнай Цмок любуецца.ПЦароўнай Цмок любуецца.О
Дачку/красу к мору паслаў.

О
Дачку/красу к мору паслаў.

Сіне мора хвалюецца,ОСіне мора хвалюецца,
Цароўнай Цмок любуецца.ОЦароўнай Цмок любуецца.

З
Жану сваю пашкадаваў,

З
Жану сваю пашкадаваў,
Дачку/красу к мору паслаў.ЗДачку/красу к мору паслаў.ИДачку/красу к мору паслаў.ИДачку/красу к мору паслаў.

ТО
РРассек Цмока вострым мячом.РРассек Цмока вострым мячом.И

Пагнаў ў мора свайго каня.

И
Пагнаў ў мора свайго каня.

Прабіў Цмока злотым кап’ём,ИПрабіў Цмока злотым кап’ём,
Рассек Цмока вострым мячом.ИРассек Цмока вострым мячом.

Й
Аж скуль ўзяўся ды тут Юр’я,

Й
Аж скуль ўзяўся ды тут Юр’я,
Пагнаў ў мора свайго каня.ЙПагнаў ў мора свайго каня.

Б
Цароўначка спужалася,

Б
Цароўначка спужалася,
За бел камень схавалася.БЗа бел камень схавалася.

Аж скуль ўзяўся ды тут Юр’я,БАж скуль ўзяўся ды тут Юр’я,

ГЦароўначка спужалася,ГЦароўначка спужалася,
За бел камень схавалася.ГЗа бел камень схавалася.

У
З пашчы агонь выкідае.

У
З пашчы агонь выкідае.

Цароўначка спужалася,УЦароўначка спужалася,
К

З сіня мора выплывае,

К
З сіня мора выплывае,
З пашчы агонь выкідае. КЗ пашчы агонь выкідае. И



46

Юр’ева матка пагнала цялятка,
Ў лес пайшла, ў лес пайшла,
Залатыя ключы панясла, панясла.

Юр’ева матка, вярніся, вярніся,
Бо ключы нашліся,
Залатыя ключы нашліся, нашліся.

Юр’ева матка сырую зямліцу
Адмыкаць, адмыкаць,
Дробную расіцу выпускаць, выпускаць.

40. Юр’ева матка пагнала цялятка

РЕ
ПО
ЗИ

Адмыкаць, адмыкаць,

И
Адмыкаць, адмыкаць,

ИДробную расіцу выпускаць, выпускаць.ИДробную расіцу выпускаць, выпускаць.Т
Юр’ева матка сырую зямліцу

Т
Юр’ева матка сырую зямліцу
Адмыкаць, адмыкаць,ТАдмыкаць, адмыкаць,ТДробную расіцу выпускаць, выпускаць.ТДробную расіцу выпускаць, выпускаць.

О
Залатыя ключы нашліся, нашліся.

О
Залатыя ключы нашліся, нашліся.

ОЮр’ева матка сырую зямліцуОЮр’ева матка сырую зямліцу
Адмыкаць, адмыкаць,ОАдмыкаць, адмыкаць,

Р
Бо ключы нашліся,

Р
Бо ключы нашліся,
Залатыя ключы нашліся, нашліся.РЗалатыя ключы нашліся, нашліся.ИЮр’ева матка, вярніся, вярніся,ИЮр’ева матка, вярніся, вярніся,
Бо ключы нашліся, ИБо ключы нашліся,
Залатыя ключы нашліся, нашліся.ИЗалатыя ключы нашліся, нашліся.

Й
Ў лес пайшла, ў лес пайшла,

Й
Ў лес пайшла, ў лес пайшла,
Залатыя ключы панясла, панясла.

Й
Залатыя ключы панясла, панясла.

Юр’ева матка, вярніся, вярніся,ЙЮр’ева матка, вярніся, вярніся,

Б
Юр’ева матка пагнала цялятка,

Б
Юр’ева матка пагнала цялятка,

Залатыя ключы панясла, панясла.БЗалатыя ключы панясла, панясла.

ГУУ
ККИ
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Ў чыстым полі пад яваром
Разгуляўся Юр’іў конь.

Разгуляўся Юр’іў конь,
Хвастом мора раскалыхаў.

Хвастом мора раскалыхаў,
Капытом камінь разбіваў.

Як у каміні ядра нет,
Так у мальчыкаў праўды нет.

Ў чыстым полі пад яваром
Разгуляўся Юр’іў конь.

Разгуляўся Юр’іў конь,
Хвастом мора раскалыхаў.

Разгуляўся Юр’іў конь,
Хвастом мора раскалыхаў.

Хвастом мора раскалыхаў,
Капытом арэх разбіваў.

Як ў арэху ядро ёсць,
Так у дзевачак праўда ёсць.

41. Ў чыстым полі пад яваром

Р
Разгуляўся Юр’іў конь.

Р
Разгуляўся Юр’іў конь.Е
Ў чыстым полі пад яваром

Е
Ў чыстым полі пад яваром
Разгуляўся Юр’іў конь.ЕРазгуляўся Юр’іў конь.П
Так у мальчыкаў праўды нет.

П
Так у мальчыкаў праўды нет.

Ў чыстым полі пад яваромПЎ чыстым полі пад яваром
Разгуляўся Юр’іў конь.ПРазгуляўся Юр’іў конь.

О
Як у каміні ядра нет,

О
Як у каміні ядра нет,
Так у мальчыкаў праўды нет.ОТак у мальчыкаў праўды нет.

З
Капытом камінь разбіваў.

З
Капытом камінь разбіваў.

Як у каміні ядра нет, ЗЯк у каміні ядра нет,
И

Хвастом мора раскалыхаў,

И
Хвастом мора раскалыхаў,
Капытом камінь разбіваў.ИКапытом камінь разбіваў. ТО

РИ
Разгуляўся Юр’іў конь,

И
Разгуляўся Юр’іў конь,
Хвастом мора раскалыхаў.ИХвастом мора раскалыхаў.
ЙРазгуляўся Юр’іў конь,ЙРазгуляўся Юр’іў конь,

ББГ
УК
И
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Памажы нам,
Памажы нам, Божэ,
Божэ мілы, на юлочку вуй…[сці].

Вуйсці…
На юлочку вуйці,
Божэ мілы, песен(і)ку запець…[і].

Пеці…
Песеньку запеці,
Божэ мілы, людзей паглядзець…[і].

ТРАЕЦКІЯ

42. Памажы нам, Божэ

РЕ
ПО

На юлочку вуйці,ОНа юлочку вуйці,ЗВуйсці…ЗВуйсці…
На юлочку вуйці,ЗНа юлочку вуйці,

И
Памажы нам, Божэ,

И
Памажы нам, Божэ,

ИБожэ мілы, на юлочку вуй…[сці].ИБожэ мілы, на юлочку вуй…[сці].ТПамажы нам,ТПамажы нам,
Памажы нам, Божэ,ТПамажы нам, Божэ,
Божэ мілы, на юлочку вуй…[сці].ТБожэ мілы, на юлочку вуй…[сці].

ООПамажы нам,ОПамажы нам,
Памажы нам, Божэ,ОПамажы нам, Божэ,

РРИ
Й
БГ
УК
И
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Праведу, праведу
Русалочку да бору. (2)

А сама, малада,
Вярнусь дадому. (2)

Праведу, праведу
Русалочку да жыта. (2)

А сама, малада,
Вярнусь ў камору. (2)

За падушачкі —
Да(й) марш дадому. (2)

43. Праведу русалочку да бору

РЕ
ПО

Праведу, праведуОПраведу, праведу
Русалочку да жыта. (2)ОРусалочку да жыта. (2)
З

Вярнусь дадому. (2)

З
Вярнусь дадому. (2)

Праведу, праведуЗПраведу, праведу

ИА сама, малада,ИА сама, малада,
Вярнусь дадому. (2)ИВярнусь дадому. (2)

Т
Русалочку да бору. (2)

Т
Русалочку да бору. (2)

А сама, малада,ТА сама, малада,

ОПраведу, праведуОПраведу, праведу
Русалочку да бору. (2)ОРусалочку да бору. (2)

РРИИ
Й
БГ
УК
И
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Із вэлыко стада, з зэлёной бэрозы,
Дай жэ нам, пане, штоб нэ былі твэро…[зы].
Із вэлыко стада, із голое лыпы,
Дай жэ нам, пане, да хоць на чэрэвік…[кі].
Із вэлыко стада, з зэлёного клёну,
Дай жэ нам, пане, да хоць по золотом…[у].

44. Із вэлыко стада

РЕ
ПО
ЗИ
ТО
Р

Дай жэ нам, пане, да хоць по золотом…[у].

Р
Дай жэ нам, пане, да хоць по золотом…[у].И
Із вэлыко стада, з зэлёного клёну,

И
Із вэлыко стада, з зэлёного клёну,

ИДай жэ нам, пане, да хоць по золотом…[у].ИДай жэ нам, пане, да хоць по золотом…[у].Й
Із вэлыко стада, із голое лыпы,

Й
Із вэлыко стада, із голое лыпы,

ЙДай жэ нам, пане, да хоць на чэрэвік…[кі].ЙДай жэ нам, пане, да хоць на чэрэвік…[кі].
Із вэлыко стада, з зэлёного клёну,ЙІз вэлыко стада, з зэлёного клёну,
Дай жэ нам, пане, да хоць по золотом…[у].ЙДай жэ нам, пане, да хоць по золотом…[у].

БДай жэ нам, пане, штоб нэ былі твэро…[зы].БДай жэ нам, пане, штоб нэ былі твэро…[зы].ГУУ
ККИИ
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Вясёлыя бяседушка, дзе мой мілы п’ець.*
Ён п’ець, ён п’ець, мой міленькі, за мной паслы шлець.
— Зачэм, зачэм, мая міла, зыхадзілыся?
Ці за курмі, ці за гусьмі, ці за лебядзьмі?
Ці за тою, зы пташкыю, зы жураўкыю?
Журавушка пы бережку пыхаджываіць,
На тэй жа бок Дунай/рякі пыглядываіць.
На том баку Дунай/рякі слабодка стаіць.
А ў той слабодушкі — чатыры кумы.
Куміціся, любіціся, любіця й мяне.
Вы пайдзіця ў вішнёвы сад — вазьміця й мяне.
Вы сырвіця па цвеціку — сарвіця і мне.
Вы сыўіця па венчыку — савіця і мне.
Вы пусціця й вянкі ў ваду — пусціця і мой.
А ўсе вянкі паверх плывуць, а мой пытануў.
А ўсе дружкі з вайны ідуць, а майго німа.
А ўсе дружкі з пыдаркамі, а мой хоць бы так.

* Кожны радок паўтараецца двойчы.

45. Вясёлыя бяседушка

РЕ
ПА ўсе дружкі з вайны ідуць, а майго німа.ПА ўсе дружкі з вайны ідуць, а майго німа.

А ўсе дружкі з пыдаркамі, а мой хоць бы так.ПА ўсе дружкі з пыдаркамі, а мой хоць бы так.
О

Вы сыўіця па венчыку — савіця і мне.

О
Вы сыўіця па венчыку — савіця і мне.
Вы пусціця й вянкі ў ваду — пусціця і мой.

О
Вы пусціця й вянкі ў ваду — пусціця і мой.

ОА ўсе вянкі паверх плывуць, а мой пытануў.ОА ўсе вянкі паверх плывуць, а мой пытануў.
А ўсе дружкі з вайны ідуць, а майго німа.ОА ўсе дружкі з вайны ідуць, а майго німа.

З
Вы сырвіця па цвеціку — сарвіця і мне.

З
Вы сырвіця па цвеціку — сарвіця і мне.
Вы сыўіця па венчыку — савіця і мне.ЗВы сыўіця па венчыку — савіця і мне.
Вы пусціця й вянкі ў ваду — пусціця і мой.ЗВы пусціця й вянкі ў ваду — пусціця і мой.

И
Вы пайдзіця ў вішнёвы сад — вазьміця й мяне.

И
Вы пайдзіця ў вішнёвы сад — вазьміця й мяне.
Вы сырвіця па цвеціку — сарвіця і мне.ИВы сырвіця па цвеціку — сарвіця і мне.
Вы сыўіця па венчыку — савіця і мне.ИВы сыўіця па венчыку — савіця і мне.

Т
А ў той слабодушкі — чатыры кумы.

Т
А ў той слабодушкі — чатыры кумы.
Куміціся, любіціся, любіця й мяне.ТКуміціся, любіціся, любіця й мяне.
Вы пайдзіця ў вішнёвы сад — вазьміця й мяне.ТВы пайдзіця ў вішнёвы сад — вазьміця й мяне.
Вы сырвіця па цвеціку — сарвіця і мне.ТВы сырвіця па цвеціку — сарвіця і мне.

О
На тэй жа бок Дунай/рякі пыглядываіць.

О
На тэй жа бок Дунай/рякі пыглядываіць.
На том баку Дунай/рякі слабодка стаіць.

О
На том баку Дунай/рякі слабодка стаіць.
А ў той слабодушкі — чатыры кумы.ОА ў той слабодушкі — чатыры кумы.
Куміціся, любіціся, любіця й мяне.ОКуміціся, любіціся, любіця й мяне.

Р
Журавушка пы бережку пыхаджываіць,

Р
Журавушка пы бережку пыхаджываіць,
На тэй жа бок Дунай/рякі пыглядываіць.РНа тэй жа бок Дунай/рякі пыглядываіць.
На том баку Дунай/рякі слабодка стаіць.РНа том баку Дунай/рякі слабодка стаіць.

И
Ці за курмі, ці за гусьмі, ці за лебядзьмі?

И
Ці за курмі, ці за гусьмі, ці за лебядзьмі?
Ці за тою, зы пташкыю, зы жураўкыю?

И
Ці за тою, зы пташкыю, зы жураўкыю?
Журавушка пы бережку пыхаджываіць,ИЖуравушка пы бережку пыхаджываіць,
На тэй жа бок Дунай/рякі пыглядываіць.ИНа тэй жа бок Дунай/рякі пыглядываіць.

Й
— Зачэм, зачэм, мая міла, зыхадзілыся?

Й
— Зачэм, зачэм, мая міла, зыхадзілыся?
Ці за курмі, ці за гусьмі, ці за лебядзьмі?ЙЦі за курмі, ці за гусьмі, ці за лебядзьмі?
Ці за тою, зы пташкыю, зы жураўкыю?ЙЦі за тою, зы пташкыю, зы жураўкыю?

Б
Вясёлыя бяседушка, дзе мой мілы п’ець.*

Б
Вясёлыя бяседушка, дзе мой мілы п’ець.*
Ён п’ець, ён п’ець, мой міленькі, за мной паслы шлець.БЁн п’ець, ён п’ець, мой міленькі, за мной паслы шлець.ГЁн п’ець, ён п’ець, мой міленькі, за мной паслы шлець.ГЁн п’ець, ён п’ець, мой міленькі, за мной паслы шлець.

УУКК
И
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Повэдэмо куста да(й) до нового д(ы)вора,
Ой, шчоб(а) кусту да(й) горылоч(ы)ка бу…[ла].

Ое, трэба кус(э)ту да(й) вэлыка жэ выгода,
Ое, трэба кусту да(й) крэнічэняя во…[да].

Ое, трэба кусту да(й) пыты і сыты даты,
Ое, трэба куста хорошэнько поважа…[ты].

46. Повэдэмо куста да до нового дывора

РЕ
ПОй, шчоб(а) кусту да(й) горылоч(ы)ка бу…[ла].ПОй, шчоб(а) кусту да(й) горылоч(ы)ка бу…[ла].
ООПовэдэмо куста да(й) до нового д(ы)вора,ОПовэдэмо куста да(й) до нового д(ы)вора,

ЗЗИ
ТО
РИ
Й
БГ
УК
И



53

Ой ты, тройца, прасвятая Багародзіца,
А хто лён пасеяў, то няхай зародзі…[цца].

А хто лён сеяў, то няхай зародзіцца,
А хто не сеяў, то няхай не родзі…[цца].

47. Ой ты, тройца

РЕ
ПО
ЗИ
ТО
РИ

А хто не сеяў, то няхай не родзі…[цца].

И
А хто не сеяў, то няхай не родзі…[цца].ЙА хто лён сеяў, то няхай зародзіцца,ЙА хто лён сеяў, то няхай зародзіцца,ЙА хто не сеяў, то няхай не родзі…[цца].ЙА хто не сеяў, то няхай не родзі…[цца].

БА хто лён пасеяў, то няхай зародзі…[цца].БА хто лён пасеяў, то няхай зародзі…[цца]. ГУУ
ККИ
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На гранай нядзелі на крывой бярозе.
Ой, рана/раненька, на крывой бярозе.

На крывой бярозе русалкі сядзелі.
Ой, рана/раненька, русалкі сядзелі.

Русалкі сядзелі, на дзевак глядзелі.
Ой, рана/раненька, на дзевак глядзелі.

— Дзевачкі/сястрыцы, падайце нам вадзіцы.
Ой, рана/раненька, падайце нам вадзіцы.

— Не дадом вадзіцы, дадом каланіцы.
Ой, рана/раненька, дадом каланіцы.

Дадом каланіцы, душу прамачыці.
Ой, рана/раненька, душу прамачыці.

48. На гранай нядзелі

РЕ
ПОй, рана/раненька, душу прамачыці.ПОй, рана/раненька, душу прамачыці.
О

— Не дадом вадзіцы, дадом каланіцы.

О
— Не дадом вадзіцы, дадом каланіцы.
Ой, рана/раненька, дадом каланіцы.

О
Ой, рана/раненька, дадом каланіцы.

Дадом каланіцы, душу прамачыці.ОДадом каланіцы, душу прамачыці.

З— Не дадом вадзіцы, дадом каланіцы.З— Не дадом вадзіцы, дадом каланіцы.
Ой, рана/раненька, дадом каланіцы.ЗОй, рана/раненька, дадом каланіцы.
И

Ой, рана/раненька, падайце нам вадзіцы.

И
Ой, рана/раненька, падайце нам вадзіцы.

— Не дадом вадзіцы, дадом каланіцы.И— Не дадом вадзіцы, дадом каланіцы.

Т— Дзевачкі/сястрыцы, падайце нам вадзіцы.Т— Дзевачкі/сястрыцы, падайце нам вадзіцы.ТОй, рана/раненька, падайце нам вадзіцы.ТОй, рана/раненька, падайце нам вадзіцы.
О

Ой, рана/раненька, на дзевак глядзелі.

О
Ой, рана/раненька, на дзевак глядзелі.

— Дзевачкі/сястрыцы, падайце нам вадзіцы.О— Дзевачкі/сястрыцы, падайце нам вадзіцы.

РРусалкі сядзелі, на дзевак глядзелі.РРусалкі сядзелі, на дзевак глядзелі.
Ой, рана/раненька, на дзевак глядзелі.РОй, рана/раненька, на дзевак глядзелі.

И
Ой, рана/раненька, русалкі сядзелі.

И
Ой, рана/раненька, русалкі сядзелі.

Русалкі сядзелі, на дзевак глядзелі.ИРусалкі сядзелі, на дзевак глядзелі.

ЙНа крывой бярозе русалкі сядзелі.ЙНа крывой бярозе русалкі сядзелі.
Ой, рана/раненька, русалкі сядзелі.ЙОй, рана/раненька, русалкі сядзелі.

БОй, рана/раненька, на крывой бярозе. БОй, рана/раненька, на крывой бярозе. ГУУ
ККИ
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Ой, рана, на Йвана!*
Проці Йвана ночка мала.
Ой, рана, на Йвана!

Ой, рана, на Йвана!
— Дзе, Купала, начавала?
Ой, рана, на Йвана!

Ой, рана, на Йвана!
— Начавала ў чыстым полі.
Ой, рана, на Йвана!

Ой, рана, на Йвана!
 — Чым, Купала, вячэрала?
Ой, рана, на Йвана!

Ой, рана, на Йвана!
— Вячэрала белым сырам.
Ой, рана, на Йвана!

Ой, рана, на Йвана!
— Чым, Купала, запівала?
Ой, рана, на Йвана!

Ой, рана, на Йвана!
— Запівала гарэліцай.
Ой, рана, на Йвана!

КУПАЛЬСКІЯ

49. Ой, рана, на Йвана

Р
Ой, рана, на Йвана!

Р
Ой, рана, на Йвана!

РОй, рана, на Йвана!РОй, рана, на Йвана!
 — Чым, Купала, вячэрала?Р — Чым, Купала, вячэрала?

Е
— Начавала ў чыстым полі.

Е
— Начавала ў чыстым полі.
Ой, рана, на Йвана!ЕОй, рана, на Йвана!ПОй, рана, на Йвана!ПОй, рана, на Йвана!
— Начавала ў чыстым полі.П— Начавала ў чыстым полі.
Ой, рана, на Йвана!ПОй, рана, на Йвана!

О
Ой, рана, на Йвана!

О
Ой, рана, на Йвана!

Ой, рана, на Йвана!ООй, рана, на Йвана!

З— Дзе, Купала, начавала?З— Дзе, Купала, начавала?
Ой, рана, на Йвана! ЗОй, рана, на Йвана!

И— Дзе, Купала, начавала?И— Дзе, Купала, начавала?

ТО
РИИ
ЙЙ
БГ
УК
И
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— Купалінка, Купалінка,
Цёмная ночка.
Цёмная ночка,
Дзе ж твая дочка?

— Мая дочка у садочку
Ружу, ружу поліць.
Ружу, ружу поліць,
Белы ручкі коліць.

Кветачкі рвець, кветачкі рвець,
Вяночкі звівае.
Вяночкі звівае,
Слёзкі пралівае.

50. Купалінка

РЕ
ПО
ЗИ

Кветачкі рвець, кветачкі рвець,ИКветачкі рвець, кветачкі рвець,
Вяночкі звівае.ИВяночкі звівае.
Вяночкі звівае,ИВяночкі звівае,

Т
Белы ручкі коліць.

Т
Белы ручкі коліць.

ТКветачкі рвець, кветачкі рвець,ТКветачкі рвець, кветачкі рвець,
О

Ружу, ружу поліць.

О
Ружу, ружу поліць.
Ружу, ружу поліць,ОРужу, ружу поліць,
Белы ручкі коліць.ОБелы ручкі коліць.

Р
— Мая дочка у садочку

Р
— Мая дочка у садочку
Ружу, ружу поліць.РРужу, ружу поліць.
Ружу, ружу поліць,РРужу, ружу поліць,

И
Дзе ж твая дочка?

И
Дзе ж твая дочка?

— Мая дочка у садочкуИ— Мая дочка у садочку
Ружу, ружу поліць.ИРужу, ружу поліць.

Й
БГГ
УУК
И
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Купалялё! На сенажаці мядуначка. Купалялё!
Купалялё! Там кукавала зязюлечка. Купалялё!
Купалялё! Як кукавала — праўду казала. Купалялё!
Купалялё! А што казала — не ўсім то знаці. Купалялё!
Купалялё! Янка Марысю хоча узяці. Купалялё!
Купалялё! Не буду браці — не ўмее жаці. Купалялё!
Купалялё! Выйдзе на ніўку толькі ляжаці. Купалялё!
Купалялё! Сярпом махае — вышэй ад сябе. Купалялё!

51. Купалялё

РЕ
ПО
ЗИ
ТО
РИ

Купалялё! Сярпом махае — вышэй ад сябе. Купалялё!

И
Купалялё! Сярпом махае — вышэй ад сябе. Купалялё!Й
Купалялё! Не буду браці — не ўмее жаці. Купалялё!

Й
Купалялё! Не буду браці — не ўмее жаці. Купалялё!
Купалялё! Выйдзе на ніўку толькі ляжаці. Купалялё!

Й
Купалялё! Выйдзе на ніўку толькі ляжаці. Купалялё!
Купалялё! Сярпом махае — вышэй ад сябе. Купалялё!ЙКупалялё! Сярпом махае — вышэй ад сябе. Купалялё!

Б
Купалялё! Янка Марысю хоча узяці. Купалялё!

Б
Купалялё! Янка Марысю хоча узяці. Купалялё!
Купалялё! Не буду браці — не ўмее жаці. Купалялё!БКупалялё! Не буду браці — не ўмее жаці. Купалялё!
Купалялё! Выйдзе на ніўку толькі ляжаці. Купалялё!БКупалялё! Выйдзе на ніўку толькі ляжаці. Купалялё!

Г
Купалялё! Як кукавала — праўду казала. Купалялё!

Г
Купалялё! Як кукавала — праўду казала. Купалялё!
Купалялё! А што казала — не ўсім то знаці. Купалялё!ГКупалялё! А што казала — не ўсім то знаці. Купалялё!

Купалялё! Не буду браці — не ўмее жаці. Купалялё!ГКупалялё! Не буду браці — не ўмее жаці. Купалялё!

УКупалялё! Як кукавала — праўду казала. Купалялё! УКупалялё! Як кукавала — праўду казала. Купалялё!
Купалялё! А што казала — не ўсім то знаці. Купалялё!УКупалялё! А што казала — не ўсім то знаці. Купалялё!

КИИ
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Ой, пойдзем, сястрыцы,
Пад ясну зарніцу.
Ноч малая ды купальная!

Набярэм, сястрыцы,
Жоўтага пясочку.
Іграй, сонца, і з гарою!

Пасыплем, сястрыцы,
Ў таткі пад аконцам.
Ноч малая ды купальная!

Пасеем, сястрыцы,
Белага гарошку.
Іграй, сонца, і з гарою!

Гарошку не ўзысці,
Мне ў таткі не быці.
Ноч малая ды купальная!

52. Ой, пойдзем, сястрыцы

РЕ
ПО
ЗИ

Ноч малая ды купальная!

И
Ноч малая ды купальная!

Пасеем, сястрыцы,ИПасеем, сястрыцы,

Т
Пасыплем, сястрыцы,

Т
Пасыплем, сястрыцы,
Ў таткі пад аконцам.ТЎ таткі пад аконцам.ТНоч малая ды купальная!ТНоч малая ды купальная!
ОПасыплем, сястрыцы,ОПасыплем, сястрыцы,

Ў таткі пад аконцам.ОЎ таткі пад аконцам.

Р
Жоўтага пясочку.

Р
Жоўтага пясочку.
Іграй, сонца, і з гарою!РІграй, сонца, і з гарою!

Пасыплем, сястрыцы,РПасыплем, сястрыцы,

И
Набярэм, сястрыцы,

И
Набярэм, сястрыцы,
Жоўтага пясочку.ИЖоўтага пясочку.
Іграй, сонца, і з гарою!ИІграй, сонца, і з гарою!

Й
Ноч малая ды купальная!

Й
Ноч малая ды купальная!

Набярэм, сястрыцы, ЙНабярэм, сястрыцы,

БГ
УУКК
И
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А йшло Купала сялом, сялом.*
Каго ні ўстрэніць — чалом, чалом.
Купала Йвана на вулку зваў:
— Хадзі, Іванька, на вуліцу.
— Рад ба я выйсці на вуліцу,
Баюся ведзьмы/чароўніцы.
А йна па полю пабягыіць,
Ў жыці заломы зыламыіць,
Ў кароў малокі адбіраіць,
Мужа з жаною разлучаіць,
Родных дзяцей асірачаіць.

* Кожны радок паўтараецца двойчы.

53. А йшло Купала сялом, сялом

РЕ
ПО

* Кожны радок паўтараецца двойчы.

О
* Кожны радок паўтараецца двойчы.ЗЗ* Кожны радок паўтараецца двойчы.З* Кожны радок паўтараецца двойчы.И

Родных дзяцей асірачаіць.

И
Родных дзяцей асірачаіць.

И* Кожны радок паўтараецца двойчы.И* Кожны радок паўтараецца двойчы.

Т
Ў кароў малокі адбіраіць,

Т
Ў кароў малокі адбіраіць,
Мужа з жаною разлучаіць,ТМужа з жаною разлучаіць,
Родных дзяцей асірачаіць.ТРодных дзяцей асірачаіць.

О
Ў жыці заломы зыламыіць,

О
Ў жыці заломы зыламыіць,
Ў кароў малокі адбіраіць,ОЎ кароў малокі адбіраіць,
Мужа з жаною разлучаіць,ОМужа з жаною разлучаіць,

Р
Баюся ведзьмы/чароўніцы.

Р
Баюся ведзьмы/чароўніцы.
А йна па полю пабягыіць,РА йна па полю пабягыіць,РЎ жыці заломы зыламыіць,РЎ жыці заломы зыламыіць,
Ў кароў малокі адбіраіць,РЎ кароў малокі адбіраіць,

И
— Рад ба я выйсці на вуліцу,

И
— Рад ба я выйсці на вуліцу,
Баюся ведзьмы/чароўніцы.ИБаюся ведзьмы/чароўніцы.
А йна па полю пабягыіць,ИА йна па полю пабягыіць,

Й
Купала Йвана на вулку зваў:

Й
Купала Йвана на вулку зваў:
— Хадзі, Іванька, на вуліцу. Й— Хадзі, Іванька, на вуліцу.
— Рад ба я выйсці на вуліцу,Й— Рад ба я выйсці на вуліцу,

БКаго ні ўстрэніць — чалом, чалом. БКаго ні ўстрэніць — чалом, чалом. ГУУ
ККИ
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А на Йвана Купала
Хто што здзелаў — прапала.*

А на Йвана Купала
Адна дзеўка прапала.

Пойдзем, дзеўкі, траву рваць,
Брата з сястрой памінаць.

А дзе ж тая травіца,
Што брахнейка з сястрыцай?

А брахнейка — жоўты цвет,
А сястрыца — сіненька.

А сястрыца — сіненька,
Што плакала сільненька.

А брахнейка — жоўценькі,
Што з сястрыцай родненькі.

* Кожны другі радок паўтараецца двойчы.

54. А на Йвана Купала

РЕ
ПО
ЗИ

Што брахнейка з сястрыцай?

И
Што брахнейка з сястрыцай?

А брахнейка — жоўты цвет,ИА брахнейка — жоўты цвет,

ТА дзе ж тая травіца,ТА дзе ж тая травіца,ТШто брахнейка з сястрыцай?ТШто брахнейка з сястрыцай?
О

Брата з сястрой памінаць.

О
Брата з сястрой памінаць.

А дзе ж тая травіца,ОА дзе ж тая травіца,

РПойдзем, дзеўкі, траву рваць,РПойдзем, дзеўкі, траву рваць,
Брата з сястрой памінаць.РБрата з сястрой памінаць.

И
Адна дзеўка прапала.

И
Адна дзеўка прапала.

Пойдзем, дзеўкі, траву рваць,ИПойдзем, дзеўкі, траву рваць,

ЙА на Йвана Купала ЙА на Йвана Купала
Адна дзеўка прапала.ЙАдна дзеўка прапала.

БХто што здзелаў — прапала.*БХто што здзелаў — прапала.* ГУУ
ККИ
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А на Йвана,
А на Йвана на Купала.

Мар’я Йвана,
Мар’я Йвана ў поле звала:

— Хадзі, Ваня,
Хадзі, Ваня, ў чыста поле.

Ў чыста поле,
Ў чыста поле па міжам хадзіць.

Па міжам хадзіць,
Па міжам хадзіць, бога прасіць.

Радзі, божа,
Радзі, божа, жыта густа.

Жыта густа,
Жыта густа, ядраніста.

Колас — з бярно,
Колас — з бярно, зярно — з вядро.

55. А на Йвана на Купала

РЕ
ПО

Жыта густа,ОЖыта густа,
З

Радзі, божа,

З
Радзі, божа,
Радзі, божа, жыта густа.ЗРадзі, божа, жыта густа.И
Па міжам хадзіць, бога прасіць.

И
Па міжам хадзіць, бога прасіць.

Радзі, божа,ИРадзі, божа,
Радзі, божа, жыта густа.ИРадзі, божа, жыта густа.

Т
Па міжам хадзіць,

Т
Па міжам хадзіць,
Па міжам хадзіць, бога прасіць.ТПа міжам хадзіць, бога прасіць.О
Ў чыста поле па міжам хадзіць.

О
Ў чыста поле па міжам хадзіць.

Па міжам хадзіць,ОПа міжам хадзіць,
Па міжам хадзіць, бога прасіць.ОПа міжам хадзіць, бога прасіць.

РЎ чыста поле па міжам хадзіць.РЎ чыста поле па міжам хадзіць.И
Хадзі, Ваня, ў чыста поле.

И
Хадзі, Ваня, ў чыста поле.

Ў чыста поле па міжам хадзіць.ИЎ чыста поле па міжам хадзіць.

ЙХадзі, Ваня, ў чыста поле. ЙХадзі, Ваня, ў чыста поле.
БГ
УК
И
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То/то/то!
— Чаму, селязень,
Смуцён, не вясёл?
То/то/то!

То/то/то!
— А як жа мне быць,
Вясёламу жыць?
То/то/то!

То/то/то!
Ўчора звечара
Вутачка была.
То/то/то!

То/то/то!
Сягоння рана —
Застралёная.
То/то/то!

То/то/то!
— Чаму, кавалер,
Смуцён, не вясёл?
То/то/то!

То/то/то!
— А як жа мне быць,
Вясёламу жыць?
То/то/то!

То/то/то!
Ўчора звечара
З міленькай гуляў.
То/то/то!

То/то/то!
Сягоння рана —
Заручоная.
То/то/то!

56. То/то/то! Чаму, селязень

РЕ
П

То/то/то!

П
То/то/то! О
Сягоння рана —

О
Сягоння рана —
Застралёная.ОЗастралёная.
То/то/то! ОТо/то/то!

ЗСягоння рана —ЗСягоння рана — ИТ
ОР
ИЙ

— А як жа мне быць,

Й
— А як жа мне быць,
Вясёламу жыць?ЙВясёламу жыць?
То/то/то!ЙТо/то/то!

БТо/то/то!БТо/то/то!
— А як жа мне быць,Б— А як жа мне быць,

Г
Смуцён, не вясёл?

Г
Смуцён, не вясёл?
То/то/то!ГТо/то/то! У
— Чаму, кавалер,

У
— Чаму, кавалер,
Смуцён, не вясёл?УСмуцён, не вясёл?К— Чаму, кавалер,К— Чаму, кавалер,
Смуцён, не вясёл?КСмуцён, не вясёл?

И
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Ах вы, мае жнеі, жнеі дарагіі.
Слава Богу!*
Жнеі дарагіі, сярпы залатыі.
Нямножачка жалі, а многа нажалі.
Дзе лог — там стог, дзе гара — там капа.
— А мы жалі, радзелі, гарэлачкі хацелі.
А нам трём/чатырём — бутылачка з лапарём.
А нам трём/пятком — тарэлачка з мядком.
Наш хазяін/сілязень за гарэлкай паляцеў.
Нам гарэлку прывязець і кудзёркам патрясець.
А хазяйка/ціцеря, ці гатова вічеря?
Кагда ні гатова — не сядзі ты дома.
Кагда гатовенька — сядзі вісяленька.

* Рэфрэн паўтараецца пасля кожнага радка.

ЖНІЎНЫЯ

57. Ах вы, мае жнеі

РЕ
П

* Рэфрэн паўтараецца пасля кожнага радка.

П
* Рэфрэн паўтараецца пасля кожнага радка.О

Кагда гатовенька — сядзі вісяленька.

О
Кагда гатовенька — сядзі вісяленька.

ОО* Рэфрэн паўтараецца пасля кожнага радка.О* Рэфрэн паўтараецца пасля кожнага радка.
З

Кагда ні гатова — не сядзі ты дома.

З
Кагда ні гатова — не сядзі ты дома.
Кагда гатовенька — сядзі вісяленька.ЗКагда гатовенька — сядзі вісяленька.И
А хазяйка/ціцеря, ці гатова вічеря?

И
А хазяйка/ціцеря, ці гатова вічеря?
Кагда ні гатова — не сядзі ты дома.ИКагда ні гатова — не сядзі ты дома.
Кагда гатовенька — сядзі вісяленька.ИКагда гатовенька — сядзі вісяленька.

Т
Наш хазяін/сілязень за гарэлкай паляцеў.

Т
Наш хазяін/сілязень за гарэлкай паляцеў.

ТНам гарэлку прывязець і кудзёркам патрясець.ТНам гарэлку прывязець і кудзёркам патрясець.
А хазяйка/ціцеря, ці гатова вічеря?ТА хазяйка/ціцеря, ці гатова вічеря?
Кагда ні гатова — не сядзі ты дома.ТКагда ні гатова — не сядзі ты дома.

О
А нам трём/чатырём — бутылачка з лапарём.

О
А нам трём/чатырём — бутылачка з лапарём.
А нам трём/пятком — тарэлачка з мядком.

О
А нам трём/пятком — тарэлачка з мядком.
Наш хазяін/сілязень за гарэлкай паляцеў.ОНаш хазяін/сілязень за гарэлкай паляцеў.ОНам гарэлку прывязець і кудзёркам патрясець.ОНам гарэлку прывязець і кудзёркам патрясець.

Р
— А мы жалі, радзелі, гарэлачкі хацелі.

Р
— А мы жалі, радзелі, гарэлачкі хацелі.
А нам трём/чатырём — бутылачка з лапарём.РА нам трём/чатырём — бутылачка з лапарём.
А нам трём/пятком — тарэлачка з мядком.РА нам трём/пятком — тарэлачка з мядком.
Наш хазяін/сілязень за гарэлкай паляцеў.РНаш хазяін/сілязень за гарэлкай паляцеў.

И
Дзе лог — там стог, дзе гара — там капа.

И
Дзе лог — там стог, дзе гара — там капа.
— А мы жалі, радзелі, гарэлачкі хацелі.И— А мы жалі, радзелі, гарэлачкі хацелі.
А нам трём/чатырём — бутылачка з лапарём.ИА нам трём/чатырём — бутылачка з лапарём.

ЙНямножачка жалі, а многа нажалі.ЙНямножачка жалі, а многа нажалі.
Дзе лог — там стог, дзе гара — там капа.ЙДзе лог — там стог, дзе гара — там капа.

БГ
УУКК
И
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А ці поўна арэхава чашка,
Ядром налівана? А ці поўна?

А так поўна, што не скалыхнецца
І не паліецца. А так поўна.

А ці поўна старшынкава гумно,
Дабром навязёна. А ці поўна?

А так поўна, што не ўзысці, не ўз’ехаць,
Сакалом не ўзляцець. А так поўна.

Толькі сцежка яму пахадзіці,
Дабра паглядзеці. Толькі сцежка.

58. А ці поўна арэхава чашка

РЕ
ПО
ЗТолькі сцежка яму пахадзіці,ЗТолькі сцежка яму пахадзіці,
Дабра паглядзеці. Толькі сцежка.ЗДабра паглядзеці. Толькі сцежка.
И

Сакалом не ўзляцець. А так поўна.

И
Сакалом не ўзляцець. А так поўна.

Толькі сцежка яму пахадзіці,ИТолькі сцежка яму пахадзіці,

ТА так поўна, што не ўзысці, не ўз’ехаць,ТА так поўна, што не ўзысці, не ўз’ехаць,
Сакалом не ўзляцець. А так поўна.ТСакалом не ўзляцець. А так поўна.

О
А ці поўна старшынкава гумно,

О
А ці поўна старшынкава гумно,
Дабром навязёна. А ці поўна?

О
Дабром навязёна. А ці поўна?

ОА так поўна, што не ўзысці, не ўз’ехаць,ОА так поўна, што не ўзысці, не ўз’ехаць,

РА ці поўна старшынкава гумно,РА ці поўна старшынкава гумно,
Дабром навязёна. А ці поўна?РДабром навязёна. А ці поўна?

И
І не паліецца. А так поўна.

И
І не паліецца. А так поўна.

А ці поўна старшынкава гумно,ИА ці поўна старшынкава гумно,

ЙА так поўна, што не скалыхнеццаЙА так поўна, што не скалыхнецца
І не паліецца. А так поўна.ЙІ не паліецца. А так поўна.

БГ
УУКК
И
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Стаяў казёл на гарэ,
Дзівуваўся барадзе:
— Дзіва, дзіва!

Чыя гэта барада,
Што ўся дзёгцем уліта?
Дзіва, дзіва!

59. Стаяў казёл на гарэ

РЕ
ПО
ЗИ
ТО
РИ
Й

Што ўся дзёгцем уліта?

Й
Што ўся дзёгцем уліта? БГ

УК
И
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Ой, пойду я дорогою,*
Пушчу голос дубровою.
Няхай моя маты чуе,
Мне вячэроньку готуе.
Шчуку/рыбоньку у пэрцы,
А белай сыр на талерцы,
А пырожонькі у маслі,
Бо мы жэнчыкі красны.
Мы жэнчыкі молодые,
Ў нас сэрпыкі золотые.

* Кожны радок паўтараецца двойчы.

60. Ой, пойду я дорогою

РЕ
ПО
ЗИ
Т

* Кожны радок паўтараецца двойчы.

Т
* Кожны радок паўтараецца двойчы.О* Кожны радок паўтараецца двойчы.О* Кожны радок паўтараецца двойчы.Р

Ў нас сэрпыкі золотые.

Р
Ў нас сэрпыкі золотые.

* Кожны радок паўтараецца двойчы.Р* Кожны радок паўтараецца двойчы.

И
Бо мы жэнчыкі красны.

И
Бо мы жэнчыкі красны.
Мы жэнчыкі молодые,ИМы жэнчыкі молодые,
Ў нас сэрпыкі золотые.ИЎ нас сэрпыкі золотые.

Й
А пырожонькі у маслі,

Й
А пырожонькі у маслі, БГ

УК
ИИ
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Радзі, сонца, жыта і пшаніцу,
Радзі ярыну капамі!

Радзі, сонца, жыта і пшаніцу,
Поўны гумны стагамі!

Радзі, сонца, жыта і пшаніцу,
Поўны гумны снапамі!

Радзі, сонца, жыта і пшаніцу,
Поўны клеці карабамі!

Радзі, сонца, жыта і пшаніцу,
Поўны печы пірагамі!

61. Радзі, сонца, жыта і пшаніцу

РЕ
ПО
ЗИ

Поўны печы пірагамі!

И
Поўны печы пірагамі!Т
Радзі, сонца, жыта і пшаніцу,

Т
Радзі, сонца, жыта і пшаніцу,

ТПоўны печы пірагамі!ТПоўны печы пірагамі!О
Поўны клеці карабамі!

О
Поўны клеці карабамі!

Радзі, сонца, жыта і пшаніцу,ОРадзі, сонца, жыта і пшаніцу,
Поўны печы пірагамі!ОПоўны печы пірагамі!

Р
Радзі, сонца, жыта і пшаніцу,

Р
Радзі, сонца, жыта і пшаніцу,
Поўны клеці карабамі!РПоўны клеці карабамі! ИРадзі, сонца, жыта і пшаніцу,ИРадзі, сонца, жыта і пшаніцу,

Й
Радзі, сонца, жыта і пшаніцу,

Й
Радзі, сонца, жыта і пшаніцу, БГ

УК
И
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А мы у полі жыта жалі,*
І ў снапочкі павязалі,
І ў бабачкі пастаўлялі.
Ужо сонейка на скаце,
А пан грошыкаў не плаце.
А нам жаці надаела,
Сярэдзінка забалела.
Каб жа была кугакала,
Дык бы яно заплакала.
А я б пайшла, скалыхнула б,
Сярэдзінка аддыхнула.

* Кожны радок паўтараецца двойчы.

62. А мы ў полі жыта жалі

РЕ
ПО
ЗЗ* Кожны радок паўтараецца двойчы.З* Кожны радок паўтараецца двойчы.
ИСярэдзінка аддыхнула.ИСярэдзінка аддыхнула.ИТ
Дык бы яно заплакала.

Т
Дык бы яно заплакала.
А я б пайшла, скалыхнула б,ТА я б пайшла, скалыхнула б,ТСярэдзінка аддыхнула.ТСярэдзінка аддыхнула.
О

Сярэдзінка забалела.

О
Сярэдзінка забалела.
Каб жа была кугакала,ОКаб жа была кугакала,
Дык бы яно заплакала.ОДык бы яно заплакала.
А я б пайшла, скалыхнула б,ОА я б пайшла, скалыхнула б,

Р
А нам жаці надаела,

Р
А нам жаці надаела,

РСярэдзінка забалела.РСярэдзінка забалела.
Каб жа была кугакала,РКаб жа была кугакала,

И
Ужо сонейка на скаце,

И
Ужо сонейка на скаце,
А пан грошыкаў не плаце.ИА пан грошыкаў не плаце.
А нам жаці надаела,ИА нам жаці надаела,
Сярэдзінка забалела.ИСярэдзінка забалела.

Й
І ў снапочкі павязалі,

Й
І ў снапочкі павязалі,
І ў бабачкі пастаўлялі.

Й
І ў бабачкі пастаўлялі.
Ужо сонейка на скаце,ЙУжо сонейка на скаце,
А пан грошыкаў не плаце.ЙА пан грошыкаў не плаце.

БА мы у полі жыта жалі,* БА мы у полі жыта жалі,* ГУУ
ККИ
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Відзіць маё вочка, што край недалёчка.
Відзіць і другое, што йшчэ ганей трое.

Сярпы зазвінелі, двору захацелі!
А звоньце не звоньце, пастаць перагоньце.

Чые ж гэта жнеі, жнеі маладыя,
Жнеі маладыя, сярпы залатыя?

Іванавы жнеі маладыя, ў іх сярпы залатыя.
Пархвінавы жнеі старыя, ў іх сярпы лубяныя.

63. Відзіць маё вочка

РЕ
ПО
ЗИ

Пархвінавы жнеі старыя, ў іх сярпы лубяныя.

И
Пархвінавы жнеі старыя, ў іх сярпы лубяныя.ТІванавы жнеі маладыя, ў іх сярпы залатыя.ТІванавы жнеі маладыя, ў іх сярпы залатыя.
Пархвінавы жнеі старыя, ў іх сярпы лубяныя.ТПархвінавы жнеі старыя, ў іх сярпы лубяныя.

О
Жнеі маладыя, сярпы залатыя?

О
Жнеі маладыя, сярпы залатыя?

Іванавы жнеі маладыя, ў іх сярпы залатыя.ОІванавы жнеі маладыя, ў іх сярпы залатыя.

РЧые ж гэта жнеі, жнеі маладыя,РЧые ж гэта жнеі, жнеі маладыя,
Жнеі маладыя, сярпы залатыя?РЖнеі маладыя, сярпы залатыя?

И
А звоньце не звоньце, пастаць перагоньце.

И
А звоньце не звоньце, пастаць перагоньце.

Чые ж гэта жнеі, жнеі маладыя,ИЧые ж гэта жнеі, жнеі маладыя,

ЙСярпы зазвінелі, двору захацелі!ЙСярпы зазвінелі, двору захацелі!
А звоньце не звоньце, пастаць перагоньце.ЙА звоньце не звоньце, пастаць перагоньце.

Б
Відзіць маё вочка, што край недалёчка.

Б
Відзіць маё вочка, што край недалёчка.
Відзіць і другое, што йшчэ ганей трое.БВідзіць і другое, што йшчэ ганей трое. ГВідзіць маё вочка, што край недалёчка. ГВідзіць маё вочка, што край недалёчка. УУКК

И
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Перапёлка!
Трысцяно гняздзечка,
Залато яечка.
Перапёлка!

Перапёлка!
Не вій ты гняздзечка
Блізка пры дарожцы.
Перапёлка!

Перапёлка!
Пастушкі пагонюць,
Гняздзечка распорюць.
Перапёлка!

Перапёлка!
Гняздзечка распорюць,
Яечкі пабяруць.
Перапёлка!

Перапёлка!
А звій ты гняздзечка
На зялёным дубе.
Перапёлка!

Перапёлка!
Вецярок павеіць —
Дзетак пакалышыць.
Перапёлка!

Ой, дзеванька!
Не вій ты вяночка —
Восень недалёчка.
Ой, дзеванька!

Ой, дзеванька!
Сваточкі прыедуць,
Цябе з сабой возьмуць.
Ой, дзеванька!

64. Перапёлка

РПерапёлка!РПерапёлка!Е
Гняздзечка распорюць,

Е
Гняздзечка распорюць,
Яечкі пабяруць.ЕЯечкі пабяруць.
Перапёлка!ЕПерапёлка!

ППерапёлка!ППерапёлка!ПГняздзечка распорюць,ПГняздзечка распорюць,
Яечкі пабяруць.ПЯечкі пабяруць.

О
Гняздзечка распорюць.

О
Гняздзечка распорюць.
Перапёлка!

О
Перапёлка!

Перапёлка!ОПерапёлка!

З
Пастушкі пагонюць,

З
Пастушкі пагонюць,
Гняздзечка распорюць.ЗГняздзечка распорюць.ИПастушкі пагонюць,ИПастушкі пагонюць,
Гняздзечка распорюць.ИГняздзечка распорюць.

ТО
РИ
ЙПерапёлка!ЙПерапёлка!Б

Перапёлка!

Б
Перапёлка!

БА звій ты гняздзечкаБА звій ты гняздзечка
На зялёным дубе.БНа зялёным дубе.
ГПерапёлка!ГПерапёлка!

А звій ты гняздзечкаГА звій ты гняздзечка
УУКК
И
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65. Ой, пайду я дарогаю

РЕ
ПО
ЗИ
ТО
РИ
Й
БГ
УК
И
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Няхай будзе пагодачка,*
Хай спорыцца работачка.

Пагодачка качаіцца,
Работачка спяшаіцца.

Палуднічкі загудзелі,
Жнейкі есці захацелі.

Жніця, жнейкі, не стаіця,
Не саджаўшы, не пойдзіця.

Жніця, жнейкі, ў мяжу, ў мяжу,
Там знойдзіця  мёду дзяжу.

* Першы радок кожнай страфы паўтараецца двойчы.

66. Няхай будзе пагодачка

РЕ
ПО
ЗИ

Жнейкі есці захацелі.ИЖнейкі есці захацелі.

Жніця, жнейкі, не стаіця,ИЖніця, жнейкі, не стаіця,

ТПалуднічкі загудзелі,ТПалуднічкі загудзелі,
Жнейкі есці захацелі.ТЖнейкі есці захацелі.

О
Пагодачка качаіцца,

О
Пагодачка качаіцца,
Работачка спяшаіцца.ОРаботачка спяшаіцца.

Палуднічкі загудзелі,ОПалуднічкі загудзелі,

РПагодачка качаіцца,РПагодачка качаіцца,
Работачка спяшаіцца.РРаботачка спяшаіцца.

И
Няхай будзе пагодачка,*

И
Няхай будзе пагодачка,*
Хай спорыцца работачка.ИХай спорыцца работачка.

Пагодачка качаіцца,ИПагодачка качаіцца,

ЙНяхай будзе пагодачка,*ЙНяхай будзе пагодачка,*
Хай спорыцца работачка.ЙХай спорыцца работачка.

ББГ
УК
И
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Як на нашай ніўцы сягоння дажынкі.
Дзіва, дзіва!*
Відзіць маё вочка — краёк недалёчка.
Да краю дажнёмся, мёду мы нап’ёмся.
Наш хазяін Савасцей дасць гарэлкі берасцень.
Хазяйка/цяцера паставіць вячэру.
Наварыла буракоў — насыпала чарвякоў.
Наварыла кашы — насыпала  сажы.

* Рэфрэн паўтараецца пасля кожнага радка.

67. Як на нашай ніўцы

РЕ
ПО
ЗИ
ТО
Р* Рэфрэн паўтараецца пасля кожнага радка.Р* Рэфрэн паўтараецца пасля кожнага радка.И

Наварыла кашы — насыпала  сажы.

И
Наварыла кашы — насыпала  сажы.

* Рэфрэн паўтараецца пасля кожнага радка.И* Рэфрэн паўтараецца пасля кожнага радка.

Й
Хазяйка/цяцера паставіць вячэру.

Й
Хазяйка/цяцера паставіць вячэру.
Наварыла буракоў — насыпала чарвякоў.

Й
Наварыла буракоў — насыпала чарвякоў.

ЙНаварыла кашы — насыпала  сажы.ЙНаварыла кашы — насыпала  сажы.
Б

Да краю дажнёмся, мёду мы нап’ёмся.

Б
Да краю дажнёмся, мёду мы нап’ёмся.
Наш хазяін Савасцей дасць гарэлкі берасцень.БНаш хазяін Савасцей дасць гарэлкі берасцень.
Хазяйка/цяцера паставіць вячэру. БХазяйка/цяцера паставіць вячэру.
Наварыла буракоў — насыпала чарвякоў.БНаварыла буракоў — насыпала чарвякоў.

ГДа краю дажнёмся, мёду мы нап’ёмся. ГДа краю дажнёмся, мёду мы нап’ёмся.
Наш хазяін Савасцей дасць гарэлкі берасцень.ГНаш хазяін Савасцей дасць гарэлкі берасцень.

УК
И
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Наш пан, баран, баран,
Не пускае дамоў зарань.*

Наша пані, авечая,
Дзержыць жнеяк давечара.

Пусці, пані, дадому —
Старых бабак ручкі зябнуць.

Старых бабак ручкі зябнуць,
Малодачак дзеткі плачуць.

А мы з поля ідзём
Ды прыганятага клянём.

Мы пану ўчынілі славу
І выжалі жыта лаву.

Здароў, пане, жыта зжаўшы,
Каб ты здох не лепятаўшы,

Не хварэўшы, не балеўшы,
Нашай працы плёны еўшы.

* Кожны другі радок паўтараецца двойчы.

68. Наш пан, баран

РЕ
ПО
ЗИ

Малодачак дзеткі плачуць.

И
Малодачак дзеткі плачуць.

А мы з поля ідзёмИА мы з поля ідзём

ТСтарых бабак ручкі зябнуць,ТСтарых бабак ручкі зябнуць,ТМалодачак дзеткі плачуць.ТМалодачак дзеткі плачуць.
О

Пусці, пані, дадому —

О
Пусці, пані, дадому —
Старых бабак ручкі зябнуць.

О
Старых бабак ручкі зябнуць.

Старых бабак ручкі зябнуць,ОСтарых бабак ручкі зябнуць,

РПусці, пані, дадому —РПусці, пані, дадому —
Старых бабак ручкі зябнуць.РСтарых бабак ручкі зябнуць.

И
Дзержыць жнеяк давечара.

И
Дзержыць жнеяк давечара.

Пусці, пані, дадому —ИПусці, пані, дадому —

ЙНаша пані, авечая, ЙНаша пані, авечая,
Дзержыць жнеяк давечара.ЙДзержыць жнеяк давечара.

БНе пускае дамоў зарань.* БНе пускае дамоў зарань.* ГУУ
ККИ
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На балоце касец косіць,*
Ён, прылёгшы, галосіць.

— Ці твая каса тупа,
Ці твая жонка глупа?

— Ні мая каса тупа,
Ні мая жонка глупа.

Я косачку накляпаю,
А на жонку паглядаю.

Ці нясець есці ці піці,
Ці будзе чым закусіці?

А ні солі дзюбіначкі,
А ні хлеба скарыначкі.

Вот мая каса тупа,
Вот мая жонка глупа!

* Першы радок кожнай страфы паўтараецца двойчы.

69. На балоце касец косіць

РЕ
ПО
ЗЦі нясець есці ці піці,ЗЦі нясець есці ці піці,

Ці будзе чым закусіці?ЗЦі будзе чым закусіці?
И

А на жонку паглядаю.

И
А на жонку паглядаю.

Ці нясець есці ці піці,ИЦі нясець есці ці піці,

ТЯ косачку накляпаю,ТЯ косачку накляпаю,
А на жонку паглядаю.ТА на жонку паглядаю.
О

Ні мая жонка глупа.

О
Ні мая жонка глупа.

Я косачку накляпаю,ОЯ косачку накляпаю,

Р— Ні мая каса тупа,Р— Ні мая каса тупа,
Ні мая жонка глупа.РНі мая жонка глупа.

И
Ці твая жонка глупа?

И
Ці твая жонка глупа?

— Ні мая каса тупа,И— Ні мая каса тупа,

Й— Ці твая каса тупа, Й— Ці твая каса тупа, БГ
УКК
ИИ
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Касары косяць,*
Ветрык павявае.
Шоўкава трава
На косу налягае.

Шоўкава трава
На косу налягае.
А мой міленькай
На коню паязджае.

— Брасай, мілы мой,
На коня паяджаці.
Бяры грабелькі,
Йдзі сена саграбаці.

— Грабі, мілая,
Калі накасіла.
А ўчыра са мной
Другая гаварыла.

* Першы і трэці радкі кожнай страфы паўтараюцца двойчы.

70. Касары косяць

РЕ
ПО
ЗИ

— Брасай, мілы мой,

И
— Брасай, мілы мой,
На коня паяджаці.ИНа коня паяджаці.
Бяры грабелькі,ИБяры грабелькі,

Т
На коню паязджае.

Т
На коню паязджае.

— Брасай, мілы мой,Т— Брасай, мілы мой,
На коня паяджаці.ТНа коня паяджаці.

О
А мой міленькай

О
А мой міленькай
На коню паязджае.ОНа коню паязджае.Р
Шоўкава трава

Р
Шоўкава трава
На косу налягае.РНа косу налягае.
А мой міленькайРА мой міленькай
На коню паязджае.РНа коню паязджае.

ИШоўкава трава ИШоўкава трава
На косу налягае.ИНа косу налягае.

ЙНа косу налягае. ЙНа косу налягае. БГ
УУКК
И
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Па гарохаўю, па ячанню*
Ходзіць голуб ды з галубачкаю.

А ў галуба ды сіза галава,
А ў галубкі — пазалочаная.

Як завідзеў Васілёк з церама:
— Каб жана мая такая была.

Я ж бы ёй і палоў, і малоў,
Я ж бы ёй па вадзіцу пайшоў.

Я ж бы ёй і абед згатаваў,
Я ж бы ёй і дзіця калыхаў.

* Кожны радок паўтараецца двойчы.

71. Па гарохаўю, па ячанню

РЕ
П* Кожны радок паўтараецца двойчы.П* Кожны радок паўтараецца двойчы.О

Я ж бы ёй і дзіця калыхаў.

О
Я ж бы ёй і дзіця калыхаў.

О* Кожны радок паўтараецца двойчы.О* Кожны радок паўтараецца двойчы.

ЗЯ ж бы ёй і абед згатаваў,ЗЯ ж бы ёй і абед згатаваў,
Я ж бы ёй і дзіця калыхаў.ЗЯ ж бы ёй і дзіця калыхаў.
И

Я ж бы ёй па вадзіцу пайшоў.

И
Я ж бы ёй па вадзіцу пайшоў.

Я ж бы ёй і абед згатаваў,ИЯ ж бы ёй і абед згатаваў,

ТЯ ж бы ёй і палоў, і малоў,ТЯ ж бы ёй і палоў, і малоў,
Я ж бы ёй па вадзіцу пайшоў.ТЯ ж бы ёй па вадзіцу пайшоў.

О
Як завідзеў Васілёк з церама:

О
Як завідзеў Васілёк з церама:
— Каб жана мая такая была.

О
— Каб жана мая такая была.

Я ж бы ёй і палоў, і малоў,ОЯ ж бы ёй і палоў, і малоў,

РЯк завідзеў Васілёк з церама:РЯк завідзеў Васілёк з церама:
— Каб жана мая такая была.Р— Каб жана мая такая была.

И
А ў галубкі — пазалочаная.

И
А ў галубкі — пазалочаная.

Як завідзеў Васілёк з церама:ИЯк завідзеў Васілёк з церама:

ЙА ў галуба ды сіза галава, ЙА ў галуба ды сіза галава,
БГ
УУКК
И
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Як пад гаем, як пад гаем
Зеляненькім, зеляненькім.

Там ірвала, там ірвала
Дзяўчынанька лён драбненькі.

Ехаў казак, ехаў казак
Маладзенькі, маладзенькі.

— Бог у помач, бог у помач,
Дзяўчынанька, лянок рваці.

— Ай, спасіба, ай, спасіба,
Казачэнька маладзенькі.

— Ай, паедзем, ай, паедзем,
Дзяўчынанька, з намі, казакамі.

У нас рэкі, у нас рэкі
Мядовыя, мядовыя.

У нас горы, у нас горы
Залатыя, залатыя.

У нас травы, у нас травы
Шаўковыя, шаўковыя.

— Пайду ў таткі, пайду ў таткі
Запытаю, запытаю.

— Ай, спасіба, ай, спасіба,
Маё дзіця неглупое.

А каб былі, а каб былі
Рэкі мядовыя, мядовыя.

Усе паны, усе паны
Паз’язджалі, паз’язджалі б.

А каб былі, а каб былі
Горы залатыя, залатыя.

Усе людзі, усе людзі
Пасхадзілі, пасхадзілі б.

72. Як пад гаем зеляненькім

Р
У нас горы, у нас горы

Р
У нас горы, у нас горы
Залатыя, залатыя.РЗалатыя, залатыя.Е
Мядовыя, мядовыя.

Е
Мядовыя, мядовыя.

У нас горы, у нас горыЕУ нас горы, у нас горы
Залатыя, залатыя.ЕЗалатыя, залатыя.

П
У нас рэкі, у нас рэкі

П
У нас рэкі, у нас рэкі
Мядовыя, мядовыя.ПМядовыя, мядовыя.О
Дзяўчынанька, з намі, казакамі.

О
Дзяўчынанька, з намі, казакамі.

У нас рэкі, у нас рэкіОУ нас рэкі, у нас рэкі
Мядовыя, мядовыя.ОМядовыя, мядовыя.

З
— Ай, паедзем, ай, паедзем,

З
— Ай, паедзем, ай, паедзем,
Дзяўчынанька, з намі, казакамі.ЗДзяўчынанька, з намі, казакамі.И
Казачэнька маладзенькі.

И
Казачэнька маладзенькі.

— Ай, паедзем, ай, паедзем,И— Ай, паедзем, ай, паедзем,
Дзяўчынанька, з намі, казакамі.ИДзяўчынанька, з намі, казакамі.

Т
— Ай, спасіба, ай, спасіба,

Т
— Ай, спасіба, ай, спасіба,
Казачэнька маладзенькі. ТКазачэнька маладзенькі. ОР

ИА каб былі, а каб быліИА каб былі, а каб былі
Й

— Ай, спасіба, ай, спасіба,

Й
— Ай, спасіба, ай, спасіба,
Маё дзіця неглупое.ЙМаё дзіця неглупое.
Б

— Пайду ў таткі, пайду ў таткі

Б
— Пайду ў таткі, пайду ў таткі
Запытаю, запытаю.БЗапытаю, запытаю.

— Ай, спасіба, ай, спасіба,Б— Ай, спасіба, ай, спасіба,

Г— Пайду ў таткі, пайду ў таткіГ— Пайду ў таткі, пайду ў таткі
Запытаю, запытаю.ГЗапытаю, запытаю.

У
Шаўковыя, шаўковыя.

У
Шаўковыя, шаўковыя.

— Пайду ў таткі, пайду ў таткіУ— Пайду ў таткі, пайду ў таткі
К

У нас травы, у нас травы

К
У нас травы, у нас травы
Шаўковыя, шаўковыя.КШаўковыя, шаўковыя.ИИУ нас травы, у нас травыИУ нас травы, у нас травы
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Ой, там у бору сасна шумела.
Ой, рана/рана, сасна шумела.

Яна шумела аб нашай роллі.
Ой, рана/рана, аб нашай роллі.

Аб нашай роллі, аб нашай нядолі.
Ой, рана/рана, аб нашай нядолі.

ВОСЕНЬСКІЯ

73. Ой, там у бору сасна шумела

РЕ
ПО
ЗИ
ТО

Аб нашай роллі, аб нашай нядолі.

О
Аб нашай роллі, аб нашай нядолі.
Ой, рана/рана, аб нашай нядолі.

О
Ой, рана/рана, аб нашай нядолі.РАб нашай роллі, аб нашай нядолі.РАб нашай роллі, аб нашай нядолі.
Ой, рана/рана, аб нашай нядолі.РОй, рана/рана, аб нашай нядолі.

И
Яна шумела аб нашай роллі.

И
Яна шумела аб нашай роллі.
Ой, рана/рана, аб нашай роллі.

И
Ой, рана/рана, аб нашай роллі.

Аб нашай роллі, аб нашай нядолі.ИАб нашай роллі, аб нашай нядолі.

ЙЯна шумела аб нашай роллі. ЙЯна шумела аб нашай роллі.
Ой, рана/рана, аб нашай роллі.ЙОй, рана/рана, аб нашай роллі.

БГ
УУКК
И
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Ай, восень, восень,
К каму па восем,
А ка мне ніводна…[га]. У!

А ка мне ніводнага,
Нет нікога родна…[га]. У!

Ай, вятох, вятох,
К каму напятох,
А ка мне ніводна…[га]. У!

А ка мне ніводнага,
Нет нікога родна…[га]. У!

Ай, месіц, месіц,
К каму па дзесіць,
А ка мне ніводнаг…[га]. У!

А ка мне ніводнага,
Нет нікога родна…[га]. У!

Ні таткі, ні мамкі,
Ні роднага брата,
Нет нікога роднаг…[га]. У!

74. Ай, восень, восень

РЕ
ПО
ЗИ

А ка мне ніводнага,ИА ка мне ніводнага,
Нет нікога родна…[га]. У!ИНет нікога родна…[га]. У!

Т
К каму напятох,

Т
К каму напятох,
А ка мне ніводна…[га]. У!ТА ка мне ніводна…[га]. У!

А ка мне ніводнага,ТА ка мне ніводнага,

О
Ай, вятох, вятох,

О
Ай, вятох, вятох,
К каму напятох,ОК каму напятох,
А ка мне ніводна…[га]. У!ОА ка мне ніводна…[га]. У!

Р
Нет нікога родна…[га]. У!

Р
Нет нікога родна…[га]. У!

Ай, вятох, вятох,РАй, вятох, вятох,
И

А ка мне ніводнага,

И
А ка мне ніводнага,
Нет нікога родна…[га]. У!ИНет нікога родна…[га]. У!

Й
А ка мне ніводна…[га]. У!

Й
А ка мне ніводна…[га]. У! БГГ

УУК
И
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На балоці чырацінка,
Ды заплакала сірацінка.

Да заплакыла сірацінка,
Да па магіле яна ходзячы.

Да па магіле яна ходзячы,
Да ў сваёй мамкі яна просячы.

Да ў сваёй мамкі яна просячы:
— Да(й)  устань, устань, мая мамачка.

Да(й)  устань, устань, мая мамка,
Да памый міне ты белянька.

Да памый міне ты белянька,
Штоб я была усім светлінька.

Штоб я была усім(ы) светлінька,
Да(й) прычашы мяне гладзінька.

75. На балоці чырацінка

РЕ
ПО

Да па магіле яна ходзячы,ОДа па магіле яна ходзячы,
Да ў сваёй мамкі яна просячы.ОДа ў сваёй мамкі яна просячы.

З
Да заплакыла сірацінка,

З
Да заплакыла сірацінка,
Да па магіле яна ходзячы.ЗДа па магіле яна ходзячы.И
Ды заплакала сірацінка.

И
Ды заплакала сірацінка.

Да заплакыла сірацінка,ИДа заплакыла сірацінка,
Да па магіле яна ходзячы.ИДа па магіле яна ходзячы.

Т
На балоці чырацінка,

Т
На балоці чырацінка,
Ды заплакала сірацінка.ТДы заплакала сірацінка.ОНа балоці чырацінка,ОНа балоці чырацінка,
Ды заплакала сірацінка.ОДы заплакала сірацінка.

РРИИ
Й
БГ
УК
И
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Ой, халодная восень…
Да ні хадзі, мілка, па надвор’яйку босай.

Па надвор’яйку босай…
Калі табе жарка — (й)да купі чаравічкі.

(й)Да купі чаравічкі…
Вой куплю я, вой куплю я ды двоя.

Вой куплю я ды двоя…
Ой, насі, мілка, (й)насі, мілка, на здароўя.

Насі, мілка, ды на здароўя…
Тыя чаравічкі, чаравічкі да невялічкі(й).

Вой, халод(ы)ная восень…
Да ні хадзі, мілка, па надвор’яйку босай.

76. Ой, халодная восень

РЕ
ПВой куплю я, вой куплю я ды двоя.ПВой куплю я, вой куплю я ды двоя.О

Калі табе жарка — (й)да купі чаравічкі.

О
Калі табе жарка — (й)да купі чаравічкі.

(й)Да купі чаравічкі…О(й)Да купі чаравічкі…
Вой куплю я, вой куплю я ды двоя.ОВой куплю я, вой куплю я ды двоя.

З
Па надвор’яйку босай…

З
Па надвор’яйку босай…
Калі табе жарка — (й)да купі чаравічкі.ЗКалі табе жарка — (й)да купі чаравічкі.И
Да ні хадзі, мілка, па надвор’яйку босай.

И
Да ні хадзі, мілка, па надвор’яйку босай.

Па надвор’яйку босай…ИПа надвор’яйку босай…
Калі табе жарка — (й)да купі чаравічкі.ИКалі табе жарка — (й)да купі чаравічкі.

Т
Ой, халодная восень…

Т
Ой, халодная восень…
Да ні хадзі, мілка, па надвор’яйку босай.ТДа ні хадзі, мілка, па надвор’яйку босай.ООй, халодная восень…ООй, халодная восень…
Да ні хадзі, мілка, па надвор’яйку босай.ОДа ні хадзі, мілка, па надвор’яйку босай.

РРИ
Й
БГ
УК
И
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Да літала яравая пчолка
Па чыстаму полю,
Да літала.

Да сачыла яравая пчолка
Мядовай расічкі,
Да сачыла.

Да хадзіла горкая сіротка
Па шчыраму бору,
Да хадзіла.

Да сачыла горкая сіротка
Радзіцілку мамку,
Да сачыла.

77. Да літала яравая пчолка

РЕ
ПО
ЗДа сачыла горкая сіроткаЗДа сачыла горкая сіротка

Радзіцілку мамку,ЗРадзіцілку мамку,
И

Да хадзіла.

И
Да хадзіла.

Да сачыла горкая сіроткаИДа сачыла горкая сіротка

Т
Да хадзіла горкая сіротка

Т
Да хадзіла горкая сіротка
Па шчыраму бору,ТПа шчыраму бору,
Да хадзіла.ТДа хадзіла.
О

Да сачыла.

О
Да сачыла.

Да хадзіла горкая сіроткаОДа хадзіла горкая сіротка
Па шчыраму бору,ОПа шчыраму бору,

Р
Мядовай расічкі,

Р
Мядовай расічкі, И
Да сачыла яравая пчолка

И
Да сачыла яравая пчолка
Мядовай расічкі, ИМядовай расічкі,

ЙДа сачыла яравая пчолкаЙДа сачыла яравая пчолка

БГ
УУКК
И
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Зборная субота настала,
Ганначка дзевачак збірала.

Ганначка дзевачак збірала,
Сабраўшы, ў радок саджала.

Сама села вышэй, вышэй ўсіх,
Скланіла галоўку ніжэй ўсіх.

Коскамі зямельку пакрыла,
Слёзачкамі лыжкі абмыла.

Ёсць яе радзімка на свеце,
Ўся яе галоўка у цвеце.

Ўся яе галоўка ў вяночку,
Ўся яе радзімка ў радочку.

СЯМЕЙНА/АБРАДАВЫ ЦЫКЛ

ВЯСЕЛЛЕ

78. Зборная субота настала

РЕ
ПО
ЗИ

Ёсць яе радзімка на свеце,ИЁсць яе радзімка на свеце,
Ўся яе галоўка у цвеце.ИЎся яе галоўка у цвеце.

Т
Коскамі зямельку пакрыла,

Т
Коскамі зямельку пакрыла,

ТСлёзачкамі лыжкі абмыла.ТСлёзачкамі лыжкі абмыла.

Ёсць яе радзімка на свеце,ТЁсць яе радзімка на свеце,

О
Скланіла галоўку ніжэй ўсіх.

О
Скланіла галоўку ніжэй ўсіх.

Коскамі зямельку пакрыла,ОКоскамі зямельку пакрыла,ОСлёзачкамі лыжкі абмыла.ОСлёзачкамі лыжкі абмыла.

Р
Сама села вышэй, вышэй ўсіх,

Р
Сама села вышэй, вышэй ўсіх,
Скланіла галоўку ніжэй ўсіх.РСкланіла галоўку ніжэй ўсіх.ИСама села вышэй, вышэй ўсіх,ИСама села вышэй, вышэй ўсіх,
Скланіла галоўку ніжэй ўсіх.ИСкланіла галоўку ніжэй ўсіх.

Й
Ганначка дзевачак збірала,

Й
Ганначка дзевачак збірала,
Сабраўшы, ў радок саджала.ЙСабраўшы, ў радок саджала.

Б
Ганначка дзевачак збірала.

Б
Ганначка дзевачак збірала. ГУУ

ККИ
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Стукнула—грукнула на дварэ.
— Ой, паглядзі, маманька, ці ні па мяне?

— Па цябе, дачушка, па цябе.
— Схавай мяне, маманька, за сябе!

— Ня буду, дачушка, хаваці,
Трэба цябе сёлета аддаці.

Та/ра/ра, калёсачкі, та/ра/ра,
Ой, павезлі Вольгачку са двара.

79. Стукнула/грукнула на дварэ

РЕ
ПО
З

Ой, павезлі Вольгачку са двара.

З
Ой, павезлі Вольгачку са двара.И
Та/ра/ра, калёсачкі, та/ра/ра,

И
Та/ра/ра, калёсачкі, та/ра/ра,

ИОй, павезлі Вольгачку са двара.ИОй, павезлі Вольгачку са двара.Т
Трэба цябе сёлета аддаці.

Т
Трэба цябе сёлета аддаці.

Та/ра/ра, калёсачкі, та/ра/ра,ТТа/ра/ра, калёсачкі, та/ра/ра,
Ой, павезлі Вольгачку са двара.ТОй, павезлі Вольгачку са двара.

О
— Ня буду, дачушка, хаваці,

О
— Ня буду, дачушка, хаваці,
Трэба цябе сёлета аддаці.ОТрэба цябе сёлета аддаці.

Та/ра/ра, калёсачкі, та/ра/ра,ОТа/ра/ра, калёсачкі, та/ра/ра,

Р
— Схавай мяне, маманька, за сябе!

Р
— Схавай мяне, маманька, за сябе!

— Ня буду, дачушка, хаваці,Р— Ня буду, дачушка, хаваці,
Трэба цябе сёлета аддаці.РТрэба цябе сёлета аддаці.

И
— Па цябе, дачушка, па цябе.

И
— Па цябе, дачушка, па цябе.
— Схавай мяне, маманька, за сябе!И— Схавай мяне, маманька, за сябе!Й
— Ой, паглядзі, маманька, ці ні па мяне?

Й
— Ой, паглядзі, маманька, ці ні па мяне?

— Па цябе, дачушка, па цябе.Й— Па цябе, дачушка, па цябе.
— Схавай мяне, маманька, за сябе!Й— Схавай мяне, маманька, за сябе!

Б— Ой, паглядзі, маманька, ці ні па мяне?Б— Ой, паглядзі, маманька, ці ні па мяне?
ГУУ
ККИ
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Звінела каморачка, звінела,
Дзе младая Ганначка сядзела.

Прышоў яе ойчанька ў каморку,
Ўпала яна ойчаньку у ногі.

— Не аддавай, ойчанька, ты мяне,
Перабуду зіманьку у цябе.

—І як жа ж мне, дочанька, не даці,
Наехалі госці цябе ўзяці?

— Пусці іх конічанькі ў вішнёў сад,
Няхай маю рутаньку пабродзяць.

Зялёная рутанька, жоўты цвет,
Чаму цябе, міленькі, доўга нет?

Прыедзь, прыедзь, міленькі, з касою,
Скасі маю рутаньку з расою.

Прыедзь, прыедзь, міленькі, з граблямі,
Зграбі маю рутаньку з камнямі.

Прыедзь, прыедзь, міленькі, з вазочкам,
Зберы маю рутаньку з пясочкам.

80. Звінела каморачка

РЕ
ПО
З— Пусці іх конічанькі ў вішнёў сад,З— Пусці іх конічанькі ў вішнёў сад,

Няхай маю рутаньку пабродзяць.ЗНяхай маю рутаньку пабродзяць.
И

Наехалі госці цябе ўзяці?

И
Наехалі госці цябе ўзяці?

И— Пусці іх конічанькі ў вішнёў сад,И— Пусці іх конічанькі ў вішнёў сад,

Т—І як жа ж мне, дочанька, не даці,Т—І як жа ж мне, дочанька, не даці,
Наехалі госці цябе ўзяці?ТНаехалі госці цябе ўзяці?

О
Перабуду зіманьку у цябе.

О
Перабуду зіманьку у цябе.

—І як жа ж мне, дочанька, не даці,О—І як жа ж мне, дочанька, не даці,

Р— Не аддавай, ойчанька, ты мяне,Р— Не аддавай, ойчанька, ты мяне,
Перабуду зіманьку у цябе.РПерабуду зіманьку у цябе.

И
Ўпала яна ойчаньку у ногі.

И
Ўпала яна ойчаньку у ногі.

— Не аддавай, ойчанька, ты мяне,И— Не аддавай, ойчанька, ты мяне,

ЙПрышоў яе ойчанька ў каморку,ЙПрышоў яе ойчанька ў каморку,
Ўпала яна ойчаньку у ногі.ЙЎпала яна ойчаньку у ногі.

БГ
УУКК
И
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У варот вярба стаяла,
Са двара дачка з’язджала.

Са двара дачка з’язджала,
Вярхушку з вярбы сарвала.

— Стой, мая вярба, без верха —
Жыві, мамачка, без мяне.

Без русай касы без мае,
Без шаўковага ўплётачку.

Павешу я ўплёт на прыплот,
Куды мамачка ў клець ходзя.

А ў клець ідучы — забача,
А з клеці йдучы — заплача.

Во мае дачкі уплёткі,
Павесіла мне на слёзкі.

81. У варот вярба стаяла

РЕ
ПО
ЗА з клеці йдучы — заплача.ЗА з клеці йдучы — заплача.И

Куды мамачка ў клець ходзя.

И
Куды мамачка ў клець ходзя.

А ў клець ідучы — забача,ИА ў клець ідучы — забача,
А з клеці йдучы — заплача.ИА з клеці йдучы — заплача.

Т
Павешу я ўплёт на прыплот,

Т
Павешу я ўплёт на прыплот,
Куды мамачка ў клець ходзя.ТКуды мамачка ў клець ходзя.О
Без шаўковага ўплётачку.

О
Без шаўковага ўплётачку.

Павешу я ўплёт на прыплот,ОПавешу я ўплёт на прыплот,
Куды мамачка ў клець ходзя.ОКуды мамачка ў клець ходзя.

Р
Без русай касы без мае,

Р
Без русай касы без мае,
Без шаўковага ўплётачку.РБез шаўковага ўплётачку.И
Жыві, мамачка, без мяне.

И
Жыві, мамачка, без мяне.

Без русай касы без мае,ИБез русай касы без мае,
Без шаўковага ўплётачку.ИБез шаўковага ўплётачку.

Й
— Стой, мая вярба, без верха —

Й
— Стой, мая вярба, без верха —
Жыві, мамачка, без мяне.ЙЖыві, мамачка, без мяне.

БВярхушку з вярбы сарвала. БВярхушку з вярбы сарвала.

— Стой, мая вярба, без верха —Б— Стой, мая вярба, без верха —

ГУ
КИИ



88

Бувайця здаровы, бацькавы парогі,
Ой, дзе пахаджалі мае белы ногі.

Ой, дзе пахаджалі — хадзіці ня будут,
Ой, каго любіла — любіці ня буд…[у].

Ой, каго любіла — любі за плячыма,
Ой, каго ні знала — з тым у пары стала.

82. Бувайця здаровы, бацькавы парогі

РЕ
ПО
ЗИ
ТО

Ой, каго любіла — любі за плячыма,

О
Ой, каго любіла — любі за плячыма,
Ой, каго ні знала — з тым у пары стала.

О
Ой, каго ні знала — з тым у пары стала.РОй, каго любіла — любі за плячыма,РОй, каго любіла — любі за плячыма,
Ой, каго ні знала — з тым у пары стала.РОй, каго ні знала — з тым у пары стала.

И
Ой, дзе пахаджалі — хадзіці ня будут,

И
Ой, дзе пахаджалі — хадзіці ня будут,
Ой, каго любіла — любіці ня буд…[у].ИОй, каго любіла — любіці ня буд…[у].

Ой, каго любіла — любі за плячыма,ИОй, каго любіла — любі за плячыма,

Й
Ой, дзе пахаджалі мае белы ногі.

Й
Ой, дзе пахаджалі мае белы ногі.

Ой, дзе пахаджалі — хадзіці ня будут,ЙОй, дзе пахаджалі — хадзіці ня будут,
Ой, каго любіла — любіці ня буд…[у].ЙОй, каго любіла — любіці ня буд…[у].

Б
Бувайця здаровы, бацькавы парогі,

Б
Бувайця здаровы, бацькавы парогі,
Ой, дзе пахаджалі мае белы ногі. БОй, дзе пахаджалі мае белы ногі. ГГБувайця здаровы, бацькавы парогі, ГБувайця здаровы, бацькавы парогі, УУК

И
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Ой, ляцелі гусанькі цераз сад:
— Час табе, Ганнусенька, на пасад.

— Ой, ды што вам, гусанькі, да таго,
Ёсць у мяне татачка ля таго.

Ляцела зязюленька цераз сад,
Клікала Ганнусеньку на пасад.

— Што табе, зязюленька, да таго,
Ёсць у мяне мамачка ля таго.

Скажаць жа мне сесці — то я сяду,
Скажаць жа мне ўстаці — то я ўстану.

Скажаць мне скланіцца — скланюся,
Я сваёй матуленькі баюся.

83. Ой, ляцелі гусанькі цераз сад

РЕ
ПО

Скажаць жа мне ўстаці — то я ўстану.ОСкажаць жа мне ўстаці — то я ўстану.ЗСкажаць жа мне сесці — то я сяду,ЗСкажаць жа мне сесці — то я сяду,
Скажаць жа мне ўстаці — то я ўстану.ЗСкажаць жа мне ўстаці — то я ўстану.

И
— Што табе, зязюленька, да таго,

И
— Што табе, зязюленька, да таго,

ИЁсць у мяне мамачка ля таго.ИЁсць у мяне мамачка ля таго.

Скажаць жа мне сесці — то я сяду,ИСкажаць жа мне сесці — то я сяду,

Т— Што табе, зязюленька, да таго,Т— Што табе, зязюленька, да таго,ТЁсць у мяне мамачка ля таго.ТЁсць у мяне мамачка ля таго.
О

Ляцела зязюленька цераз сад,

О
Ляцела зязюленька цераз сад,
Клікала Ганнусеньку на пасад.ОКлікала Ганнусеньку на пасад.

— Што табе, зязюленька, да таго,О— Што табе, зязюленька, да таго,

РЛяцела зязюленька цераз сад,РЛяцела зязюленька цераз сад,
Клікала Ганнусеньку на пасад.РКлікала Ганнусеньку на пасад.

И
— Ой, ды што вам, гусанькі, да таго,

И
— Ой, ды што вам, гусанькі, да таго,
Ёсць у мяне татачка ля таго.ИЁсць у мяне татачка ля таго.

Ляцела зязюленька цераз сад,ИЛяцела зязюленька цераз сад,

Й
— Час табе, Ганнусенька, на пасад.

Й
— Час табе, Ганнусенька, на пасад.

— Ой, ды што вам, гусанькі, да таго,Й— Ой, ды што вам, гусанькі, да таго,
Б— Час табе, Ганнусенька, на пасад. Б— Час табе, Ганнусенька, на пасад. ГУУ

ККИ
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Караваю, мой раю,
Коло цябе хорошэ іграй…[ю].

Караваю мой грэцкі,
Садзім цябе по/шляхецк…[і].

Караваю мой жытні,
Садзім цябе по/мужыцк…[і].

84. Караваю, мой раю

РЕ
ПО
ЗИ
ТО
РИ

Садзім цябе по/мужыцк…[і].

И
Садзім цябе по/мужыцк…[і].ЙСадзім цябе по/мужыцк…[і].ЙСадзім цябе по/мужыцк…[і].

БГ
УК
ИИ
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Ай, святы Кузьма/Дзем’ян,
Ай, ты скуй нам свадзібку.

Ай, ты скуй нам свадзібку
Крэпкаю, вясёлаю.

Жаніха харошага,
 Жаніха харошага.

Нявесту прыгожаю,
Нявесту прыгожаю.

85. Ай, святы Кузьма—Дзем’ян

РЕ
ПО
ЗИ
ТО

Нявесту прыгожаю.

О
Нявесту прыгожаю.Р
Нявесту прыгожаю,

Р
Нявесту прыгожаю,

РНявесту прыгожаю.РНявесту прыгожаю.ИНявесту прыгожаю,ИНявесту прыгожаю,
Й
БГ
УК
ИИ
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А зборна, зборна субота,*
А зборней тая нядзеля.
Любачка баярак збірала,
А ў кружок сабе садзіла,
А сама села вышы ўсіх.
Скланіла галоўку ніжы ўсіх.
Думала думаньку большэ ўсіх.
Раняла слёзанькі горшэ ўсіх.

* Кожны радок паўтараецца двойчы.

86. А зборна, зборна субота

РЕ
ПО
ЗИ
ТО
Р* Кожны радок паўтараецца двойчы.Р* Кожны радок паўтараецца двойчы.И

Раняла слёзанькі горшэ ўсіх.

И
Раняла слёзанькі горшэ ўсіх.

* Кожны радок паўтараецца двойчы.И* Кожны радок паўтараецца двойчы.

Й
Скланіла галоўку ніжы ўсіх.

Й
Скланіла галоўку ніжы ўсіх.
Думала думаньку большэ ўсіх.

Й
Думала думаньку большэ ўсіх.
Раняла слёзанькі горшэ ўсіх.ЙРаняла слёзанькі горшэ ўсіх.

БСкланіла галоўку ніжы ўсіх.БСкланіла галоўку ніжы ўсіх.
Думала думаньку большэ ўсіх.БДумала думаньку большэ ўсіх.

ГУ
КИ
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Брат сястру на пасад вядзець.*
Сістра брату аж да ног падзець.

— Брацітка, ты мой родненькі,
Чым я табе надакучыла?

Ці я табе русай касой,
Ці я табе сваёй красой?

— Надаелі твае госцікі,
Штосуботку прыязджаючы,

Штосуботку прыязджаючы,
Штонядзельку адпраўляючы.

* Першы радок кожнай страфы паўтараецца двойчы.

87. Брат сястру на пасад вядзець

РЕ
ПО
ЗЗ* Першы радок кожнай страфы паўтараецца двойчы.З* Першы радок кожнай страфы паўтараецца двойчы.И

Штонядзельку адпраўляючы.

И
Штонядзельку адпраўляючы.

И* Першы радок кожнай страфы паўтараецца двойчы.И* Першы радок кожнай страфы паўтараецца двойчы.

Т
Штосуботку прыязджаючы,

Т
Штосуботку прыязджаючы,
Штонядзельку адпраўляючы.ТШтонядзельку адпраўляючы.О
Штосуботку прыязджаючы,

О
Штосуботку прыязджаючы,

Штосуботку прыязджаючы,ОШтосуботку прыязджаючы,
Штонядзельку адпраўляючы.ОШтонядзельку адпраўляючы.

Р
— Надаелі твае госцікі,

Р
— Надаелі твае госцікі,
Штосуботку прыязджаючы,РШтосуботку прыязджаючы,И— Надаелі твае госцікі, И— Надаелі твае госцікі,
Штосуботку прыязджаючы,ИШтосуботку прыязджаючы,

Й
БГ
УК
И



94

А ў нашага свата*
Кругом хаты мята.

Кругом хаты мята,
А ў хаце багата.

Кругом хаты рожа,
А ў хаце прыгожа.

Кругом хаты елля,
А ў хаце вяселля.

* Кожны радок паўтараецца двойчы.

88. А ў нашага свата

РЕ
ПО
ЗЗ* Кожны радок паўтараецца двойчы.З* Кожны радок паўтараецца двойчы.И

А ў хаце вяселля.

И
А ў хаце вяселля.

ИИ* Кожны радок паўтараецца двойчы.И* Кожны радок паўтараецца двойчы.

ТКругом хаты елля,ТКругом хаты елля,
А ў хаце вяселля.ТА ў хаце вяселля.
О

Кругом хаты рожа,

О
Кругом хаты рожа,
А ў хаце прыгожа.

О
А ў хаце прыгожа.

Кругом хаты елля,ОКругом хаты елля,

РКругом хаты рожа,РКругом хаты рожа,
А ў хаце прыгожа.РА ў хаце прыгожа.

И
Кругом хаты мята,

И
Кругом хаты мята,
А ў хаце багата.

И
А ў хаце багата.

Кругом хаты рожа,ИКругом хаты рожа,

ЙКругом хаты мята, ЙКругом хаты мята,
БГ
УУКК
И
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А ў нашэга сваточка, сваточка.*
Нямытыя сарочка, сарочка.
Яго жонка Матрона, Матрона.
У карыта макнула, макнула.
Ны заборі сушыла, сушыла.
А йна ў свацці спяшыла, спяшыла.

* Кожны радок паўтараецца двойчы.

89. А ў нашэга сваточка

РЕ
ПО
ЗИ
ТО
РИ

* Кожны радок паўтараецца двойчы.

И
* Кожны радок паўтараецца двойчы.Й
А йна ў свацці спяшыла, спяшыла.

Й
А йна ў свацці спяшыла, спяшыла.

* Кожны радок паўтараецца двойчы.Й* Кожны радок паўтараецца двойчы.

БА йна ў свацці спяшыла, спяшыла. БА йна ў свацці спяшыла, спяшыла. ГУ
КИ
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Прышоў на вяселле наш сваток,
Павязаўшы крыжам ручнічок.

А, казалі, сват наш вельмі харош,
Аж у свата доўгі буслаў нос.

А ў свата лыса галава
Ды казліна рыжа барада.

Плавае па хаце, як таран,
Лыпае вачыма, як баран.

Калі, сват, гарэлкі нам не дасі,
Караваю трасцу ты з’ясі.

90. Прышоў на вяселле наш сваток

РЕ
ПО
ЗИ

Караваю трасцу ты з’ясі.

И
Караваю трасцу ты з’ясі.Т
Калі, сват, гарэлкі нам не дасі,

Т
Калі, сват, гарэлкі нам не дасі,

ТКараваю трасцу ты з’ясі.ТКараваю трасцу ты з’ясі.О
Лыпае вачыма, як баран.

О
Лыпае вачыма, як баран.

Калі, сват, гарэлкі нам не дасі,ОКалі, сват, гарэлкі нам не дасі,
Караваю трасцу ты з’ясі.ОКараваю трасцу ты з’ясі.

Р
Плавае па хаце, як таран,

Р
Плавае па хаце, як таран,
Лыпае вачыма, як баран.РЛыпае вачыма, як баран.И
Ды казліна рыжа барада.

И
Ды казліна рыжа барада.

Плавае па хаце, як таран,ИПлавае па хаце, як таран,
Лыпае вачыма, як баран.ИЛыпае вачыма, як баран.

ЙДы казліна рыжа барада. ЙДы казліна рыжа барада.
БГ
УК
И
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Аддалі мяне, забылі мяне,
Як жа вам не жаль будзіць?*

Як жа я буду ў чужой старонцы
Цяжынька тужыці?

Як жа я буду ў чужой старонцы
Свякроўцы наравіці?

Будуць жа мяне раненька будзіць,
Познінька спаці класці.

А там вулачкі невядомыя,
Блудзіць жа я буду.

А там суседкі нізнаёмыя,
Судзіць мяне будуць.

Аддалі мяне, забылі мяне,
Як жа вам не жаль будзіць?

Прыедзь, мамачка, прыедзь, родная,
Мяне адведаці.

* Кожная страфа паўтараецца двойчы.

91. Аддалі мяне, забылі мяне

РЕ
ПО

Будуць жа мяне раненька будзіць,

О
Будуць жа мяне раненька будзіць,
Познінька спаці класці.ОПознінька спаці класці.З
Свякроўцы наравіці?

З
Свякроўцы наравіці?

ЗБудуць жа мяне раненька будзіць,ЗБудуць жа мяне раненька будзіць,
Познінька спаці класці.ЗПознінька спаці класці.

И
Як жа я буду ў чужой старонцы

И
Як жа я буду ў чужой старонцы
Свякроўцы наравіці?ИСвякроўцы наравіці?Т
Цяжынька тужыці?

Т
Цяжынька тужыці?

Як жа я буду ў чужой старонцыТЯк жа я буду ў чужой старонцы
Свякроўцы наравіці?ТСвякроўцы наравіці?

О
Як жа я буду ў чужой старонцы

О
Як жа я буду ў чужой старонцы
Цяжынька тужыці?ОЦяжынька тужыці?

Як жа я буду ў чужой старонцыОЯк жа я буду ў чужой старонцы

Р
Як жа вам не жаль будзіць?*

Р
Як жа вам не жаль будзіць?*

Як жа я буду ў чужой старонцыРЯк жа я буду ў чужой старонцы
И

Аддалі мяне, забылі мяне,

И
Аддалі мяне, забылі мяне,
Як жа вам не жаль будзіць?*ИЯк жа вам не жаль будзіць?* Й

ББГ
УК
И
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А Віцічка са двара з’ізджаіць,*
Сакала з рукава пушчаіць.
— Не ляці, мой сакол, дзе мёд п’юць,
А ляці, мой сакол, дзе нас ждуць.
Там нам Зосічку аддадуць.

* Кожны радок паўтараецца двойчы.

92. А Віцічка са двара з’ізджаіць

РЕ
ПО
ЗИ
ТО
РИ
Й* Кожны радок паўтараецца двойчы.Й* Кожны радок паўтараецца двойчы.БГ

— Не ляці, мой сакол, дзе мёд п’юць,

Г
— Не ляці, мой сакол, дзе мёд п’юць, УК

И
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У майго браціткі бяседачка,
У майго браціткі вясёлая.

У майго браціткі вясёлая,
А я й, молада, ня ведала.

А я й, молада, ня ведала,
Сабраўшы сямейку — паб’едала.

Сабраўшы сямейку — паб’едала,
К брату ў госці паехала.

К брату ў госці паехала,
А брат сястрыцы улякнуўся.

А брат сястрыцы улякнуўся
Ды с хлебам/соллю схамянуўся.

Ды с хлебам/соллю схамянуўся.
— Прымай, жонка, ты хлеб з стала.

Прымай, жонка, ты хлеб з стала,
А там ідзець нялюбая сястра.

А там ідзець нялюбая сястра,
Няхай яна сама ідзець.

Няхай яна сама ідзець,
А то сваіх дзетак вядзець.

— І ты, брацітка, не пужайся,
Ты, родненькі, не пужайся.

Ты, родненькі, не пужайся,
А з хлебам/соллю не хавайся.

А з хлебам—соллю не хавайся,
А я ж ўчора вячэрала.

А я ж ўчора вячэрала,
А сягоння паабедала!

А сягоння паабедала,
Я к табе, брацітка, не ў госці йшла.

Я к табе, брацітка, не ў госці йшла,
Цябе, брацітка, адведаці.

Цябе, брацітка, адведаці,
Сваіх дзецечак не маючы.

РАДЗІНЫ

93. У майго браціткі бяседачка

РДы с хлебам/соллю схамянуўся.РДы с хлебам/соллю схамянуўся.
— Прымай, жонка, ты хлеб з стала.Р— Прымай, жонка, ты хлеб з стала.
Е

А брат сястрыцы улякнуўся

Е
А брат сястрыцы улякнуўся
Ды с хлебам/соллю схамянуўся.

Е
Ды с хлебам/соллю схамянуўся.

Ды с хлебам/соллю схамянуўся.ЕДы с хлебам/соллю схамянуўся.

ПА брат сястрыцы улякнуўсяПА брат сястрыцы улякнуўся
Ды с хлебам/соллю схамянуўся.ПДы с хлебам/соллю схамянуўся.

О
К брату ў госці паехала,

О
К брату ў госці паехала,
А брат сястрыцы улякнуўся.ОА брат сястрыцы улякнуўся.

А брат сястрыцы улякнуўсяОА брат сястрыцы улякнуўся

ЗК брату ў госці паехала,ЗК брату ў госці паехала,
А брат сястрыцы улякнуўся.ЗА брат сястрыцы улякнуўся.

И
Сабраўшы сямейку — паб’едала,

И
Сабраўшы сямейку — паб’едала,
К брату ў госці паехала. ИК брату ў госці паехала. ТСабраўшы сямейку — паб’едала,ТСабраўшы сямейку — паб’едала, ОР

Ты, родненькі, не пужайся,РТы, родненькі, не пужайся,
А з хлебам/соллю не хавайся.РА з хлебам/соллю не хавайся.
И

— І ты, брацітка, не пужайся,

И
— І ты, брацітка, не пужайся,
Ты, родненькі, не пужайся.ИТы, родненькі, не пужайся.

Ты, родненькі, не пужайся,ИТы, родненькі, не пужайся,

Й— І ты, брацітка, не пужайся,Й— І ты, брацітка, не пужайся,
Ты, родненькі, не пужайся.ЙТы, родненькі, не пужайся.

Б
Няхай яна сама ідзець,

Б
Няхай яна сама ідзець,
А то сваіх дзетак вядзець.БА то сваіх дзетак вядзець.ГНяхай яна сама ідзець,ГНяхай яна сама ідзець,
А то сваіх дзетак вядзець.ГА то сваіх дзетак вядзець.

УУНяхай яна сама ідзець,УНяхай яна сама ідзець,

ККИИ
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— Ой, кумухно да голубухно,
Напоіў ты мяне.*

Под грушкою зэлэненькою
Положыў ты мяне.

— Ох ты, грушка зэлэненькая,
Не шумі ты на мяне.

Ох ты, мілы, чарнабрывы,
Не сварыс на мяне.

Як ты ж будзеш сварыціса,
Я(й) недужа буду.

Як не будзеш сварыціса,
Я здарова буду.

* Кожны другі радок паўтараецца двойчы.

94. Ой, кумухно да голубухно

РЕ
ПО
ЗЯк ты ж будзеш сварыціса,ЗЯк ты ж будзеш сварыціса,

Я(й) недужа буду.ЗЯ(й) недужа буду.
И

Ох ты, мілы, чарнабрывы,

И
Ох ты, мілы, чарнабрывы,
Не сварыс на мяне.ИНе сварыс на мяне.

Як ты ж будзеш сварыціса,ИЯк ты ж будзеш сварыціса,

ТОх ты, мілы, чарнабрывы,ТОх ты, мілы, чарнабрывы,
Не сварыс на мяне.ТНе сварыс на мяне.

О
— Ох ты, грушка зэлэненькая,

О
— Ох ты, грушка зэлэненькая,
Не шумі ты на мяне.

О
Не шумі ты на мяне.

Ох ты, мілы, чарнабрывы,ООх ты, мілы, чарнабрывы,

Р— Ох ты, грушка зэлэненькая,Р— Ох ты, грушка зэлэненькая,
Не шумі ты на мяне.РНе шумі ты на мяне.

И
Под грушкою зэлэненькою

И
Под грушкою зэлэненькою

— Ох ты, грушка зэлэненькая,И— Ох ты, грушка зэлэненькая,

ЙПод грушкою зэлэненькоюЙПод грушкою зэлэненькою
БГГ
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— Кума мая, кумачка, дзе жывеш?*
Чаму мяне ў госцікі не завеш?
— Ці ты, куму, розуму пытаеш?
Ці ты маёй хатачкі не знаеш?
А вунь мая хатачка ля вады
З высокага дзераўца, з лебяды.
Яшчэ к таму сенечкі прыпляту
З харошага дзераўца, з асоту.
Тады цябе ў госцейкі пазаву,
Як свежае рыбачкі навару.
А свежая рыбачка — акунёк,
А любенькі госцічак — мой кумок!

* Кожны радок паўтараецца двойчы.

95.  Кума мая, кумачка, дзе жывеш

РЕ
ПО

* Кожны радок паўтараецца двойчы.О* Кожны радок паўтараецца двойчы.З
А любенькі госцічак — мой кумок!

З
А любенькі госцічак — мой кумок!

З* Кожны радок паўтараецца двойчы.З* Кожны радок паўтараецца двойчы.

И
А свежая рыбачка — акунёк,

И
А свежая рыбачка — акунёк,

ИА любенькі госцічак — мой кумок!ИА любенькі госцічак — мой кумок!Т
Тады цябе ў госцейкі пазаву,

Т
Тады цябе ў госцейкі пазаву,
Як свежае рыбачкі навару.ТЯк свежае рыбачкі навару.
А свежая рыбачка — акунёк,ТА свежая рыбачка — акунёк,
А любенькі госцічак — мой кумок!ТА любенькі госцічак — мой кумок!

О
Яшчэ к таму сенечкі прыпляту

О
Яшчэ к таму сенечкі прыпляту

О
З харошага дзераўца, з асоту.

О
З харошага дзераўца, з асоту.
Тады цябе ў госцейкі пазаву,ОТады цябе ў госцейкі пазаву,
Як свежае рыбачкі навару.ОЯк свежае рыбачкі навару.

Р
З высокага дзераўца, з лебяды.

Р
З высокага дзераўца, з лебяды.
Яшчэ к таму сенечкі прыплятуРЯшчэ к таму сенечкі прыплятуРЗ харошага дзераўца, з асоту.РЗ харошага дзераўца, з асоту.
Тады цябе ў госцейкі пазаву,РТады цябе ў госцейкі пазаву,

И
А вунь мая хатачка ля вады

И
А вунь мая хатачка ля вады
З высокага дзераўца, з лебяды.ИЗ высокага дзераўца, з лебяды.
Яшчэ к таму сенечкі прыплятуИЯшчэ к таму сенечкі прыпляту

Й
— Ці ты, куму, розуму пытаеш?

Й
— Ці ты, куму, розуму пытаеш?
Ці ты маёй хатачкі не знаеш?ЙЦі ты маёй хатачкі не знаеш?
А вунь мая хатачка ля вады ЙА вунь мая хатачка ля вады
З высокага дзераўца, з лебяды.ЙЗ высокага дзераўца, з лебяды.

Б
— Кума мая, кумачка, дзе жывеш?*

Б
— Кума мая, кумачка, дзе жывеш?* ГУУ

ККИ



102

Судавая яблынька*
Пры дарожцы стаяла.

Пры дарожцы стаяла,
Адзін яблачак мела.

Маладая Аўгінька
Ды па сенцах хадзіла.

Ды па сенцах хадзіла,
Ды дачушку радзіла.

Хоць набралася мукі,
Дык пярэйміць ёй рукі.

Хоць нанылася душка,
Будзіць верная служка.

* Кожны першы радок паўтараецца двойчы.

96. Судавая яблынька

РЕ
ПО
ЗИ

Ды дачушку радзіла.

И
Ды дачушку радзіла.

Хоць набралася мукі,ИХоць набралася мукі,

ТДы па сенцах хадзіла,ТДы па сенцах хадзіла,
Ды дачушку радзіла.ТДы дачушку радзіла.
О

Маладая Аўгінька

О
Маладая Аўгінька
Ды па сенцах хадзіла.

О
Ды па сенцах хадзіла.

Ды па сенцах хадзіла,ОДы па сенцах хадзіла,

РМаладая АўгінькаРМаладая Аўгінька
Ды па сенцах хадзіла.РДы па сенцах хадзіла.

И
Адзін яблачак мела.

И
Адзін яблачак мела.

Маладая АўгінькаИМаладая Аўгінька

ЙПры дарожцы стаяла,ЙПры дарожцы стаяла,
Адзін яблачак мела. ЙАдзін яблачак мела.
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Я ўчора, малада,
П’яна была, п’яна была.*

Сягоння, малада,
Не буду піць, не буду піць.

Маіліся ў мяне
Госцікі быць, госцікі быць.

А ды што за госці —
Брат да сястра, брат да сястра.

Ой, любыя госці —
Кум ды кума, кум ды кума.

* Кожная страфа паўтараецца двойчы.

97. Я ўчора, малада, п’яна была

РЕ
ПОО
ЗОй, любыя госці —ЗОй, любыя госці —

Кум ды кума, кум ды кума.ЗКум ды кума, кум ды кума.
И

А ды што за госці —

И
А ды што за госці —
Брат да сястра, брат да сястра.ИБрат да сястра, брат да сястра.

Ой, любыя госці —ИОй, любыя госці —

ТА ды што за госці —ТА ды што за госці —
Брат да сястра, брат да сястра.ТБрат да сястра, брат да сястра.
О

Маіліся ў мяне

О
Маіліся ў мяне
Госцікі быць, госцікі быць.

О
Госцікі быць, госцікі быць.

А ды што за госці —ОА ды што за госці —

РМаіліся ў мянеРМаіліся ў мяне
Госцікі быць, госцікі быць.РГосцікі быць, госцікі быць.

ИНе буду піць, не буду піць.ИНе буду піць, не буду піць.Й
П’яна была, п’яна была.*

Й
П’яна была, п’яна была.*

Не буду піць, не буду піць.ЙНе буду піць, не буду піць.
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А ў цэркаўцы ва ўсе званы званілі.*
А ўсе жонкі к абедзенцы хадзілі.
Адна наша ўсё Танічка ні была.
А йна сабе дачушачку радзіла.
А Бог ёй даў, Прячыстыя памагла,
Бабулечцы на ручанькі аддала.

* Кожны радок паўтараецца двойчы.

98.  А ў цэркаўцы ва ўсе званы званілі

РЕ
ПО
ЗИ
ТОО

* Кожны радок паўтараецца двойчы.О* Кожны радок паўтараецца двойчы.Р
Бабулечцы на ручанькі аддала.

Р
Бабулечцы на ручанькі аддала.

* Кожны радок паўтараецца двойчы.Р* Кожны радок паўтараецца двойчы.

И
А йна сабе дачушачку радзіла.

И
А йна сабе дачушачку радзіла.
А Бог ёй даў, Прячыстыя памагла,ИА Бог ёй даў, Прячыстыя памагла,
Бабулечцы на ручанькі аддала.ИБабулечцы на ручанькі аддала.

Й
А ўсе жонкі к абедзенцы хадзілі.

Й
А ўсе жонкі к абедзенцы хадзілі.
Адна наша ўсё Танічка ні была.

Й
Адна наша ўсё Танічка ні была.
А йна сабе дачушачку радзіла.ЙА йна сабе дачушачку радзіла.
А Бог ёй даў, Прячыстыя памагла,ЙА Бог ёй даў, Прячыстыя памагла,

Б
А ў цэркаўцы ва ўсе званы званілі.*

Б
А ў цэркаўцы ва ўсе званы званілі.*
А ўсе жонкі к абедзенцы хадзілі. БА ўсе жонкі к абедзенцы хадзілі. ГУУ
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Над(ы) рякой явор зелянюсенькі.*
За сталом кумок маладзюсенькі.
А на ём штаны — да(й) няма цаны.
Ныд рякой верба зеляненькыя.
Зы сталом кума  маладзенькыя.
А на ёй кралі — сто рублей цаны.
Над(ы) рякой верба ўсё гырбатыя.
Зы сталом бабулька быгатыя.
А на ёй кыбак — тры капейкі, так.

* Кожны радок паўтараецца двойчы.

99.  Над рякой явор зелянюсенькі

РЕ
ПО
ЗИ

* Кожны радок паўтараецца двойчы.И* Кожны радок паўтараецца двойчы.Т
А на ёй кыбак — тры капейкі, так.

Т
А на ёй кыбак — тры капейкі, так.

ТТ* Кожны радок паўтараецца двойчы.Т* Кожны радок паўтараецца двойчы.
О

Зы сталом бабулька быгатыя.

О
Зы сталом бабулька быгатыя.
А на ёй кыбак — тры капейкі, так.ОА на ёй кыбак — тры капейкі, так.Р
А на ёй кралі — сто рублей цаны.

Р
А на ёй кралі — сто рублей цаны.

РНад(ы) рякой верба ўсё гырбатыя.РНад(ы) рякой верба ўсё гырбатыя.
Зы сталом бабулька быгатыя.РЗы сталом бабулька быгатыя.
А на ёй кыбак — тры капейкі, так.РА на ёй кыбак — тры капейкі, так.

И
Зы сталом кума  маладзенькыя.

И
Зы сталом кума  маладзенькыя.
А на ёй кралі — сто рублей цаны.ИА на ёй кралі — сто рублей цаны.
Над(ы) рякой верба ўсё гырбатыя.ИНад(ы) рякой верба ўсё гырбатыя.

Й
А на ём штаны — да(й) няма цаны.

Й
А на ём штаны — да(й) няма цаны.
Ныд рякой верба зеляненькыя.ЙНыд рякой верба зеляненькыя.
Зы сталом кума  маладзенькыя.ЙЗы сталом кума  маладзенькыя.
А на ёй кралі — сто рублей цаны.ЙА на ёй кралі — сто рублей цаны.
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Кум куму пыдманіў, пыдманіў* —
Куме мёду ні купіў, ні купіў.

Кума кума пыдвяла, пыдвяла —
Куму штаноў ні дыла, ні дыла.

Кум пайшоў у кыбак, у кыбак,
Сам выпіў — кума так, кума так.

* Кожны радок паўтараецца двойчы.

100.  Кум куму пыдманіў

РЕ
ПО
ЗИ

* Кожны радок паўтараецца двойчы.

И
* Кожны радок паўтараецца двойчы.ТТТ* Кожны радок паўтараецца двойчы.Т* Кожны радок паўтараецца двойчы.О
Сам выпіў — кума так, кума так.

О
Сам выпіў — кума так, кума так.

О* Кожны радок паўтараецца двойчы.О* Кожны радок паўтараецца двойчы.

РКум пайшоў у кыбак, у кыбак,РКум пайшоў у кыбак, у кыбак,
Сам выпіў — кума так, кума так.РСам выпіў — кума так, кума так.

И
Куму штаноў ні дыла, ні дыла.

И
Куму штаноў ні дыла, ні дыла.

Кум пайшоў у кыбак, у кыбак,ИКум пайшоў у кыбак, у кыбак,

ЙКума кума пыдвяла, пыдвяла —ЙКума кума пыдвяла, пыдвяла —
Куму штаноў ні дыла, ні дыла.ЙКуму штаноў ні дыла, ні дыла.

Б
Кум куму пыдманіў, пыдманіў* —

Б
Кум куму пыдманіў, пыдманіў* — ГУУ
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Ох, моя мамочка родна,
Ох, моя мамочка міла,
Ох, моя зозулечка родна,
Як ты зараней ад нас убралас!

Ох, чаго ж ты на нас загневалас?
Ох, чаго ж ты на нас обідзелас?
Ох, моя мамочка, советніцка родна,
Ох, моя порадніцка, ох, моя(й) указніцка.

ГАЛАШЭННЕ

101. Ох, моя мамочка родна

РЕ
ПО
ЗИ
Т

Ох, моя мамочка, советніцка родна,

Т
Ох, моя мамочка, советніцка родна,
Ох, моя порадніцка, ох, моя(й) указніцка.ТОх, моя порадніцка, ох, моя(й) указніцка.О
Ох, чаго ж ты на нас загневалас?

О
Ох, чаго ж ты на нас загневалас?
Ох, чаго ж ты на нас обідзелас?

О
Ох, чаго ж ты на нас обідзелас?
Ох, моя мамочка, советніцка родна,ООх, моя мамочка, советніцка родна,
Ох, моя порадніцка, ох, моя(й) указніцка.ООх, моя порадніцка, ох, моя(й) указніцка.

РОх, чаго ж ты на нас загневалас?РОх, чаго ж ты на нас загневалас?
Ох, чаго ж ты на нас обідзелас?РОх, чаго ж ты на нас обідзелас?

И
Як ты зараней ад нас убралас!

И
Як ты зараней ад нас убралас!

Ох, чаго ж ты на нас загневалас?ИОх, чаго ж ты на нас загневалас?

ЙОх, моя зозулечка родна, ЙОх, моя зозулечка родна,
Як ты зараней ад нас убралас!ЙЯк ты зараней ад нас убралас!
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Туман, туман пры даліне,*
Шырок лісцік на каліне.

Яшчэ шыршы на дубочку,
Кліча хлопец дзяўчыночку.

Ён не сваю, ды чужую:
— Хадзі, дзеўка, пацалую.

— Нашто мяне цалаваці,
Сэрцу тугі дадаваці?

— Не задавай сэрцу тугі,
Не вазьму я — возьме другі.

* Кожны радок паўтараецца двойчы.

КАРАГОДНА/ГУЛЬНЁВЫЯ

102. Туман, туман пры даліне

РЕ
ППО

Не вазьму я — возьме другі.ОНе вазьму я — возьме другі.
З

Сэрцу тугі дадаваці?

З
Сэрцу тугі дадаваці?

— Не задавай сэрцу тугі,З— Не задавай сэрцу тугі,
И

— Нашто мяне цалаваці,

И
— Нашто мяне цалаваці,

ИСэрцу тугі дадаваці?ИСэрцу тугі дадаваці?Т
— Хадзі, дзеўка, пацалую.

Т
— Хадзі, дзеўка, пацалую.

— Нашто мяне цалаваці,Т— Нашто мяне цалаваці,
Сэрцу тугі дадаваці?ТСэрцу тугі дадаваці?

О
Ён не сваю, ды чужую:

О
Ён не сваю, ды чужую:
— Хадзі, дзеўка, пацалую.О— Хадзі, дзеўка, пацалую.Р
Кліча хлопец дзяўчыночку.

Р
Кліча хлопец дзяўчыночку.

Ён не сваю, ды чужую:РЁн не сваю, ды чужую:
И

Яшчэ шыршы на дубочку,

И
Яшчэ шыршы на дубочку,
Кліча хлопец дзяўчыночку.ИКліча хлопец дзяўчыночку.Й
Шырок лісцік на каліне.

Й
Шырок лісцік на каліне.

Яшчэ шыршы на дубочку, ЙЯшчэ шыршы на дубочку,

БГГ
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Ой, пушчу стралу па сялу, сялу.
Ай, лялё, рана, па сялу, сял[у].*
Убі, страла, добрага моладца.
Па тым моладцу плакаць некаму.
Матка старая, сястра малая.
Жана малада з дзеўкамі пашла.
Ой, мамка плача, дак рэчкі цякуць.
Ой, сястра плача, дак калодзесі.
А жана плача, дык расы няма.

* Рэфрэн паўтараецца пасля кожнага радка.

103. Ой, пушчу стралу

РЕ
ПО
ЗИИ

* Рэфрэн паўтараецца пасля кожнага радка.И* Рэфрэн паўтараецца пасля кожнага радка.Т
А жана плача, дык расы няма.

Т
А жана плача, дык расы няма.

* Рэфрэн паўтараецца пасля кожнага радка.Т* Рэфрэн паўтараецца пасля кожнага радка.

О
Ой, мамка плача, дак рэчкі цякуць.

О
Ой, мамка плача, дак рэчкі цякуць.
Ой, сястра плача, дак калодзесі.

О
Ой, сястра плача, дак калодзесі.

ОА жана плача, дык расы няма.ОА жана плача, дык расы няма.
Р

Жана малада з дзеўкамі пашла.

Р
Жана малада з дзеўкамі пашла.
Ой, мамка плача, дак рэчкі цякуць.РОй, мамка плача, дак рэчкі цякуць.
Ой, сястра плача, дак калодзесі.РОй, сястра плача, дак калодзесі.

И
Па тым моладцу плакаць некаму.

И
Па тым моладцу плакаць некаму.
Матка старая, сястра малая.ИМатка старая, сястра малая.
Жана малада з дзеўкамі пашла.ИЖана малада з дзеўкамі пашла.
Ой, мамка плача, дак рэчкі цякуць.ИОй, мамка плача, дак рэчкі цякуць.

Й
Ай, лялё, рана, па сялу, сял[у].*

Й
Ай, лялё, рана, па сялу, сял[у].*
Убі, страла, добрага моладца.

Й
Убі, страла, добрага моладца.
Па тым моладцу плакаць некаму.ЙПа тым моладцу плакаць некаму.
Матка старая, сястра малая. ЙМатка старая, сястра малая.

Б
Ой, пушчу стралу па сялу, сялу.

Б
Ой, пушчу стралу па сялу, сялу.
Ай, лялё, рана, па сялу, сял[у].* БАй, лялё, рана, па сялу, сял[у].* ГУ
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Па рацэ, рацэ гаголушка плывёт,*
Вышэй берага галовушку нясёт.

Пра мяне, младу, бясславіца ідзёт,
Быццам молада любіла каго.

А ўсяе ж маёй любосці было,
Што я стараму пірог іспякла.

Што я стараму пірог іспякла
З аўсяной мукі нясееныяй.

Тры палонікі я дзёгцю ўліла,
Каланіцаю падмазывала.

Каланіцаю падмазывала,
Чымярыцаю падсыпывала.

Свайму стараму паднашывала,
Свайго старага не ўпрашывала.

Па рацэ, рацэ гаголушка плывёт,
Вышэй берага галовушку нясёт.

Пра мяне, младу, бясславіца ідзёт,
Быццам молада любіла каго.

А ўсяе ж маёй любосці было,
Што я роўнаму пірог іспякла.

Што я роўнаму пірог іспякла
Са пшанічнай мукі сеяныяй.

Тры палонікі я мёду ўліла,
А я масліцам падмазывала.

А я масліцам падмазывала,
А я сахарам падсыпывала.

Свайму роўнаму паднашывала,
Свайго роўнага упрашывала.

* Кожны радок паўтараецца двойчы.

104. Па рацэ, рацэ гаголушка плывёт

РСвайму стараму паднашывала,РСвайму стараму паднашывала,
Свайго старага не ўпрашывала.РСвайго старага не ўпрашывала.
Е

Чымярыцаю падсыпывала.

Е
Чымярыцаю падсыпывала.

Свайму стараму паднашывала,ЕСвайму стараму паднашывала,

ПКаланіцаю падмазывала,ПКаланіцаю падмазывала,
Чымярыцаю падсыпывала.ПЧымярыцаю падсыпывала.

О
Тры палонікі я дзёгцю ўліла,

О
Тры палонікі я дзёгцю ўліла,
Каланіцаю падмазывала.ОКаланіцаю падмазывала.

Каланіцаю падмазывала,ОКаланіцаю падмазывала,

ЗТры палонікі я дзёгцю ўліла,ЗТры палонікі я дзёгцю ўліла,
Каланіцаю падмазывала.ЗКаланіцаю падмазывала.

И
Што я стараму пірог іспякла

И
Што я стараму пірог іспякла
З аўсяной мукі нясееныяй.ИЗ аўсяной мукі нясееныяй.

Тры палонікі я дзёгцю ўліла,ИТры палонікі я дзёгцю ўліла,

ТШто я стараму пірог іспякла ТШто я стараму пірог іспякла ОР
ИБыццам молада любіла каго.ИБыццам молада любіла каго.

А ўсяе ж маёй любосці было,ИА ўсяе ж маёй любосці было,

Й
Вышэй берага галовушку нясёт.

Й
Вышэй берага галовушку нясёт.

ЙПра мяне, младу, бясславіца ідзёт,ЙПра мяне, младу, бясславіца ідзёт,
Быццам молада любіла каго.ЙБыццам молада любіла каго.

Б
Па рацэ, рацэ гаголушка плывёт,

Б
Па рацэ, рацэ гаголушка плывёт,
Вышэй берага галовушку нясёт.БВышэй берага галовушку нясёт.ГГГПа рацэ, рацэ гаголушка плывёт,ГПа рацэ, рацэ гаголушка плывёт,
Вышэй берага галовушку нясёт.ГВышэй берага галовушку нясёт.

УУПа рацэ, рацэ гаголушка плывёт,УПа рацэ, рацэ гаголушка плывёт,
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— А мы просу сеялі, сеялі,
— Ой, дак ладу сеялі, сеялі.*
— А мы просу вытапчам, вытапчам.
— А чым жа вам вытаптаць, вытаптаць?
— А мы коні выпусцім, выпусцім.
— А мы коні ў хлеў вазьмём, ў хлеў вазьмём.
— А мы коні выкупім, выкупім.
— А чым жа вам выкупіць, выкупіць?
— А мы дадзём сто рублей, сто рублей.
— Нам не нада ста рублей, ста рублей.
— А мы дадзём тысячу, тысячу.
— Нам не нада тысяча, тысяча.
— А што жа вам надабна, надабна?
— А нам нада дзевіца, дзевіца.
— А ў дзевіцы імя ёсць, імя ёсць.
— А нам нада Аньцічка, Аньцічка.
— А  Аньцічка — дурачка, дурачка.
— А мы яе выучым, выучым.
— А чым жа ж вам выучыць, выучыць?
— Шаўковінькай плётачкай, плётачкай.
— Яна будзіць плакаці, плакаці.
— А мы слёзы высушым, высушым.
— А чым жа вам высушыць, высушыць?
— А мы дадзім моладца, моладца.
— А  якога моладца, моладца?
— А мы дадзім Ванічку, Ванічку.
— Адчыняйця вораты, вораты.
— Выпускайця дзевіцу, дзевіцу.
— Ў нашым палку выбыла, выбыла.
— Ў нашым палку прыбыла, прыбыла.

* Рэфрэн паўтараецца пасля кожнага радка.

105. А мы просу сеялі

РЕ
ПО

— А нам нада Аньцічка, Аньцічка.

О
— А нам нада Аньцічка, Аньцічка.
— А  Аньцічка — дурачка, дурачка.О— А  Аньцічка — дурачка, дурачка.
— А мы яе выучым, выучым.О— А мы яе выучым, выучым.

З
— А нам нада дзевіца, дзевіца.

З
— А нам нада дзевіца, дзевіца.
— А ў дзевіцы імя ёсць, імя ёсць.З— А ў дзевіцы імя ёсць, імя ёсць.
— А нам нада Аньцічка, Аньцічка.З— А нам нада Аньцічка, Аньцічка.
И

— Нам не нада тысяча, тысяча.

И
— Нам не нада тысяча, тысяча.
— А што жа вам надабна, надабна?И— А што жа вам надабна, надабна?
— А нам нада дзевіца, дзевіца.И— А нам нада дзевіца, дзевіца.
— А ў дзевіцы імя ёсць, імя ёсць.И— А ў дзевіцы імя ёсць, імя ёсць.

Т
— А мы дадзём тысячу, тысячу.

Т
— А мы дадзём тысячу, тысячу.
— Нам не нада тысяча, тысяча.Т— Нам не нада тысяча, тысяча.
— А што жа вам надабна, надабна?Т— А што жа вам надабна, надабна?

О
— А мы дадзём сто рублей, сто рублей.

О
— А мы дадзём сто рублей, сто рублей.
— Нам не нада ста рублей, ста рублей.О— Нам не нада ста рублей, ста рублей.
— А мы дадзём тысячу, тысячу.О— А мы дадзём тысячу, тысячу.
— Нам не нада тысяча, тысяча.О— Нам не нада тысяча, тысяча.

Р
— А мы коні выкупім, выкупім.

Р
— А мы коні выкупім, выкупім.
— А чым жа вам выкупіць, выкупіць?Р— А чым жа вам выкупіць, выкупіць?
— А мы дадзём сто рублей, сто рублей.Р— А мы дадзём сто рублей, сто рублей.
— Нам не нада ста рублей, ста рублей.Р— Нам не нада ста рублей, ста рублей.

И
— А мы коні ў хлеў вазьмём, ў хлеў вазьмём.

И
— А мы коні ў хлеў вазьмём, ў хлеў вазьмём.
— А мы коні выкупім, выкупім.И— А мы коні выкупім, выкупім.
— А чым жа вам выкупіць, выкупіць?И— А чым жа вам выкупіць, выкупіць?

Й
— А мы просу вытапчам, вытапчам.

Й
— А мы просу вытапчам, вытапчам.
— А чым жа вам вытаптаць, вытаптаць?

Й
— А чым жа вам вытаптаць, вытаптаць?
— А мы коні выпусцім, выпусцім.Й— А мы коні выпусцім, выпусцім.
— А мы коні ў хлеў вазьмём, ў хлеў вазьмём.Й— А мы коні ў хлеў вазьмём, ў хлеў вазьмём.
— А мы коні выкупім, выкупім.Й— А мы коні выкупім, выкупім.

Б— А мы просу вытапчам, вытапчам.Б— А мы просу вытапчам, вытапчам.
— А чым жа вам вытаптаць, вытаптаць?Б— А чым жа вам вытаптаць, вытаптаць?

ГГУУ
КИ



112

Як выведзем луку*
На зялёную траўку.

Лука мая ды шырокая,
Трава мая да шаўковая.

— Трава мая да шаўковая,
Ці цябе гусі шчыплюць?

Ці цябе гусі шчыплюць,
Ці малыя гусяняткі?

— Мяне гусі не шчыплюць,
Ні малыя гусяняткі.

Мяне дзевачкі топчуць
Казловымі чаравічкамі.

* Першы радок паўтараецца двойчы.

106. Як выведзем луку

РЕ
ПО
ЗИ

Лука мая ды шырокая,ИЛука мая ды шырокая,
Трава мая да шаўковая.ИТрава мая да шаўковая.

Т
Як выведзем луку*

Т
Як выведзем луку*
На зялёную траўку.ТНа зялёную траўку.

Лука мая ды шырокая,ТЛука мая ды шырокая,

ОЯк выведзем луку*ОЯк выведзем луку*
На зялёную траўку.ОНа зялёную траўку.

РРЯк выведзем луку*РЯк выведзем луку*

ИИЙ
БГ
УК
И
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БЕЛАРУСКІ ПАЗААБРАДАВЫ ФАЛЬКЛОР

БАЛАДЫ

НАЙГРЫШЫ

КАЛЫХАНКІ. ДЗІЦЯЧЫЯ

ПЕСНІ/ТАНЦЫ

ЛІРЫЧНЫЯ

ЖАРТОЎНЫЯ

САЦЫЯЛЬНА/БЫТАВАЯ ЛІРЫКА. КАНТЫ

ПЕСНІ САВЕЦКАГА ЧАСУ

РЕ
ПО
ЗИ

ПЕСНІ САВЕЦКАГА ЧАСУИПЕСНІ САВЕЦКАГА ЧАСУТСАЦЫЯЛЬНА/БЫТАВАЯ ЛІРЫКА. КАНТЫТСАЦЫЯЛЬНА/БЫТАВАЯ ЛІРЫКА. КАНТЫ

ПЕСНІ САВЕЦКАГА ЧАСУТПЕСНІ САВЕЦКАГА ЧАСУ

О
ЛІРЫЧНЫЯ

О
ЛІРЫЧНЫЯ

ЖАРТОЎНЫЯОЖАРТОЎНЫЯ

САЦЫЯЛЬНА/БЫТАВАЯ ЛІРЫКА. КАНТЫОСАЦЫЯЛЬНА/БЫТАВАЯ ЛІРЫКА. КАНТЫ

РЛІРЫЧНЫЯРЛІРЫЧНЫЯ

ЖАРТОЎНЫЯРЖАРТОЎНЫЯ

ИПЕСНІ/ТАНЦЫИПЕСНІ/ТАНЦЫ ЙКАЛЫХАНКІ. ДЗІЦЯЧЫЯЙКАЛЫХАНКІ. ДЗІЦЯЧЫЯ
БГ
УК
И
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Пасылала мяне маць
Ў поле жыта жаць адну.
Ой, люлі, палюлі,*
Ў поле жыта жаць адну.

А я жала, малада,
Дзень давечара адна.

Снапы ў копы зносіла,
Дзіця адно бросіла.

— Ой ты дзе ж, маё дзіця,
Дзіця маленькае?

Як пайду я, малада,
Ды па сцежцы ў цёмны лес.

Як сустрэла я, малада,
Ды трох шэранькіх ваўкоў.

— Вы, ваўкі мае, ваўкі,
Ваўкі шэранькія.

Ці не бачылі, ваўкі,
Дзіця маленькае?

Адзін воўк ёй адказаў:
— Я дзіця не відаў.

Другі воўк ёй сказаў:
— Я дзіця калыхаў.

Трэці воўк ёй сказаў:
— Я дзіця разарваў.

* Рэфрэн паўтараецца з другім радком страфы.

БАЛАДЫ

107. Пасылала мяне маць

РДы па сцежцы ў цёмны лес.РДы па сцежцы ў цёмны лес.ЕЯк пайду я, малада,ЕЯк пайду я, малада,ЕДы па сцежцы ў цёмны лес.ЕДы па сцежцы ў цёмны лес.
П

— Ой ты дзе ж, маё дзіця,

П
— Ой ты дзе ж, маё дзіця,
Дзіця маленькае?ПДзіця маленькае?

Як пайду я, малада,ПЯк пайду я, малада,

О— Ой ты дзе ж, маё дзіця,О— Ой ты дзе ж, маё дзіця,
Дзіця маленькае?ОДзіця маленькае?

З
Снапы ў копы зносіла,

З
Снапы ў копы зносіла,
Дзіця адно бросіла.ЗДзіця адно бросіла.

— Ой ты дзе ж, маё дзіця,З— Ой ты дзе ж, маё дзіця,

ИСнапы ў копы зносіла,ИСнапы ў копы зносіла, ТДзень давечара адна. ТДзень давечара адна. ОР
ИЙ

Як сустрэла я, малада,ЙЯк сустрэла я, малада,
Ды трох шэранькіх ваўкоў.ЙДы трох шэранькіх ваўкоў.

ББЯк сустрэла я, малада,БЯк сустрэла я, малада,

ГГУ
КИ



115

Паехаў сынку да жаніціся,
Забыў матулі пакланіціся.*

Матка нявестку не спадабала,
Горкай атрутай пачаставала.

Для свайго сына — кубачак віна,
А для нявесткі — горкай атруты.

Сын віна не піў, пад каня выліў,
Горку атруту з малжонкай выпіў.

Памёр сыночак ў нядзелю рана,
А нявестухна — у панядзелак.

Везлі сыночка трыма канямі,
А нявестухну — на адной кабыле.

Схавалі сынку сярод касцёла,
А нявестухну — у бок касцёла.

Вырас на сынку зялёны явар,
А  на нявестцы — бела бяроза.

Зялёны явар да(й) нахіліўся,
З белай бярозай да(й) сашчапіўся.

Усе з іх людзі дзіваваліся,
Што на тым свеце пакахаліся.

Усе з іх людзі дзівіліся,
Што на тым свеце палюбіліся.

* Другі радок кожнай страфы паўтараецца двойчы.

108. Паехаў сынку да жаніціся

РЕ
А нявестухну — на адной кабыле.

Е
А нявестухну — на адной кабыле.ПВезлі сыночка трыма канямі,ПВезлі сыночка трыма канямі,
А нявестухну — на адной кабыле.ПА нявестухну — на адной кабыле.

О
Памёр сыночак ў нядзелю рана,

О
Памёр сыночак ў нядзелю рана,
А нявестухна — у панядзелак.

О
А нявестухна — у панядзелак.

Везлі сыночка трыма канямі,ОВезлі сыночка трыма канямі,

ЗПамёр сыночак ў нядзелю рана,ЗПамёр сыночак ў нядзелю рана,
А нявестухна — у панядзелак.ЗА нявестухна — у панядзелак.

И
Горку атруту з малжонкай выпіў.

И
Горку атруту з малжонкай выпіў. ТО

З белай бярозай да(й) сашчапіўся.

О
З белай бярозай да(й) сашчапіўся.

Усе з іх людзі дзіваваліся,ОУсе з іх людзі дзіваваліся,

РЗялёны явар да(й) нахіліўся,РЗялёны явар да(й) нахіліўся,РЗ белай бярозай да(й) сашчапіўся.РЗ белай бярозай да(й) сашчапіўся.
И

А  на нявестцы — бела бяроза.

И
А  на нявестцы — бела бяроза.

Зялёны явар да(й) нахіліўся,ИЗялёны явар да(й) нахіліўся,

ЙВырас на сынку зялёны явар,ЙВырас на сынку зялёны явар,
А  на нявестцы — бела бяроза.ЙА  на нявестцы — бела бяроза.

Б
Схавалі сынку сярод касцёла,

Б
Схавалі сынку сярод касцёла,

БА нявестухну — у бок касцёла.БА нявестухну — у бок касцёла.ГСхавалі сынку сярод касцёла,ГСхавалі сынку сярод касцёла,
А нявестухну — у бок касцёла.ГА нявестухну — у бок касцёла.

УУСхавалі сынку сярод касцёла,УСхавалі сынку сярод касцёла,

ККИ
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— Чаму не прышоў, як месяц ўзышоў,
Як я цябе ждала?
Ці каня не маў, ці сцежкі не знаў,
Ці маць не пушчала?

— І каня я маў, і сцежку я знаў,
Маці выпраўляла.
Младшая сястра, бадай не ўзрасла,
Сядзельца схавала.

Цячэ рэчачка, цячэ быстрая,
Скочу — пераскочу.
Аддай, мамачка, аддай, родная,
За каго я хочу.

Аддавала йна, йшчэ(й) прыказвала
Ў гасцях не бываці.
— А як будзеш ты ў горы ці бядзе,
То не йдзі дахаты.

Пражыла гадок, пражыла другі,
Трэцці засмуціла.
Апранулася шэрай зязюляй,
Ў госці паляцела.

Прыляцела ў сад, стала кукаваць,
Села на каліну.
Стала кукаваць да(й) прычытываць
Гора на чужыне.

Сядзіць мамачка у вакошачка,
Рушнік вышывае,
А малодшы брат стаіць ля варот,
Ружжо заражае.

— Пазволь, мамачка, пазволь, родная,
Зязюлечку ўбіці,
Бо яна пяе ды(й) прычытае
Гора на чужыне.

— Не пазволю, сын, не пазволю, мой,
Зязюлечку ўбіці,
Бо зязюлі тэй, як дачцэ маей,
Гора на чужыне.

109. Чаму не прышоў

Р
Ў гасцях не бываці.

Р
Ў гасцях не бываці.
— А як будзеш ты ў горы ці бядзе,Р— А як будзеш ты ў горы ці бядзе,
То не йдзі дахаты.РТо не йдзі дахаты.
Е

Аддавала йна, йшчэ(й) прыказвала

Е
Аддавала йна, йшчэ(й) прыказвала
Ў гасцях не бываці.ЕЎ гасцях не бываці.
— А як будзеш ты ў горы ці бядзе,Е— А як будзеш ты ў горы ці бядзе,

П
За каго я хочу.

П
За каго я хочу.

Аддавала йна, йшчэ(й) прыказвалаПАддавала йна, йшчэ(й) прыказвала
Ў гасцях не бываці.ПЎ гасцях не бываці.

О
Скочу — пераскочу.

О
Скочу — пераскочу.
Аддай, мамачка, аддай, родная,

О
Аддай, мамачка, аддай, родная,
За каго я хочу. ОЗа каго я хочу. З
Цячэ рэчачка, цячэ быстрая,

З
Цячэ рэчачка, цячэ быстрая,
Скочу — пераскочу. ЗСкочу — пераскочу.
Аддай, мамачка, аддай, родная,ЗАддай, мамачка, аддай, родная,

ИЦячэ рэчачка, цячэ быстрая,ИЦячэ рэчачка, цячэ быстрая, Т
Младшая сястра, бадай не ўзрасла,

Т
Младшая сястра, бадай не ўзрасла,ОМладшая сястра, бадай не ўзрасла,ОМладшая сястра, бадай не ўзрасла, РСядзіць мамачка у вакошачка,РСядзіць мамачка у вакошачка,

Рушнік вышывае,РРушнік вышывае,
И

Гора на чужыне.

И
Гора на чужыне.

Сядзіць мамачка у вакошачка,ИСядзіць мамачка у вакошачка,

Й
Села на каліну.

Й
Села на каліну.
Стала кукаваць да(й) прычытывацьЙСтала кукаваць да(й) прычытывацьЙГора на чужыне.ЙГора на чужыне.

БПрыляцела ў сад, стала кукаваць,БПрыляцела ў сад, стала кукаваць,
Села на каліну.БСела на каліну.

ГГПрыляцела ў сад, стала кукаваць,ГПрыляцела ў сад, стала кукаваць,
УУК
И
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Быў у бацькі адзін сын,*
І той бацькі не слухаў.

І той бацькі не слухаў
Ды на вайну паехаў.

А там яму бог не памог —
Яго канёк гарой лёг.

А сядзельца — каменем,
Сам, малады, — яварам.

Праз той явар — сцежачка,
Тудой ішла дзевачка.

Тудой ішла дзевачка,
Русу касу часала.

Русу касу часала,
З яварам гаварыла.

— Ой, явару, явару,
Я з табою гавару.

Ты цяпер зялён, харош,
Прыйдзе к табе люты мароз.

Твае вецці памёрзнуць,
А лісточкі ападуць.

— Ой ты, дзеўка, дзевіца,
Праказала ж ты ка мне.

Праказала ж ты ка мне,
Адкажу і я табе.

Як ты ў мамкі хараша —
Руса каса да пояса.

Астанешся ў свякроўкі —
Тваіх косак падаткне.

— Ёсць у мяне два браты —
Скажу явар сеч/рубаць.

На дарожку выкідаць,
Патаптаць бушуючы.

Конікі гарцуючы,
Я, млада, танцуючы!

* Кожны першы радок паўтараецца двойчы.

110. Быў у бацькі адзін сын

РРусу касу часала,РРусу касу часала,
З яварам гаварыла.РЗ яварам гаварыла.

Е
Тудой ішла дзевачка,

Е
Тудой ішла дзевачка,
Русу касу часала.ЕРусу касу часала.

Русу касу часала,ЕРусу касу часала,

ПТудой ішла дзевачка,ПТудой ішла дзевачка,
Русу касу часала.ПРусу касу часала.

О
Праз той явар — сцежачка,

О
Праз той явар — сцежачка,
Тудой ішла дзевачка.ОТудой ішла дзевачка.

Тудой ішла дзевачка,ОТудой ішла дзевачка,

ЗПраз той явар — сцежачка,ЗПраз той явар — сцежачка,
Тудой ішла дзевачка.ЗТудой ішла дзевачка.

И
А сядзельца — каменем,

И
А сядзельца — каменем,
Сам, малады, — яварам. ИСам, малады, — яварам.

Праз той явар — сцежачка,ИПраз той явар — сцежачка,

ТО
РИ

Праказала ж ты ка мне.ИПраказала ж ты ка мне.

Праказала ж ты ка мне,ИПраказала ж ты ка мне,

Й
А лісточкі ападуць.

Й
А лісточкі ападуць.

Й— Ой ты, дзеўка, дзевіца,Й— Ой ты, дзеўка, дзевіца,
Праказала ж ты ка мне.ЙПраказала ж ты ка мне.

БТвае вецці памёрзнуць,БТвае вецці памёрзнуць,
А лісточкі ападуць.БА лісточкі ападуць.ГТвае вецці памёрзнуць,ГТвае вецці памёрзнуць,

УУКК
И
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Ажаніла маці маладога сына,
Маладой нявесткі не палюбіла.*

Выправіла сына ў вяліку дарогу,
Маладу нявестку — ў поле лён палоць.

— Не аполеш лёну — не ідзі дадому,
Ідзі ў чыста поле стань калінаю.

Не спалола лёну, не пайшла дадому,
Стала ў чыстым полі да калінаю.

Як прыехаў Янка з вялікай дарогі,
Расказаў матулі свае навіны:

— Матуля, матуля, ўвесь свет звандраваў,
А такой каліначкі ў свеце не відаў.

Ад буйнага ветру — накланілася,
Ад дробнага дожджыку — распусцілася.

— Бяры хутчэй, сынку, вострую сякеру,
Ідзі ссячы, сынку, тую каліну.

Секануў ён раз — аказалася,
Секануў другі раз — адазвалася:

— Не сячы мяне, Ясю, я — твая жана.
— А хто разлучыў нас? —Матуля твая.

Ой, із нас жа людзі насмяяліся,
Што мы, маладзенькія, павянчаліся.

Ой, із нас жа людзі надзівіліся,
Што мы, маладзенькія, разлучыліся.

* Кожны другі радок паўтараецца двойчы.

111. Ажаніла маці маладога сына

РЕ
ПО

Ад буйнага ветру — накланілася,ОАд буйнага ветру — накланілася,
Ад дробнага дожджыку — распусцілася.ОАд дробнага дожджыку — распусцілася.
З

— Матуля, матуля, ўвесь свет звандраваў,

З
— Матуля, матуля, ўвесь свет звандраваў,
А такой каліначкі ў свеце не відаў.ЗА такой каліначкі ў свеце не відаў.

Ад буйнага ветру — накланілася,ЗАд буйнага ветру — накланілася,

И
Расказаў матулі свае навіны:

И
Расказаў матулі свае навіны:

— Матуля, матуля, ўвесь свет звандраваў,И— Матуля, матуля, ўвесь свет звандраваў,
А такой каліначкі ў свеце не відаў.ИА такой каліначкі ў свеце не відаў.

ТЯк прыехаў Янка з вялікай дарогі,ТЯк прыехаў Янка з вялікай дарогі,
Расказаў матулі свае навіны:ТРасказаў матулі свае навіны:

— Матуля, матуля, ўвесь свет звандраваў,
Т

— Матуля, матуля, ўвесь свет звандраваў,

О
Не спалола лёну, не пайшла дадому,

О
Не спалола лёну, не пайшла дадому,
Стала ў чыстым полі да калінаю.ОСтала ў чыстым полі да калінаю.

Як прыехаў Янка з вялікай дарогі,ОЯк прыехаў Янка з вялікай дарогі,
Расказаў матулі свае навіны:ОРасказаў матулі свае навіны:

Р
Ідзі ў чыста поле стань калінаю.

Р
Ідзі ў чыста поле стань калінаю.

Не спалола лёну, не пайшла дадому,РНе спалола лёну, не пайшла дадому,
Стала ў чыстым полі да калінаю.РСтала ў чыстым полі да калінаю.

И
— Не аполеш лёну — не ідзі дадому,

И
— Не аполеш лёну — не ідзі дадому,
Ідзі ў чыста поле стань калінаю.ИІдзі ў чыста поле стань калінаю.

Не спалола лёну, не пайшла дадому,ИНе спалола лёну, не пайшла дадому,

Й
Выправіла сына ў вяліку дарогу,

Й
Выправіла сына ў вяліку дарогу,
Маладу нявестку — ў поле лён палоць.ЙМаладу нявестку — ў поле лён палоць.

— Не аполеш лёну — не ідзі дадому,Й— Не аполеш лёну — не ідзі дадому,

БМаладу нявестку — ў поле лён палоць.БМаладу нявестку — ў поле лён палоць.

ГУУ
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Рабіна, рабіначка, рабіна мая,
Чаму ж ты, рабіначка, рана адцвіла?

Дзяўчына, дзяўчыначка, дзяўчына мая,
Чаму ж ты, дзяўчыначка, засмуцілася?

— Ой, не ў тую пораньку на свет  я прыйшла.
Маці, не падумаўшы, замуж аддала.

Ды у тую вёсачку — не ў вядомую,
У чужу сямеечку — не ў вясёлую.

Дальняя староначка без ветру сушыць,
Неродны татулечка без віны журыць.

Вось жыву гадочак я, жыву і другі,
А на трэццім годзіку занудзілася.

К мамачкі у госцікі захацелася,
Па родным татулечку затужылася.

112. Рабіна, рабіначка

РЕ
П

Вось жыву гадочак я, жыву і другі,

П
Вось жыву гадочак я, жыву і другі,
А на трэццім годзіку занудзілася.ПА на трэццім годзіку занудзілася.О
Неродны татулечка без віны журыць.

О
Неродны татулечка без віны журыць.

Вось жыву гадочак я, жыву і другі,ОВось жыву гадочак я, жыву і другі,
А на трэццім годзіку занудзілася.ОА на трэццім годзіку занудзілася.

З
Дальняя староначка без ветру сушыць,

З
Дальняя староначка без ветру сушыць,
Неродны татулечка без віны журыць.ЗНеродны татулечка без віны журыць.И
У чужу сямеечку — не ў вясёлую.

И
У чужу сямеечку — не ў вясёлую.

ИДальняя староначка без ветру сушыць,ИДальняя староначка без ветру сушыць,
Неродны татулечка без віны журыць.ИНеродны татулечка без віны журыць.

Т
Ды у тую вёсачку — не ў вядомую,

Т
Ды у тую вёсачку — не ў вядомую,
У чужу сямеечку — не ў вясёлую.ТУ чужу сямеечку — не ў вясёлую.О
Маці, не падумаўшы, замуж аддала.

О
Маці, не падумаўшы, замуж аддала.

Ды у тую вёсачку — не ў вядомую,ОДы у тую вёсачку — не ў вядомую,
У чужу сямеечку — не ў вясёлую.ОУ чужу сямеечку — не ў вясёлую.

Р
— Ой, не ў тую пораньку на свет  я прыйшла.

Р
— Ой, не ў тую пораньку на свет  я прыйшла.
Маці, не падумаўшы, замуж аддала.РМаці, не падумаўшы, замуж аддала.И
Чаму ж ты, дзяўчыначка, засмуцілася?

И
Чаму ж ты, дзяўчыначка, засмуцілася?

— Ой, не ў тую пораньку на свет  я прыйшла.И— Ой, не ў тую пораньку на свет  я прыйшла.
Маці, не падумаўшы, замуж аддала.ИМаці, не падумаўшы, замуж аддала.

Й
Дзяўчына, дзяўчыначка, дзяўчына мая,

Й
Дзяўчына, дзяўчыначка, дзяўчына мая,
Чаму ж ты, дзяўчыначка, засмуцілася?ЙЧаму ж ты, дзяўчыначка, засмуцілася?

БГ
УУКК
И
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Аддаў мяне татачка далёка замуж.*
Прыказаў мне татачка ў госцях не бываць.
А(й) жыла я гадочак, жыла і другі,
А(й) на трэцці гадочак хочацца ў госці.
Да скінуся, скінуся сіваю зязюляй,
Да палячу, палячу  і к татку ў госці.
Аж а мой жа татачка па саду ходзіць,
Серадольны братачка стрэльбу наводзіць.
Да(й) меціцца(й)—цэліцца зязюльку біці.
— Да(й) не страляй, сыночак, ці зязюлька, ці не?
А(й) у цябе сястрыца ў чужой старане.
Да(й) насып жа, сыночак, пшонку на дварэ,
Палажы, сыночак, залаты пярсцёначак.
Калі сіва зязюля пшонку паклюе,
Калі твая сястрыца пярсцёнак вазьме.
— Бадай табе, братачка, бог долі не даў,
Як жа ты мяне, сястрыцу, з садзіка прагнаў.
Да(й) палячу, палячу я(й) у шчыры бор,
Ой, сяду ж я, паду на высокай сасне.
Да(й) не скрыпі, сасонушка, да(й) мне(й) так тошна.
Да як закукую — бары заглушу,
Да сільненька заплачу — лугі патаплю.

* Кожны радок паўтараецца двойчы.

113. Аддаў мяне татачка далёка замуж

РЕ
ПЯк жа ты мяне, сястрыцу, з садзіка прагнаў.ПЯк жа ты мяне, сястрыцу, з садзіка прагнаў.
О

Палажы, сыночак, залаты пярсцёначак.

О
Палажы, сыночак, залаты пярсцёначак.

О
Калі сіва зязюля пшонку паклюе,

О
Калі сіва зязюля пшонку паклюе,
Калі твая сястрыца пярсцёнак вазьме.ОКалі твая сястрыца пярсцёнак вазьме.
— Бадай табе, братачка, бог долі не даў,О— Бадай табе, братачка, бог долі не даў,

З
Да(й) насып жа, сыночак, пшонку на дварэ,

З
Да(й) насып жа, сыночак, пшонку на дварэ,
Палажы, сыночак, залаты пярсцёначак.ЗПалажы, сыночак, залаты пярсцёначак.ЗКалі сіва зязюля пшонку паклюе,ЗКалі сіва зязюля пшонку паклюе,
Калі твая сястрыца пярсцёнак вазьме.ЗКалі твая сястрыца пярсцёнак вазьме.

И
А(й) у цябе сястрыца ў чужой старане.

И
А(й) у цябе сястрыца ў чужой старане.
Да(й) насып жа, сыночак, пшонку на дварэ,ИДа(й) насып жа, сыночак, пшонку на дварэ,
Палажы, сыночак, залаты пярсцёначак.ИПалажы, сыночак, залаты пярсцёначак.

Т
Да(й) меціцца(й)—цэліцца зязюльку біці.

Т
Да(й) меціцца(й)—цэліцца зязюльку біці.
— Да(й) не страляй, сыночак, ці зязюлька, ці не?Т— Да(й) не страляй, сыночак, ці зязюлька, ці не?
А(й) у цябе сястрыца ў чужой старане.ТА(й) у цябе сястрыца ў чужой старане.
Да(й) насып жа, сыночак, пшонку на дварэ,ТДа(й) насып жа, сыночак, пшонку на дварэ,

О
Серадольны братачка стрэльбу наводзіць.

О
Серадольны братачка стрэльбу наводзіць.
Да(й) меціцца(й)—цэліцца зязюльку біці.ОДа(й) меціцца(й)—цэліцца зязюльку біці.
— Да(й) не страляй, сыночак, ці зязюлька, ці не?О— Да(й) не страляй, сыночак, ці зязюлька, ці не?

Р
Да палячу, палячу  і к татку ў госці.

Р
Да палячу, палячу  і к татку ў госці.
Аж а мой жа татачка па саду ходзіць,РАж а мой жа татачка па саду ходзіць,
Серадольны братачка стрэльбу наводзіць.РСерадольны братачка стрэльбу наводзіць.
Да(й) меціцца(й)—цэліцца зязюльку біці.РДа(й) меціцца(й)—цэліцца зязюльку біці.

И
Да скінуся, скінуся сіваю зязюляй,

И
Да скінуся, скінуся сіваю зязюляй,
Да палячу, палячу  і к татку ў госці.ИДа палячу, палячу  і к татку ў госці.
Аж а мой жа татачка па саду ходзіць,ИАж а мой жа татачка па саду ходзіць,

Й
А(й) жыла я гадочак, жыла і другі,

Й
А(й) жыла я гадочак, жыла і другі,
А(й) на трэцці гадочак хочацца ў госці.ЙА(й) на трэцці гадочак хочацца ў госці.
Да скінуся, скінуся сіваю зязюляй,ЙДа скінуся, скінуся сіваю зязюляй,
Да палячу, палячу  і к татку ў госці.ЙДа палячу, палячу  і к татку ў госці.

БПрыказаў мне татачка ў госцях не бываць.БПрыказаў мне татачка ў госцях не бываць.ГУУ
ККИ
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НАЙГРЫШЫ

114. Як у поле выганяюць

115. Калі карова згубіцца

116. Дадому

117. Калі жывёлу выганяюць

РРЕ
ППОО
ЗИИ
ТТ

116. Дадому

Т
116. ДадомуО116. ДадомуО116. ДадомуРР116. ДадомуР116. Дадому

ИИЙ
БГГ
УУК
ИИ
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118. Цярэшка

119. Вясна

РЕ
ПО
ЗИИ
ТТО
119. ВяснаО119. ВяснаР119. ВяснаР119. Вясна

ИЙ
БГ
УУКК
ИИ
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120. Лета

121. Восень

РЕ
ПО
ЗИИ
ТТ

121. Восень

Т
121. ВосеньО121. ВосеньО121. ВосеньРР121. ВосеньР121. Восень

ИИЙ
БГ
УК
И
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123. Бычок

122. Казачок беларускі

РЕ
ПО
ЗИИИИИ
ТТТТТО
123. Бычок

О
123. Бычок

ОООООР
123. БычокР123. БычокРИИ

Й
БГ
УК
И



125

124. Кадрыль

РЕ
ПО
ЗИ
ТО
РИ
Й
БГ
УК
И



126

125. Шастак

РЕ
ПО
ЗИ
ТО
РИ
Й
БГ
УК
И
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126. Вясельны марш

РЕ
ППОО
ЗИ
ТО
РИ
Й
БГ
УК
И
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А/а/а, а/а/а, люлі.*
Спі, сыночак міленькі,
Галубочак сізенькі.
Мой сыночак будзе спаць,
А я буду калыхаць.

Нашто, вецер, ты гудзеш,
Спаць Міхаську не даеш?
Спі, сыночку міленькі,
Ой, да люлі, люленькі.

Ўспомніш матку ты сваю,
Як цябе люляла,
Як цябе у ноч не раз
Песню я спявала.

Для дачкі:

Спі, дачушка мілая,
Галубачка сізая.
Мая дочка  будзе спаць,
А я буду калыхаць.

Нашто, вецер, ты гудзеш,
Спаць Марысі не даеш?
Спі, дачушка мілая,
А я цябе люляю.

* Рэфрэн паўтараецца перад кожнай страфой.

КАЛЫХАНКІ. ДЗІЦЯЧЫЯ

127. Спі, сыночак міленькі

РЕ
П

Песню я спявала.

П
Песню я спявала.О
Як цябе люляла,

О
Як цябе люляла,
Як цябе у ноч не раз

О
Як цябе у ноч не раз

ОПесню я спявала.ОПесню я спявала.
З

Ўспомніш матку ты сваю,

З
Ўспомніш матку ты сваю,
Як цябе люляла,ЗЯк цябе люляла,
Як цябе у ноч не разЗЯк цябе у ноч не раз

И
Ой, да люлі, люленькі.

И
Ой, да люлі, люленькі.

Ўспомніш матку ты сваю,ИЎспомніш матку ты сваю,
ТОй, да люлі, люленькі. ТОй, да люлі, люленькі. ОР

ИЙ
Спі, дачушка мілая,

Й
Спі, дачушка мілая,
Галубачка сізая.ЙГалубачка сізая.
Мая дочка  будзе спаць,ЙМая дочка  будзе спаць,

Б
Для дачкі:

Б
Для дачкі:

Спі, дачушка мілая,БСпі, дачушка мілая,

ГДля дачкі:ГДля дачкі: УУКК
И
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Ой, лю, люлі, котка, спаты,
То я ж буду колыхаты,
А ты, мілы, засні, спаты.
За шчо, за шчо котка біты?
Пойдзе ў клуньку молоціты,
А лапкамі загрэбаты,
А хвосцікам заметаты,
А ты, сынку, засні, спаты.

128. Ой, лю, люлі, котка, спаты

РЕ
ПО
ЗИ
ТО

А хвосцікам заметаты,

О
А хвосцікам заметаты,
А ты, сынку, засні, спаты.

О
А ты, сынку, засні, спаты.Р
А лапкамі загрэбаты,

Р
А лапкамі загрэбаты,
А хвосцікам заметаты,РА хвосцікам заметаты,
А ты, сынку, засні, спаты.РА ты, сынку, засні, спаты.

И
За шчо, за шчо котка біты?

И
За шчо, за шчо котка біты?
Пойдзе ў клуньку молоціты,ИПойдзе ў клуньку молоціты,
А лапкамі загрэбаты,ИА лапкамі загрэбаты,
А хвосцікам заметаты,ИА хвосцікам заметаты,

Й
А ты, мілы, засні, спаты.

Й
А ты, мілы, засні, спаты.
За шчо, за шчо котка біты?ЙЗа шчо, за шчо котка біты?
Пойдзе ў клуньку молоціты,ЙПойдзе ў клуньку молоціты,

БГ
УУКК
И
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Коці, коці лапкі,
Паедзім да бабкі.
Бабка дасць піражок,
А дзядуня — шаняжок
І табачкі ражок.

Коці, коці лапкі,
Паедзім да бабкі.
Бабка дасць паясок,
А дзядуня — арашок
І цёпленькі кажушок.

129. Коці, коці лапкі

РЕ
ПО
ЗИ

І цёпленькі кажушок.

И
І цёпленькі кажушок.Т
Бабка дасць паясок,

Т
Бабка дасць паясок,

ТА дзядуня — арашокТА дзядуня — арашок
І цёпленькі кажушок.ТІ цёпленькі кажушок.
О

Паедзім да бабкі.

О
Паедзім да бабкі.
Бабка дасць паясок,ОБабка дасць паясок,ОА дзядуня — арашокОА дзядуня — арашок

РКоці, коці лапкі,РКоці, коці лапкі,
Паедзім да бабкі.РПаедзім да бабкі.
Бабка дасць паясок,РБабка дасць паясок,

И
І табачкі ражок.

И
І табачкі ражок. Й
Бабка дасць піражок,

Й
Бабка дасць піражок,
А дзядуня — шаняжокЙА дзядуня — шаняжок

БГ
УУКК
И
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Саўка ды Грышка ладзілі дуду,
Павесяліцца ды прагнаць нуду.
Дуду/дуду, дуду/дуду,
Ды прагнаць нуду.*

Як разышліся музыкі гуга,
Згінула гора, згінула туга.
Гу/га/га/га, гу/га/га/га,
Згінула туга.

Дзядок старэнькі, ёмкі ўзяўшы скрут,
Кіем на дзверы паказаў ім тут.
Ту/ту/ту/ту, ту/ту/ту/ту,
Паказаў ім тут.

— Вы сабе дуйце сваё «го/ца/ца»,
Толькі не страшце малога хлапца.
Го/ца/ца/ца, го/ца/ца/ца,
Малога хлапца.

* Апошнія два радкі кожнай страфы паўтараюцца двойчы.

130. Саўка ды Грышка ладзілі дуду

РЕ
ПО

Паказаў ім тут.

О
Паказаў ім тут.

— Вы сабе дуйце сваё «го/ца/ца»,О— Вы сабе дуйце сваё «го/ца/ца»,

З
Кіем на дзверы паказаў ім тут.

З
Кіем на дзверы паказаў ім тут.
Ту/ту/ту/ту, ту/ту/ту/ту,ЗТу/ту/ту/ту, ту/ту/ту/ту,
Паказаў ім тут.ЗПаказаў ім тут.
И

Дзядок старэнькі, ёмкі ўзяўшы скрут,

И
Дзядок старэнькі, ёмкі ўзяўшы скрут,
Кіем на дзверы паказаў ім тут.ИКіем на дзверы паказаў ім тут.
Ту/ту/ту/ту, ту/ту/ту/ту,ИТу/ту/ту/ту, ту/ту/ту/ту,

Т
Згінула туга.

Т
Згінула туга.

ТДзядок старэнькі, ёмкі ўзяўшы скрут,ТДзядок старэнькі, ёмкі ўзяўшы скрут,
Кіем на дзверы паказаў ім тут.ТКіем на дзверы паказаў ім тут.

О
Згінула гора, згінула туга.

О
Згінула гора, згінула туга.
Гу/га/га/га, гу/га/га/га,

О
Гу/га/га/га, гу/га/га/га,
Згінула туга. ОЗгінула туга. Р
Як разышліся музыкі гуга,

Р
Як разышліся музыкі гуга,
Згінула гора, згінула туга.РЗгінула гора, згінула туга.
Гу/га/га/га, гу/га/га/га,РГу/га/га/га, гу/га/га/га,

ИЯк разышліся музыкі гуга,ИЯк разышліся музыкі гуга,
Згінула гора, згінула туга.ИЗгінула гора, згінула туга.

Й
БГ
УУКК
И
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А Лявоніху Лявон палюбіў,
Лявонісе чаравічкі купіў.
Лявоніха, душа ласкавая,
Чаравічкамі палясківала.

Як я, молада, ў матулькі была,
Як вішэніка у садочку цвіла.
Цвіла, цвіла ды пацвітывала
З малайцамі ды пагулівала.

Папалася злому духу/мужыку,
Ссушыў мяне, як лісцінку у духу.
А чаму ж цябе пярун не забіў,
Як ты мяне, маладую, палюбіў?

Наехала повен двор казакоў,
Ўзялі, ўзялі майго мужа у палон.
Ой, не жаль мне, што яго узялі,
Толькі жалка, што немоцна звязалі.

Ой, не жаль мне, што яго узялі,
Толькі жалка, што немоцна звязалі.
Ён, паганец, уцячэць, уцячэць,
Мне галоўку натаўчэць, натаўчэць.

А Лявоніха не жонка была,
Немытую мне кашулю дала,
Немытую, некачаную,
У суседа пазычаную.

Ай, Лявоніха, Лявоніха мая,
Несалёную капусту дала.
А Лявона дык і чорт не бярэць:
Несалёную капусту жарэць.

ПЕСНІ/ТАНЦЫ

131. А Лявоніху Лявон палюбіў

Р
Ой, не жаль мне, што яго узялі,

Р
Ой, не жаль мне, што яго узялі,
Толькі жалка, што немоцна звязалі.РТолькі жалка, што немоцна звязалі.Е
Ўзялі, ўзялі майго мужа у палон.

Е
Ўзялі, ўзялі майго мужа у палон.
Ой, не жаль мне, што яго узялі,ЕОй, не жаль мне, што яго узялі,
Толькі жалка, што немоцна звязалі.ЕТолькі жалка, што немоцна звязалі.

ПНаехала повен двор казакоў,ПНаехала повен двор казакоў,
Ўзялі, ўзялі майго мужа у палон.ПЎзялі, ўзялі майго мужа у палон.
Ой, не жаль мне, што яго узялі,ПОй, не жаль мне, што яго узялі,

О
А чаму ж цябе пярун не забіў,

О
А чаму ж цябе пярун не забіў,
Як ты мяне, маладую, палюбіў?

О
Як ты мяне, маладую, палюбіў?

Наехала повен двор казакоў,ОНаехала повен двор казакоў,

З
Ссушыў мяне, як лісцінку у духу.

З
Ссушыў мяне, як лісцінку у духу.
А чаму ж цябе пярун не забіў,ЗА чаму ж цябе пярун не забіў,
Як ты мяне, маладую, палюбіў?ЗЯк ты мяне, маладую, палюбіў?

И
Папалася злому духу/мужыку,

И
Папалася злому духу/мужыку,
Ссушыў мяне, як лісцінку у духу.ИСсушыў мяне, як лісцінку у духу.
А чаму ж цябе пярун не забіў,ИА чаму ж цябе пярун не забіў,

ТПапалася злому духу/мужыку,ТПапалася злому духу/мужыку,
Ссушыў мяне, як лісцінку у духу.ТСсушыў мяне, як лісцінку у духу.

ОР
Немытую, некачаную,РНемытую, некачаную,
ИА Лявоніха не жонка была,ИА Лявоніха не жонка была,

Немытую мне кашулю дала,ИНемытую мне кашулю дала,

Й
Ён, паганец, уцячэць, уцячэць,

Й
Ён, паганец, уцячэць, уцячэць,
Мне галоўку натаўчэць, натаўчэць.ЙМне галоўку натаўчэць, натаўчэць.

А Лявоніха не жонка была,ЙА Лявоніха не жонка была,

Б
Ой, не жаль мне, што яго узялі,

Б
Ой, не жаль мне, што яго узялі,
Толькі жалка, што немоцна звязалі.БТолькі жалка, што немоцна звязалі.
Ён, паганец, уцячэць, уцячэць,БЁн, паганец, уцячэць, уцячэць,

ГОй, не жаль мне, што яго узялі,ГОй, не жаль мне, што яго узялі,
Толькі жалка, што немоцна звязалі.ГТолькі жалка, што немоцна звязалі.

УУОй, не жаль мне, што яго узялі,УОй, не жаль мне, што яго узялі,

ККИ
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А Мікіта жыта паша,
А я рада — поле наша!
Мікіта, Мікіта, так і гэтак Мікіта.*

А Мікіта жыта косіць,
А я рада — есць не просіць.

А Мікіта вее жыта,
А я рада, што аббіта.

А Мікіта жыта меле,
А я рада, што так веле.

А Мікіта муку сее,
А я рада, што умее.

А Мікіта ў печы паліць,
А я рада, што кухарыць.

А Мікіта хлеб саджае,
А я рада, што гуляю.

* Рэфрэн паўтараецца пасля кожнай страфы.

132. А Мікіта жыта паша

РЕ
ПО

А Мікіта муку сее,

О
А Мікіта муку сее,
А я рада, што умее.ОА я рада, што умее.З
А я рада, што так веле.

З
А я рада, што так веле.

А Мікіта муку сее,ЗА Мікіта муку сее,
А я рада, што умее.ЗА я рада, што умее.

И
А Мікіта жыта меле,

И
А Мікіта жыта меле,
А я рада, што так веле.ИА я рада, што так веле.Т
А я рада, што аббіта.

Т
А я рада, што аббіта.

ТА Мікіта жыта меле,ТА Мікіта жыта меле,
А я рада, што так веле.ТА я рада, што так веле.

О
А Мікіта вее жыта,

О
А Мікіта вее жыта,
А я рада, што аббіта.ОА я рада, што аббіта.Р
А я рада — есць не просіць.

Р
А я рада — есць не просіць.

А Мікіта вее жыта, РА Мікіта вее жыта,
ИА я рада — есць не просіць.ИА я рада — есць не просіць. Й

Мікіта, Мікіта, так і гэтак Мікіта.*

Й
Мікіта, Мікіта, так і гэтак Мікіта.* БГ

УУКК
И
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Эх ты, Юрачка, што не жэнішся,
Прыйдзе зімачка, дзе падзенешся?
Твая хата як свірон,
Без падлогі, без вакон.
Эх ты, Юрачка, што не жэнішся?

Эх ты, Юрачка, што не жэнішся,
Прыйдзе зімачка, дзе пагрэешся?
Ні ў дзень белы на пячы,
Ні пад коўдрай у начы.
Эх ты, Юрачка, што не жэнішся?

Эх ты, Юрачка, час жаніціся,
Каб было к каму прытуліціся.
Калі будзеш ў шапку спаць,
Могуць дзевак разабраць.
Эх ты, Юрачка, час жаніціся.

133. Эх ты, Юрачка

РЕ
ПО

Эх ты, Юрачка, што не жэнішся?ОЭх ты, Юрачка, што не жэнішся?З
Прыйдзе зімачка, дзе пагрэешся?

З
Прыйдзе зімачка, дзе пагрэешся?
Ні ў дзень белы на пячы,ЗНі ў дзень белы на пячы,
Ні пад коўдрай у начы.ЗНі пад коўдрай у начы.
Эх ты, Юрачка, што не жэнішся?ЗЭх ты, Юрачка, што не жэнішся?

И
Эх ты, Юрачка, што не жэнішся,

И
Эх ты, Юрачка, што не жэнішся,

ИПрыйдзе зімачка, дзе пагрэешся?ИПрыйдзе зімачка, дзе пагрэешся?
Ні ў дзень белы на пячы,ИНі ў дзень белы на пячы,

Т
Эх ты, Юрачка, што не жэнішся?

Т
Эх ты, Юрачка, што не жэнішся?

Эх ты, Юрачка, што не жэнішся,ТЭх ты, Юрачка, што не жэнішся,
Прыйдзе зімачка, дзе пагрэешся?ТПрыйдзе зімачка, дзе пагрэешся?

О
Без падлогі, без вакон.

О
Без падлогі, без вакон.
Эх ты, Юрачка, што не жэнішся?ОЭх ты, Юрачка, што не жэнішся?Р
Прыйдзе зімачка, дзе падзенешся?

Р
Прыйдзе зімачка, дзе падзенешся?
Твая хата як свірон,РТвая хата як свірон,
Без падлогі, без вакон.РБез падлогі, без вакон.
Эх ты, Юрачка, што не жэнішся?РЭх ты, Юрачка, што не жэнішся?

И
Эх ты, Юрачка, што не жэнішся,

И
Эх ты, Юрачка, што не жэнішся,
Прыйдзе зімачка, дзе падзенешся?ИПрыйдзе зімачка, дзе падзенешся?ЙЙЭх ты, Юрачка, што не жэнішся,ЙЭх ты, Юрачка, што не жэнішся,
Прыйдзе зімачка, дзе падзенешся?ЙПрыйдзе зімачка, дзе падзенешся?
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Гарні, гарні бульбу з печы
У торбачку ды за плечы,
У торбачку ды нясі —
Скажаш «дзякуй», як з’ясі.
Трам/там/там, та/ра/та/та/та/та/там,
Скажаш «дзякуй», як з’ясі.
Трам/там/там, та/ра/та/та/та/та/там,
Трам/там, ці/рам, та/ра/ра/рам.

Бульбу пякуць, бульбу вараць,
Бульбу ядуць, бульбу хваляць.
З бульбы клёцкі, з бульбы каша —
Вот такая доля наша.
Трам/там/там, та/ра/та/та/та/та/там,
Вот такая доля наша.
Трам/там/там, та/ра/та/та/та/та/там,
Трам/там, ці/рам, та/ра/ра/рам.

134. Гарні, гарні бульбу з печы

Ай, да туры, растатуры,
Я шляхецкай сам натуры,
Адзін лапаць, другі бот,
А я шляхціч далібог.
Трам/там/там, та/ра/та/та/та/та/там,
А я шляхціч далібог.
Трам/там/там, та/ра/та/та/та/та/там,
Трам/там, ці/рам, та/ра/ра/рам.

РЕ
Трам/там, ці/рам, та/ра/ра/рам.

Е
Трам/там, ці/рам, та/ра/ра/рам.П
Трам/там/там, та/ра/та/та/та/та/там,

П
Трам/там/там, та/ра/та/та/та/та/там,
Трам/там, ці/рам, та/ра/ра/рам.ПТрам/там, ці/рам, та/ра/ра/рам.О
Трам/там/там, та/ра/та/та/та/та/там,

О
Трам/там/там, та/ра/та/та/та/та/там,
Скажаш «дзякуй», як з’ясі.ОСкажаш «дзякуй», як з’ясі.
Трам/там/там, та/ра/та/та/та/та/там,ОТрам/там/там, та/ра/та/та/та/та/там,
Трам/там, ці/рам, та/ра/ра/рам.ОТрам/там, ці/рам, та/ра/ра/рам.

З
Скажаш «дзякуй», як з’ясі.

З
Скажаш «дзякуй», як з’ясі.
Трам/там/там, та/ра/та/та/та/та/там,ЗТрам/там/там, та/ра/та/та/та/та/там,
Скажаш «дзякуй», як з’ясі.ЗСкажаш «дзякуй», як з’ясі.

ИТрам/там/там, та/ра/та/та/та/та/там,ИТрам/там/там, та/ра/та/та/та/та/там,

ТО
Бульбу пякуць, бульбу вараць,ОБульбу пякуць, бульбу вараць,
РРИ
Й
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Янка стаіць на гары,
А я стаю у даліне.
Янка сее кавуны,
А я — журавіны.
Журавіны не ўзышлі,
Кавуны пасохлі.
Ка мне хлопцы не прыйшлі,
Каб яны падохлі.

Я на рэчцы хусткі мыла
Ды на плот павесіла.
Дзесяцёх ўсяго любіла,
Аднаго пацешыла.
Чаго, Янка, ты галосіш?
Я цябе пацешу,
Ды пашыўшы зрэбну торбу,
На шыю павешу.

135. Янка стаіць на гары

Свеціць ясна з неба зорка,
А дзе ж гэта мой Міколка?
Каля рэчкі грэбелька,
Дзе ж падзеўся Хведарка?
Паміж лесу прыгарок,
Дзе ж падзеўся Рыгарок?
Адцураліся, не йдуць:
Мусіць, мяне забудуць.

РЕ
Ка мне хлопцы не прыйшлі,

Е
Ка мне хлопцы не прыйшлі,
Каб яны падохлі.ЕКаб яны падохлі.П
Кавуны пасохлі.

П
Кавуны пасохлі.

ПКа мне хлопцы не прыйшлі,ПКа мне хлопцы не прыйшлі,
Каб яны падохлі.ПКаб яны падохлі.

О
А я — журавіны.

О
А я — журавіны.
Журавіны не ўзышлі,ОЖуравіны не ўзышлі,
Кавуны пасохлі.ОКавуны пасохлі.
Ка мне хлопцы не прыйшлі,ОКа мне хлопцы не прыйшлі,

З
Янка сее кавуны,

З
Янка сее кавуны,
А я — журавіны. ЗА я — журавіны.
Журавіны не ўзышлі,ЗЖуравіны не ўзышлі,

ИТТ
ООР
ИЙ
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Ох, і сеяла Ульяніца лянок,
Ох, і сеяла Іванаўна лянок.

Прыпеў*: Ох, сэрца, лянок,
Мая радасць ты, лянок,
Ўсё бялюсенькі кужалёк!

Ох, палола Ульяніца лянок,
Ох, палола Іванаўна лянок.

Ох, ірвала Ульяніца лянок,
Ох, ірвала Іванаўна лянок.

А сарваўшы — ў снапочкі ставіла,
А сарваўшы — ў снапочкі ставіла.

* Прыпеў паўтараецца пасля кожнай страфы.

136. Ох, і сеяла Ульяніца лянок

Ох, і слала Ульяніца лянок,
Ох, і слала Іванаўна лянок.

Ох, і мяла Ульяніца лянок,
Ох, і мяла Іванаўна лянок.

Ох, і прала Ульяніца лянок,
Ох, і прала Іванаўна лянок.

Ох, і ткалаУльяніца лянок,
Ох, і ткала Іванаўна лянок.

А саткаўшы, ды сарочак нашыла,
А саткаўшы, ды бялёвых нашыла.РА сарваўшы — ў снапочкі ставіла,РА сарваўшы — ў снапочкі ставіла,

А сарваўшы — ў снапочкі ставіла.РА сарваўшы — ў снапочкі ставіла.
Е

Ох, ірвала Іванаўна лянок.

Е
Ох, ірвала Іванаўна лянок.

А сарваўшы — ў снапочкі ставіла,ЕА сарваўшы — ў снапочкі ставіла,

ПОх, ірвала Ульяніца лянок,ПОх, ірвала Ульяніца лянок,
Ох, ірвала Іванаўна лянок.ПОх, ірвала Іванаўна лянок.

О
Ох, палола Ульяніца лянок,

О
Ох, палола Ульяніца лянок,
Ох, палола Іванаўна лянок.

О
Ох, палола Іванаўна лянок.

Ох, ірвала Ульяніца лянок,ООх, ірвала Ульяніца лянок,

ЗОх, палола Ульяніца лянок,ЗОх, палола Ульяніца лянок,
Ох, палола Іванаўна лянок.ЗОх, палола Іванаўна лянок.

И
Мая радасць ты, лянок,

И
Мая радасць ты, лянок,
Ўсё бялюсенькі кужалёк!

И
Ўсё бялюсенькі кужалёк!

Ох, палола Ульяніца лянок,ИОх, палола Ульяніца лянок,

ТМая радасць ты, лянок,ТМая радасць ты, лянок,
Ўсё бялюсенькі кужалёк!ТЎсё бялюсенькі кужалёк!

ОР
Ох, і слала Іванаўна лянок.РОх, і слала Іванаўна лянок.ИОх, і слала Ульяніца лянок,ИОх, і слала Ульяніца лянок,
Ох, і слала Іванаўна лянок.ИОх, і слала Іванаўна лянок.

ЙЙ
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Туман ярам, ярам/даліною.*
За туманам нічога не відна,
Толькі відна дуба зелянога.
Пад тым дубам крыніца стаяла,
Там дзяўчына воду набірала.
Ды ўтапіла залато вядзерца,
Засмуціла казакова сэрца.
А хто ж тое вядзерца дастане,
Той са мною на ручніку стане.
Хлопец тое вядзерца дастане,
Ён з табою на ручніку стане.

* Кожны радок паўтараецца двойчы.

ЛІРЫЧНЫЯ

137. Туман ярам

РЕ
ПО
ЗЗ* Кожны радок паўтараецца двойчы.З* Кожны радок паўтараецца двойчы.И

Ён з табою на ручніку стане.

И
Ён з табою на ручніку стане.

И* Кожны радок паўтараецца двойчы.И* Кожны радок паўтараецца двойчы.

Т
Той са мною на ручніку стане.

Т
Той са мною на ручніку стане.
Хлопец тое вядзерца дастане,ТХлопец тое вядзерца дастане,
Ён з табою на ручніку стане.ТЁн з табою на ручніку стане.

О
Засмуціла казакова сэрца.

О
Засмуціла казакова сэрца.
А хто ж тое вядзерца дастане,

О
А хто ж тое вядзерца дастане,

ОТой са мною на ручніку стане.ОТой са мною на ручніку стане.
Хлопец тое вядзерца дастане,ОХлопец тое вядзерца дастане,

Р
Ды ўтапіла залато вядзерца,

Р
Ды ўтапіла залато вядзерца,
Засмуціла казакова сэрца.РЗасмуціла казакова сэрца.
А хто ж тое вядзерца дастане,РА хто ж тое вядзерца дастане,
Той са мною на ручніку стане.РТой са мною на ручніку стане.

И
Там дзяўчына воду набірала.

И
Там дзяўчына воду набірала.
Ды ўтапіла залато вядзерца,ИДы ўтапіла залато вядзерца,
Засмуціла казакова сэрца.ИЗасмуціла казакова сэрца.

Й
Толькі відна дуба зелянога.

Й
Толькі відна дуба зелянога.
Пад тым дубам крыніца стаяла,ЙПад тым дубам крыніца стаяла,
Там дзяўчына воду набірала.ЙТам дзяўчына воду набірала.
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— Ой, рэчанька, рэчанька,
Чаму ж ты не поўная?
Люлі, люлі, люлі,
Чаму ж ты не поўная?

Чаму ж ты не поўная,
З беражком не роўная?
Люлі, люлі, люлі,
З беражком не роўная?

— А як жа мне поўнай быць,
З беражкамі роўнай плыць?
Люлі, люлі, люлі,
З беражкамі роўнай плыць?

Янка коніка паіў,
Маня воду чэрпала.
Люлі, люлі, люлі,
Маня воду чэрпала.

138. Ой, рэчанька, рэчанька

РЕ
ПО
ЗЛюлі, люлі, люлі,ЗЛюлі, люлі, люлі,

З беражкамі роўнай плыць?ЗЗ беражкамі роўнай плыць?
И

— А як жа мне поўнай быць,

И
— А як жа мне поўнай быць,
З беражкамі роўнай плыць?ИЗ беражкамі роўнай плыць?
Люлі, люлі, люлі,ИЛюлі, люлі, люлі,

Т
З беражком не роўная?

Т
З беражком не роўная?

— А як жа мне поўнай быць,Т— А як жа мне поўнай быць,
З беражкамі роўнай плыць?ТЗ беражкамі роўнай плыць?

О
З беражком не роўная?

О
З беражком не роўная?
Люлі, люлі, люлі,

О
Люлі, люлі, люлі,

ОЗ беражком не роўная?ОЗ беражком не роўная?Р
Чаму ж ты не поўная,

Р
Чаму ж ты не поўная,
З беражком не роўная?РЗ беражком не роўная?
Люлі, люлі, люлі,РЛюлі, люлі, люлі,
З беражком не роўная?РЗ беражком не роўная?

ИЧаму ж ты не поўная,ИЧаму ж ты не поўная,
З беражком не роўная?ИЗ беражком не роўная?

ЙЧаму ж ты не поўная?ЙЧаму ж ты не поўная?
ББГГ
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Пайшоў Ясь наш на лужок,*
Накасіў атавачкі ён стажок.

Пайшоў Ясь наш спачываць
І сваю Настулечку стаў чакаць.

А Настулька не прыйшла,
Маці дома ёй работачку знайшла.

— Чакай, Яська, да пары,
Аж да самай ночанькі, да зары.

* Кожны радок паўтараецца двойчы.

139. Пайшоў Ясь наш на лужок

РЕ
ПО
ЗЗ* Кожны радок паўтараецца двойчы.З* Кожны радок паўтараецца двойчы.И

Аж да самай ночанькі, да зары.

И
Аж да самай ночанькі, да зары.

ИИ* Кожны радок паўтараецца двойчы.И* Кожны радок паўтараецца двойчы.

Т— Чакай, Яська, да пары,Т— Чакай, Яська, да пары,
Аж да самай ночанькі, да зары.ТАж да самай ночанькі, да зары.

О
Маці дома ёй работачку знайшла.

О
Маці дома ёй работачку знайшла.

— Чакай, Яська, да пары,О— Чакай, Яська, да пары,

РА Настулька не прыйшла,РА Настулька не прыйшла,
Маці дома ёй работачку знайшла.РМаці дома ёй работачку знайшла.

И
І сваю Настулечку стаў чакаць.

И
І сваю Настулечку стаў чакаць.

А Настулька не прыйшла,ИА Настулька не прыйшла,

ЙПайшоў Ясь наш спачывацьЙПайшоў Ясь наш спачываць
І сваю Настулечку стаў чакаць.ЙІ сваю Настулечку стаў чакаць.
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Павей, ветру, ды павей, ветру,
З высокага гаю.
Прыедзь, прыедзь, да мой міленькі,
З далёкага краю.*

Ой, рад бы я(й) павеяці,
Калі гай высокі.
Ой, рад бы я да(й) прыехаці,
Калі край далёкі.

Валы равуць — дамоў бягуць
Ў полі  за ракою,
А за імі ды мой міленькі
Маша мне рукою.

Ой, сёння ды суботанька,
А заўтра нядзеля.
Чаму ж ў цябе, ды мой міленькі,
Кашуля не бела?

Ой, ці бела, ці не бела —
Сёмая нядзеля:
Маці стара, сястра мала,
Некаму памыці.

Пераплыла дзеўка рэчку,
Села на пясочку
Ды(й) памыла, ды(й) пакачала
Міламу сарочку.

* Кожныя два апошнія радкі паўтараюцца двойчы.

140.  Павей, ветру

Р
А за імі ды мой міленькі

Р
А за імі ды мой міленькі

РМаша мне рукою.РМаша мне рукою.Е
Валы равуць — дамоў бягуць

Е
Валы равуць — дамоў бягуць
Ў полі  за ракою,ЕЎ полі  за ракою,
А за імі ды мой міленькіЕА за імі ды мой міленькі
Маша мне рукою.ЕМаша мне рукою.

ПВалы равуць — дамоў бягуцьПВалы равуць — дамоў бягуць
Ў полі  за ракою,ПЎ полі  за ракою,

О
Ой, рад бы я да(й) прыехаці,

О
Ой, рад бы я да(й) прыехаці,
Калі край далёкі. ОКалі край далёкі.

Валы равуць — дамоў бягуцьОВалы равуць — дамоў бягуць

ЗОй, рад бы я да(й) прыехаці,ЗОй, рад бы я да(й) прыехаці,ИОй, рад бы я да(й) прыехаці,ИОй, рад бы я да(й) прыехаці,

ТО
Прыедзь, прыедзь, да мой міленькі,

О
Прыедзь, прыедзь, да мой міленькі, РА заўтра нядзеля.РА заўтра нядзеля.

Чаму ж ў цябе, ды мой міленькі,РЧаму ж ў цябе, ды мой міленькі,
ИОй, сёння ды суботанька,ИОй, сёння ды суботанька,

А заўтра нядзеля.ИА заўтра нядзеля.

ЙЙ
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Ой, сівы конь бяжыць,
На ім бела грыва.
Ой, спанаравілась, ой, спанаравілась
Мне тая дзяўчына.*

Не так та дзяўчына,
Як яе лічанька.
Ой, падай, дзяўчына, ой, падай, дзяўчына,
На каня ручаньку.

Рукі не падала,
Тры словы сказала:
— Няхай бы я была, няхай бы я была,
Кахання не знала.

Бо тое каханне —
З вечара да рання.
Як сонейка ўзыдзе, як сонейка ўзыдзе,
Каханне разыдзе.

* Два апошнія радкі кожнай страфы паўтараюцца двойчы.

141. Ой, сівы конь бяжыць

РЕ
ПО

Рукі не падала,ОРукі не падала,
З

Ой, падай, дзяўчына, ой, падай, дзяўчына,

З
Ой, падай, дзяўчына, ой, падай, дзяўчына,
На каня ручаньку.ЗНа каня ручаньку.И
Як яе лічанька.

И
Як яе лічанька.

ИОй, падай, дзяўчына, ой, падай, дзяўчына,ИОй, падай, дзяўчына, ой, падай, дзяўчына,
На каня ручаньку.ИНа каня ручаньку.

ТНе так та дзяўчына,ТНе так та дзяўчына,
Як яе лічанька.ТЯк яе лічанька.
Ой, падай, дзяўчына, ой, падай, дзяўчына,ТОй, падай, дзяўчына, ой, падай, дзяўчына,

О
Ой, спанаравілась, ой, спанаравілась

О
Ой, спанаравілась, ой, спанаравілась
Мне тая дзяўчына.*

О
Мне тая дзяўчына.*

Не так та дзяўчына,ОНе так та дзяўчына,

Р
На ім бела грыва.

Р
На ім бела грыва.
Ой, спанаравілась, ой, спанаравіласьРОй, спанаравілась, ой, спанаравілась
Мне тая дзяўчына.*РМне тая дзяўчына.*

И
Ой, сівы конь бяжыць,

И
Ой, сівы конь бяжыць,

Ой, спанаравілась, ой, спанаравіласьИОй, спанаравілась, ой, спанаравілась

ЙЙ
ББГ
УК
И
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Ой, за гаем, за Дунаем
Там дзяўчына лён збіра(а)ла.*

Там дзяўчына лён збірала,
К сырой зямлі прыпада(а)ла.

— Роля мая сырэнькая,
Якая ж ты міленька(а)я.

Ўзяла бацьку і матулю —
Вазьмі мяне, маладу(у)ю.

Вазьмі мяне,  маладую,
Як вішаньку садаву(у)ю.

А вішанька ў саду цвіце,
А мой мілы з вайны е(э)дзе.

* Кожны другі радок паўтараецца двойчы.

142. Ой, за гаем, за Дунаем

РЕ
ПО
ЗВазьмі мяне,  маладую,ЗВазьмі мяне,  маладую,

Як вішаньку садаву(у)ю.ЗЯк вішаньку садаву(у)ю.
И

Ўзяла бацьку і матулю —

И
Ўзяла бацьку і матулю —

ИВазьмі мяне, маладу(у)ю.ИВазьмі мяне, маладу(у)ю.

Вазьмі мяне,  маладую,ИВазьмі мяне,  маладую,

ТЎзяла бацьку і матулю —ТЎзяла бацьку і матулю —ТВазьмі мяне, маладу(у)ю.ТВазьмі мяне, маладу(у)ю.
О

— Роля мая сырэнькая,

О
— Роля мая сырэнькая,
Якая ж ты міленька(а)я.

О
Якая ж ты міленька(а)я.

Ўзяла бацьку і матулю —ОЎзяла бацьку і матулю —

Р— Роля мая сырэнькая,Р— Роля мая сырэнькая,
Якая ж ты міленька(а)я.РЯкая ж ты міленька(а)я.

И
Там дзяўчына лён збірала,

И
Там дзяўчына лён збірала,
К сырой зямлі прыпада(а)ла.ИК сырой зямлі прыпада(а)ла.

— Роля мая сырэнькая,И— Роля мая сырэнькая,

Й
Там дзяўчына лён збіра(а)ла.*

Й
Там дзяўчына лён збіра(а)ла.*

Там дзяўчына лён збірала,ЙТам дзяўчына лён збірала,
К сырой зямлі прыпада(а)ла.ЙК сырой зямлі прыпада(а)ла.

БТам дзяўчына лён збіра(а)ла.* БТам дзяўчына лён збіра(а)ла.* ГУУ
ККИ
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Кацілася чорна галка па бару, па бару,
А за ёю ясны сокал паблізу, паблізу.
— Пастой, чорна галка, ты — мая, ты — мая.
Яна яму шчабятала: «Не твая, не твая.

Я — убога сірацінка, а ты пан, а ты пан.
Пашукай сабе дзяўчынку, як ты сам, як ты сам».
— Пастой, чорна галка, ты — мая, ты — мая.
Яна яму шчабятала: «Не твая, не твая».

— Праляцеў я ўсе апушкі, яшчэ(й) лес, яшчэ(й) лес,
Не знайшоў такое птушкі, як ты есць, як ты есць.
Пастой, чорна галка, ты — мая, ты — мая.
Яна яму шчабятала: «Не твая, не твая».

143. Кацілася чорна галка

РЕ
ППастой, чорна галка, ты — мая, ты — мая.ППастой, чорна галка, ты — мая, ты — мая.
О— Праляцеў я ўсе апушкі, яшчэ(й) лес, яшчэ(й) лес,О— Праляцеў я ўсе апушкі, яшчэ(й) лес, яшчэ(й) лес,

Не знайшоў такое птушкі, як ты есць, як ты есць.ОНе знайшоў такое птушкі, як ты есць, як ты есць.

З
— Пастой, чорна галка, ты — мая, ты — мая.

З
— Пастой, чорна галка, ты — мая, ты — мая.
Яна яму шчабятала: «Не твая, не твая».ЗЯна яму шчабятала: «Не твая, не твая».

— Праляцеў я ўсе апушкі, яшчэ(й) лес, яшчэ(й) лес,З— Праляцеў я ўсе апушкі, яшчэ(й) лес, яшчэ(й) лес,

И
Пашукай сабе дзяўчынку, як ты сам, як ты сам».

И
Пашукай сабе дзяўчынку, як ты сам, як ты сам».
— Пастой, чорна галка, ты — мая, ты — мая.И— Пастой, чорна галка, ты — мая, ты — мая.
Яна яму шчабятала: «Не твая, не твая».ИЯна яму шчабятала: «Не твая, не твая».

ТЯ — убога сірацінка, а ты пан, а ты пан.ТЯ — убога сірацінка, а ты пан, а ты пан.
Пашукай сабе дзяўчынку, як ты сам, як ты сам».ТПашукай сабе дзяўчынку, як ты сам, як ты сам».
— Пастой, чорна галка, ты — мая, ты — мая.Т— Пастой, чорна галка, ты — мая, ты — мая.

О
Яна яму шчабятала: «Не твая, не твая.

О
Яна яму шчабятала: «Не твая, не твая.

ОЯ — убога сірацінка, а ты пан, а ты пан.ОЯ — убога сірацінка, а ты пан, а ты пан.

Р
А за ёю ясны сокал паблізу, паблізу.

Р
А за ёю ясны сокал паблізу, паблізу.
— Пастой, чорна галка, ты — мая, ты — мая.Р— Пастой, чорна галка, ты — мая, ты — мая.
Яна яму шчабятала: «Не твая, не твая.РЯна яму шчабятала: «Не твая, не твая.

И
Кацілася чорна галка па бару, па бару,

И
Кацілася чорна галка па бару, па бару,
А за ёю ясны сокал паблізу, паблізу.ИА за ёю ясны сокал паблізу, паблізу.
— Пастой, чорна галка, ты — мая, ты — мая.И— Пастой, чорна галка, ты — мая, ты — мая.

ЙКацілася чорна галка па бару, па бару,ЙКацілася чорна галка па бару, па бару,
А за ёю ясны сокал паблізу, паблізу.ЙА за ёю ясны сокал паблізу, паблізу.

ББГ
УК
И
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А ў полі вярба, пад вярбой — вада.
Там хадзіла, там гуляла дзеўка малада.*

Дзеўка — ад вады, хлопец — да вады.
— Пастой, пастой, дзяўчыначка, дай каню вады.

— Рада б пастаяць, каню вады даць,
Мае босенькія ножкі — сцюдзёна стаяць.

— Я зніму парчу, ножкі абвярчу,
А назад як павярнуся, боцікі куплю.

— Не купляй ты мне, а купі сабе,
Ёсць у мяне татка, мамка, яны купяць мне.

* Кожны другі радок паўтараецца двойчы.

144. А ў полі вярба

РЕ
ПП* Кожны другі радок паўтараецца двойчы.П* Кожны другі радок паўтараецца двойчы.
О

— Не купляй ты мне, а купі сабе,

О
— Не купляй ты мне, а купі сабе,
Ёсць у мяне татка, мамка, яны купяць мне.ОЁсць у мяне татка, мамка, яны купяць мне.О
* Кожны другі радок паўтараецца двойчы.
О

* Кожны другі радок паўтараецца двойчы.

З— Не купляй ты мне, а купі сабе,З— Не купляй ты мне, а купі сабе,
Ёсць у мяне татка, мамка, яны купяць мне.ЗЁсць у мяне татка, мамка, яны купяць мне.

И
— Я зніму парчу, ножкі абвярчу,

И
— Я зніму парчу, ножкі абвярчу,

ИА назад як павярнуся, боцікі куплю.ИА назад як павярнуся, боцікі куплю.

— Не купляй ты мне, а купі сабе,И— Не купляй ты мне, а купі сабе,

Т— Я зніму парчу, ножкі абвярчу,Т— Я зніму парчу, ножкі абвярчу,ТА назад як павярнуся, боцікі куплю.ТА назад як павярнуся, боцікі куплю.
О

— Рада б пастаяць, каню вады даць,

О
— Рада б пастаяць, каню вады даць,
Мае босенькія ножкі — сцюдзёна стаяць.

О
Мае босенькія ножкі — сцюдзёна стаяць.

— Я зніму парчу, ножкі абвярчу,О— Я зніму парчу, ножкі абвярчу,

Р— Рада б пастаяць, каню вады даць,Р— Рада б пастаяць, каню вады даць,
Мае босенькія ножкі — сцюдзёна стаяць.РМае босенькія ножкі — сцюдзёна стаяць.

И
Дзеўка — ад вады, хлопец — да вады.

И
Дзеўка — ад вады, хлопец — да вады.
— Пастой, пастой, дзяўчыначка, дай каню вады.И— Пастой, пастой, дзяўчыначка, дай каню вады.

— Рада б пастаяць, каню вады даць,И— Рада б пастаяць, каню вады даць,

Й
Там хадзіла, там гуляла дзеўка малада.*

Й
Там хадзіла, там гуляла дзеўка малада.*

Дзеўка — ад вады, хлопец — да вады.ЙДзеўка — ад вады, хлопец — да вады.
— Пастой, пастой, дзяўчыначка, дай каню вады.Й— Пастой, пастой, дзяўчыначка, дай каню вады.

БТам хадзіла, там гуляла дзеўка малада.* БТам хадзіла, там гуляла дзеўка малада.* ГГУУ
КИ
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А ў полі вярба нахілёная,
Маладая дзяўчынонька заручоная,*

Заручоная і запітая.
Тады яе запівалі, як сад зацвітаў,

Як сад зацвітаў, як зара ўзышла.
Маладая дзяўчыначка па ваду ішла.

Кася — ад вады, Яся — да вады.
— Пастой, пастой, мая Кася, дай каню вады.

— Як буду твая — напаю каня
З зімненькае крынічэнькі, з поўнага вядра.

* Кожны другі радок паўтараецца двойчы.

145. А ў полі вярба нахілёная

РЕ
ПО
З— Як буду твая — напаю каняЗ— Як буду твая — напаю каня

З зімненькае крынічэнькі, з поўнага вядра.ЗЗ зімненькае крынічэнькі, з поўнага вядра.
И

— Пастой, пастой, мая Кася, дай каню вады.

И
— Пастой, пастой, мая Кася, дай каню вады.

— Як буду твая — напаю каняИ— Як буду твая — напаю каня

ТКася — ад вады, Яся — да вады.ТКася — ад вады, Яся — да вады.
— Пастой, пастой, мая Кася, дай каню вады.Т— Пастой, пастой, мая Кася, дай каню вады.

О
Маладая дзяўчыначка па ваду ішла.

О
Маладая дзяўчыначка па ваду ішла.

Кася — ад вады, Яся — да вады.ОКася — ад вады, Яся — да вады.

РЯк сад зацвітаў, як зара ўзышла.РЯк сад зацвітаў, як зара ўзышла.
Маладая дзяўчыначка па ваду ішла.РМаладая дзяўчыначка па ваду ішла.

И
Тады яе запівалі, як сад зацвітаў,

И
Тады яе запівалі, як сад зацвітаў,

Як сад зацвітаў, як зара ўзышла.ИЯк сад зацвітаў, як зара ўзышла.

ЙТады яе запівалі, як сад зацвітаў,ЙТады яе запівалі, як сад зацвітаў,

БМаладая дзяўчынонька заручоная,*БМаладая дзяўчынонька заручоная,*ГМаладая дзяўчынонька заручоная,*ГМаладая дзяўчынонька заручоная,*
УУКК
И
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Дубочак зялёненькі,
Іванька малодзенькі.
Ой, лі/люлі, ой, лі, ой, люлі,*
 Іванька малодзенькі.

Іванька малодзенькі
Ідзе невясёленькі.

— Чаго, Ваня, журышся,
Чаго ты нахмурыўся?

— Ой, як мне вясёлым быць,
Ой, як жа мне не тужыць?

Ўсе мае таварышы
Даўно пажаніліся,

А я, маладзюсенькі,
Хаджу халасцюсенькі.

Хаджу каля Дунаю,
Тапіціся думаю.

—Іванька, ідзі дамой,
Душы не губі сваёй.

Адна ў цябе ўлюблена,
Яшчэ не зашлюблена.

Бяры ты нясмелую
За ручаньку белую.

Вядзі ў сваю хатачку,
Пацеш мамку, татачку.

* Рэфрэн паўтараецца з другім радком кожнай страфы.

146. Дубочак зялёненькі

РЕЕ* Рэфрэн паўтараецца з другім радком кожнай страфы.Е* Рэфрэн паўтараецца з другім радком кожнай страфы.

П
Ўсе мае таварышы

П
Ўсе мае таварышы
Даўно пажаніліся,ПДаўно пажаніліся,О
Ой, як жа мне не тужыць?

О
Ой, як жа мне не тужыць?

Ўсе мае таварышыОЎсе мае таварышы
Даўно пажаніліся,ОДаўно пажаніліся,

З
— Ой, як мне вясёлым быць,

З
— Ой, як мне вясёлым быць,
Ой, як жа мне не тужыць?ЗОй, як жа мне не тужыць?И— Ой, як мне вясёлым быць,И— Ой, як мне вясёлым быць,
Ой, як жа мне не тужыць?ИОй, як жа мне не тужыць?

Т— Ой, як мне вясёлым быць,Т— Ой, як мне вясёлым быць,

ОР
ИЙ

Хаджу каля Дунаю,ЙХаджу каля Дунаю,
Тапіціся думаю.ЙТапіціся думаю.

Б
А я, маладзюсенькі,

Б
А я, маладзюсенькі,
Хаджу халасцюсенькі.БХаджу халасцюсенькі.ГА я, маладзюсенькі,ГА я, маладзюсенькі,
Хаджу халасцюсенькі.ГХаджу халасцюсенькі.

УУА я, маладзюсенькі,УА я, маладзюсенькі,

ККИ
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— Ты, чырвоная каліна, ах, і што цябе зламіла?
— Зламілі мяне буйныя ветры са лютымі маразамі.*

— Ой ты, беленькі малойчык, ах, і што цябе ссушыла?
— Ссушыла мяне дзяўчына тая, што із чорнымі брывамі.

Стаю я пад канвою, хаджу я за табою,
Выйдзі, дзяўчына, выйдзі, рыбчына, пагаворым мы з табою.

— Ах, і рада б выхадзіці ды з табою гаварыці.
Ляжыць нялюбы на правай ручцы, я баюся разбудзіці.

— Дзяўчыначка мая люба, адкаціся ад нялюба.
Буду страляці, буду лучаці з/за зялёнага дуба.

Буду, буду я лучаці з/за зялёнага дуба,
Заб’ю нялюба з тугога лука, як сізога галуба.

— А ці ўлучыш, ці не ўлучыш, ўжо з нялюбым не разлучыш.
Сядлай жа каня, з’язджай са двара, ты не мой, а я не твая.

* Кожны другі радок паўтараецца двойчы.

147.  Ты, чырвоная каліна

РЕ
ПБуду, буду я лучаці з/за зялёнага дуба,ПБуду, буду я лучаці з/за зялёнага дуба,

Заб’ю нялюба з тугога лука, як сізога галуба.ПЗаб’ю нялюба з тугога лука, як сізога галуба.
О

— Дзяўчыначка мая люба, адкаціся ад нялюба.

О
— Дзяўчыначка мая люба, адкаціся ад нялюба.
Буду страляці, буду лучаці з/за зялёнага дуба.ОБуду страляці, буду лучаці з/за зялёнага дуба.

Буду, буду я лучаці з/за зялёнага дуба,ОБуду, буду я лучаці з/за зялёнага дуба,

З— Дзяўчыначка мая люба, адкаціся ад нялюба.З— Дзяўчыначка мая люба, адкаціся ад нялюба.
Буду страляці, буду лучаці з/за зялёнага дуба.ЗБуду страляці, буду лучаці з/за зялёнага дуба.

И
— Ах, і рада б выхадзіці ды з табою гаварыці.

И
— Ах, і рада б выхадзіці ды з табою гаварыці.
Ляжыць нялюбы на правай ручцы, я баюся разбудзіці.ИЛяжыць нялюбы на правай ручцы, я баюся разбудзіці.

— Дзяўчыначка мая люба, адкаціся ад нялюба.И— Дзяўчыначка мая люба, адкаціся ад нялюба.

Т— Ах, і рада б выхадзіці ды з табою гаварыці.Т— Ах, і рада б выхадзіці ды з табою гаварыці.
Ляжыць нялюбы на правай ручцы, я баюся разбудзіці.ТЛяжыць нялюбы на правай ручцы, я баюся разбудзіці.

О
Стаю я пад канвою, хаджу я за табою,

О
Стаю я пад канвою, хаджу я за табою,
Выйдзі, дзяўчына, выйдзі, рыбчына, пагаворым мы з табою.

О
Выйдзі, дзяўчына, выйдзі, рыбчына, пагаворым мы з табою.

— Ах, і рада б выхадзіці ды з табою гаварыці.О— Ах, і рада б выхадзіці ды з табою гаварыці.

РСтаю я пад канвою, хаджу я за табою,РСтаю я пад канвою, хаджу я за табою,
Выйдзі, дзяўчына, выйдзі, рыбчына, пагаворым мы з табою.РВыйдзі, дзяўчына, выйдзі, рыбчына, пагаворым мы з табою.

И
— Ой ты, беленькі малойчык, ах, і што цябе ссушыла?

И
— Ой ты, беленькі малойчык, ах, і што цябе ссушыла?
— Ссушыла мяне дзяўчына тая, што із чорнымі брывамі.И— Ссушыла мяне дзяўчына тая, што із чорнымі брывамі.

Стаю я пад канвою, хаджу я за табою,ИСтаю я пад канвою, хаджу я за табою,

Й
— Зламілі мяне буйныя ветры са лютымі маразамі.*

Й
— Зламілі мяне буйныя ветры са лютымі маразамі.*

— Ой ты, беленькі малойчык, ах, і што цябе ссушыла?Й— Ой ты, беленькі малойчык, ах, і што цябе ссушыла?
— Ссушыла мяне дзяўчына тая, што із чорнымі брывамі.Й— Ссушыла мяне дзяўчына тая, што із чорнымі брывамі.

Б
— Ты, чырвоная каліна, ах, і што цябе зламіла?

Б
— Ты, чырвоная каліна, ах, і што цябе зламіла?
— Зламілі мяне буйныя ветры са лютымі маразамі.*Б— Зламілі мяне буйныя ветры са лютымі маразамі.*Г— Ты, чырвоная каліна, ах, і што цябе зламіла? Г— Ты, чырвоная каліна, ах, і што цябе зламіла?
— Зламілі мяне буйныя ветры са лютымі маразамі.*Г— Зламілі мяне буйныя ветры са лютымі маразамі.*
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— Ой, рабіначка, ты зялёная,
Ой, калі ж ты ўзышла, калі вырасла?

— Я вясною ўзышла, летам вырасла,
На высокі цярэм пахілілася.

— Ой, дзяўчыначка, ты прыгожая,
Дзе ты, красна, расла, гадавалася?

— Я у мамкі расла, гадавалася,
Як вішэнька ў саду красавалася.

— Ты, дзяўчына, скажы, не утоівай,
Скажы праўданьку ўсю, дзе ўзяла красу?

— Я спаткала красу у зялёным лясу,
У зялёным лясу пад рабіначкай.

А дзявочу красу не знайсці у лясу,
Не знайсці, не купіць, ды прыгожай быць!

148. Ой, рабіначка, ты зялёная

РЕ
ПЯк вішэнька ў саду красавалася.ПЯк вішэнька ў саду красавалася.О

Дзе ты, красна, расла, гадавалася?

О
Дзе ты, красна, расла, гадавалася?

— Я у мамкі расла, гадавалася,О— Я у мамкі расла, гадавалася,
Як вішэнька ў саду красавалася.ОЯк вішэнька ў саду красавалася.

З
— Ой, дзяўчыначка, ты прыгожая,

З
— Ой, дзяўчыначка, ты прыгожая,
Дзе ты, красна, расла, гадавалася?ЗДзе ты, красна, расла, гадавалася?И— Ой, дзяўчыначка, ты прыгожая,И— Ой, дзяўчыначка, ты прыгожая,
Дзе ты, красна, расла, гадавалася?ИДзе ты, красна, расла, гадавалася?

Т
— Я вясною ўзышла, летам вырасла,

Т
— Я вясною ўзышла, летам вырасла,
На высокі цярэм пахілілася.ТНа высокі цярэм пахілілася.

— Ой, дзяўчыначка, ты прыгожая,Т— Ой, дзяўчыначка, ты прыгожая,

О
Ой, калі ж ты ўзышла, калі вырасла?

О
Ой, калі ж ты ўзышла, калі вырасла?

— Я вясною ўзышла, летам вырасла,О— Я вясною ўзышла, летам вырасла,
На высокі цярэм пахілілася.ОНа высокі цярэм пахілілася.

Р
— Ой, рабіначка, ты зялёная,

Р
— Ой, рабіначка, ты зялёная,
Ой, калі ж ты ўзышла, калі вырасла?РОй, калі ж ты ўзышла, калі вырасла?ИИ— Ой, рабіначка, ты зялёная, И— Ой, рабіначка, ты зялёная,
Ой, калі ж ты ўзышла, калі вырасла?ИОй, калі ж ты ўзышла, калі вырасла?

ЙЙ
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Што за месяц, што за ясны —
Ўночы свеціць, а ўдзень не.
Што за міленькі дружочак —
Калі прыйдзе, калі не.

Усе людзі, людзі кажуць,
Усе людзі гавараць:
— Сорам, дзеўка, сорам, красна,
Позна звечара гуляць.

Дзяўчыначцы кепска стала,
Стала плакаць ды ўздыхаць.
Хлапчыноньку шкода стала,
Стаў  дзяўчынку суцяшаць.

— Не плач, дзеўка, не плач, красна,
Прыйду ў госці да цябе.
Разгарыцца кроў гарача —
Вазьму замуж за сябе.

149. Што за месяц, што за ясны

РЕ
ПО

Стаў  дзяўчынку суцяшаць.ОСтаў  дзяўчынку суцяшаць.З
Стала плакаць ды ўздыхаць.

З
Стала плакаць ды ўздыхаць.
Хлапчыноньку шкода стала,ЗХлапчыноньку шкода стала,
Стаў  дзяўчынку суцяшаць.ЗСтаў  дзяўчынку суцяшаць.

ИДзяўчыначцы кепска стала,ИДзяўчыначцы кепска стала,
Стала плакаць ды ўздыхаць.ИСтала плакаць ды ўздыхаць.
Хлапчыноньку шкода стала,ИХлапчыноньку шкода стала,

Т
Позна звечара гуляць.

Т
Позна звечара гуляць.

Дзяўчыначцы кепска стала,ТДзяўчыначцы кепска стала,
О

Усе людзі гавараць:

О
Усе людзі гавараць:
— Сорам, дзеўка, сорам, красна,О— Сорам, дзеўка, сорам, красна,ОПозна звечара гуляць.ОПозна звечара гуляць.

Р
Усе людзі, людзі кажуць,

Р
Усе людзі, людзі кажуць,
Усе людзі гавараць:РУсе людзі гавараць:
— Сорам, дзеўка, сорам, красна,Р— Сорам, дзеўка, сорам, красна,

И
Калі прыйдзе, калі не.

И
Калі прыйдзе, калі не.

Усе людзі, людзі кажуць,ИУсе людзі, людзі кажуць,
Й

Ўночы свеціць, а ўдзень не.

Й
Ўночы свеціць, а ўдзень не.
Што за міленькі дружочак —

Й
Што за міленькі дружочак — БГ

УУКК
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А мой мілы захварэў,
Кіселіку захацеў.
Ох, ну, ды, ох, ну!*
Кіселіку захацеў.

Ой, цыц, мілы, не ўмірай,
Кіселіку дажыдай.

Пайшла баба па сялу
Даставаці кісялю.

Не дастала кісялю,
Ды дастала аўса.

Намачыла кісель
На дванаццаць нядзель.

На баране усадзіла,
А на лёдзе варыла.

Ды пакуль кісель паспеў,
Мой міленькі адубеў.

Як на покуці ляжаў,
Яшчэ было трошкі жаль.

Цераз сяло як вяла,
Яшчэ трошкі загула.

Як вывезла за сяло,
Ужо стала весяло.

* Рэфрэн паўтараецца з другім радком кожнай страфы.

ЖАРТОЎНЫЯ

150. А мой мілы захварэў

РЕ
На дванаццаць нядзель.

Е
На дванаццаць нядзель.П
Намачыла кісель

П
Намачыла кісель
На дванаццаць нядзель.ПНа дванаццаць нядзель.О
Ды дастала аўса.

О
Ды дастала аўса.

Намачыла кісельОНамачыла кісель
На дванаццаць нядзель.ОНа дванаццаць нядзель.

З
Не дастала кісялю,

З
Не дастала кісялю,
Ды дастала аўса. ЗДы дастала аўса. ИТ

ОР
ИМой міленькі адубеў.ИМой міленькі адубеў.Й

А на лёдзе варыла.

Й
А на лёдзе варыла.

ЙДы пакуль кісель паспеў,ЙДы пакуль кісель паспеў,
Мой міленькі адубеў.ЙМой міленькі адубеў.

БНа баране усадзіла,БНа баране усадзіла,
А на лёдзе варыла.БА на лёдзе варыла.ГНа баране усадзіла,ГНа баране усадзіла,
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Пасылала баба дзеда у луг па каліну:
«Не наломіш калінанькі, далібог, пакіну».
Пайшоў дзед праз ваду у луг па каліну.
Ужо дзеду вадзічанька залівае спіну.

А ўжо дзеду вадзічанька па пояс займае,
Сядзіць баба на беражку, далей пасылае.
«Ідзі, дзед, ідзі, дзед, у луг па каліну,
Не наломіш чырвонае, далібог, пакіну».

Ужо дзеду вадзічанька па шыю займае,
Сядзіць баба на беражку, далей пасылае:
«Ідзі, дзед, ідзі, дзед, у луг па каліну,
Не наломіш чырвонае, далібог, пакіну».

Ужо дзеду вадзічанька у сам рот ліецца,
Сядзіць  баба на беражку і з дзеда смяецца.
Хі/хі/хі, ха/ха/ха, баба ўсё смяецца,
Бо вада, бо вада дзеду ў рот ліецца.

«Дзякуй богу, дзякуй мне, што няма старога,
Заўтра пайду на рыначак, куплю маладога.
Ля/ля/ля, ля/ля/ля, ўжо няма старога,
Заўтра пайду на рыначак, куплю маладога».

Маладога на рыночку баба не купіла,
Прыйшла, села на беражку ды загаласіла:
«Устань, дзед, устань, дзед, з цёмнае магілы.
Ой, дурная галава, што ж я нарабіла?»

151. Пасылала баба дзеда

РЕ
ПО

«Ідзі, дзед, ідзі, дзед, у луг па каліну,

О
«Ідзі, дзед, ідзі, дзед, у луг па каліну,
Не наломіш чырвонае, далібог, пакіну».ОНе наломіш чырвонае, далібог, пакіну».

Ужо дзеду вадзічанька па шыю займае,ОУжо дзеду вадзічанька па шыю займае,
Сядзіць баба на беражку, далей пасылае:ОСядзіць баба на беражку, далей пасылае:

З
Сядзіць баба на беражку, далей пасылае.

З
Сядзіць баба на беражку, далей пасылае.

З«Ідзі, дзед, ідзі, дзед, у луг па каліну,З«Ідзі, дзед, ідзі, дзед, у луг па каліну,
Не наломіш чырвонае, далібог, пакіну».ЗНе наломіш чырвонае, далібог, пакіну».
И

Ужо дзеду вадзічанька залівае спіну.

И
Ужо дзеду вадзічанька залівае спіну.

А ўжо дзеду вадзічанька па пояс займае,ИА ўжо дзеду вадзічанька па пояс займае,
Сядзіць баба на беражку, далей пасылае.ИСядзіць баба на беражку, далей пасылае.
«Ідзі, дзед, ідзі, дзед, у луг па каліну,И«Ідзі, дзед, ідзі, дзед, у луг па каліну,

Т
«Не наломіш калінанькі, далібог, пакіну».

Т
«Не наломіш калінанькі, далібог, пакіну».
Пайшоў дзед праз ваду у луг па каліну.

Т
Пайшоў дзед праз ваду у луг па каліну.
Ужо дзеду вадзічанька залівае спіну.ТУжо дзеду вадзічанька залівае спіну.

А ўжо дзеду вадзічанька па пояс займае,ТА ўжо дзеду вадзічанька па пояс займае,

О
Пасылала баба дзеда у луг па каліну:

О
Пасылала баба дзеда у луг па каліну:
«Не наломіш калінанькі, далібог, пакіну».О«Не наломіш калінанькі, далібог, пакіну».
Пайшоў дзед праз ваду у луг па каліну.ОПайшоў дзед праз ваду у луг па каліну.
Ужо дзеду вадзічанька залівае спіну.ОУжо дзеду вадзічанька залівае спіну.

РПасылала баба дзеда у луг па каліну:РПасылала баба дзеда у луг па каліну:
«Не наломіш калінанькі, далібог, пакіну».Р«Не наломіш калінанькі, далібог, пакіну».

ИИЙЙ
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Касіў Ясь канюшыну,*
Паглядаў на дзяўчыну.

А дзяўчына жыта жала
Ды на Яся паглядала.

— Ідзі, Ясь, да мяне,
Спадабаўся ты мне.

Кінуў Яська касіць,
Стаў ён мамку прасіць:

— Ці ты мамка, ці не,
Ажані ж ты мяне.

Усе людзі жонак маюць,
Абдымаюць і кахаюць.

Каб я жоначку меў,
То б не піў і не еў.

— Дык бяры Станіславу,
Што, як сядзе — на ўсю лаву.

— Станіславы не хачу,
Бо на лаву не ўсаджу.

— Дык бяры сабе Яніну,
Працавітую дзяўчыну,

Што у полі жыта жала,
На цябе паглядала.

* Кожны першы радок паўтараецца тройчы.

152. Касіў Ясь канюшыну

РЕ
Усе людзі жонак маюць,

Е
Усе людзі жонак маюць,
Абдымаюць і кахаюць.ЕАбдымаюць і кахаюць.ПУсе людзі жонак маюць,ПУсе людзі жонак маюць,
Абдымаюць і кахаюць.ПАбдымаюць і кахаюць.

О
— Ці ты мамка, ці не,

О
— Ці ты мамка, ці не,
Ажані ж ты мяне.ОАжані ж ты мяне.

Усе людзі жонак маюць,ОУсе людзі жонак маюць,

З— Ці ты мамка, ці не,З— Ці ты мамка, ці не, ИСтаў ён мамку прасіць:ИСтаў ён мамку прасіць: ТО
РИ

Што, як сядзе — на ўсю лаву.ИШто, як сядзе — на ўсю лаву.Й
То б не піў і не еў.

Й
То б не піў і не еў.

— Дык бяры Станіславу,Й— Дык бяры Станіславу,
Што, як сядзе — на ўсю лаву.ЙШто, як сядзе — на ўсю лаву.

Б
Каб я жоначку меў,

Б
Каб я жоначку меў,

БТо б не піў і не еў.БТо б не піў і не еў.ГКаб я жоначку меў,ГКаб я жоначку меў,
То б не піў і не еў.ГТо б не піў і не еў.

УУ
Каб я жоначку меў,

У
Каб я жоначку меў,

ККИ
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У месяцы верасні выпала пароша.
Дзед бабу палюбіў, што баба хароша.*

І крывая, і сляпая, яшчэ к таму злая,
І крычыць, і бурчыць, проці дзеда не змаўчыць.

— Убірайся, бабка, у новае белля,
Я ж цябе павяду з сабой на вяселле.

Узяў жа дзед бабку за белую ручку
І спіхнуў дзед бабку з моста ў рэчку.

— Цяпер, бабка, кайся, трошкі пакупайся,
А як бабка узнырне, то дзед кіем папіхне.

Прыйшоў дзед дадому і пачаў бажыцца:
— Ох/ох, далібог, не буду жаніцца.

Раздумаўся дзедка, у ладонькі плешча:
— Калі буду жыў—здароў, ажанюся ешча.

* Кожны другі радок паўтараецца двойчы.

153. У месяцы верасні

РЕ
ППрыйшоў дзед дадому і пачаў бажыцца:ППрыйшоў дзед дадому і пачаў бажыцца:О

— Цяпер, бабка, кайся, трошкі пакупайся,

О
— Цяпер, бабка, кайся, трошкі пакупайся,
А як бабка узнырне, то дзед кіем папіхне.ОА як бабка узнырне, то дзед кіем папіхне.

Прыйшоў дзед дадому і пачаў бажыцца:ОПрыйшоў дзед дадому і пачаў бажыцца:

З— Цяпер, бабка, кайся, трошкі пакупайся,З— Цяпер, бабка, кайся, трошкі пакупайся,
А як бабка узнырне, то дзед кіем папіхне.ЗА як бабка узнырне, то дзед кіем папіхне.

И
Узяў жа дзед бабку за белую ручку

И
Узяў жа дзед бабку за белую ручку

ИІ спіхнуў дзед бабку з моста ў рэчку.ИІ спіхнуў дзед бабку з моста ў рэчку.

— Цяпер, бабка, кайся, трошкі пакупайся,И— Цяпер, бабка, кайся, трошкі пакупайся,

ТУзяў жа дзед бабку за белую ручкуТУзяў жа дзед бабку за белую ручкуТІ спіхнуў дзед бабку з моста ў рэчку.ТІ спіхнуў дзед бабку з моста ў рэчку.
О

— Убірайся, бабка, у новае белля,

О
— Убірайся, бабка, у новае белля,
Я ж цябе павяду з сабой на вяселле.ОЯ ж цябе павяду з сабой на вяселле.

Узяў жа дзед бабку за белую ручкуОУзяў жа дзед бабку за белую ручку

Р— Убірайся, бабка, у новае белля,Р— Убірайся, бабка, у новае белля,
Я ж цябе павяду з сабой на вяселле.РЯ ж цябе павяду з сабой на вяселле.

И
І крывая, і сляпая, яшчэ к таму злая,

И
І крывая, і сляпая, яшчэ к таму злая,
І крычыць, і бурчыць, проці дзеда не змаўчыць.ИІ крычыць, і бурчыць, проці дзеда не змаўчыць.

— Убірайся, бабка, у новае белля,И— Убірайся, бабка, у новае белля,

Й
Дзед бабу палюбіў, што баба хароша.*

Й
Дзед бабу палюбіў, што баба хароша.*

І крывая, і сляпая, яшчэ к таму злая,ЙІ крывая, і сляпая, яшчэ к таму злая,
І крычыць, і бурчыць, проці дзеда не змаўчыць.ЙІ крычыць, і бурчыць, проці дзеда не змаўчыць.

БДзед бабу палюбіў, што баба хароша.*БДзед бабу палюбіў, што баба хароша.* ГГУУ
КИ
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А ў цёмным лесе сава кугіча,
А ў чыстым полі муж жонку кліча.
Рана, рана муж жонку кліча.

— Ты, жонка Ганна, хлопцам падмана,
Хоць мужа маеш, а ўсім маргаеш.
Мужа  маеш, а ўсім маргаеш.

— Ці, мой міленькі, я ў тым павінна,
Што за мной хлопцы, як за дзяўчынай?
Люлі, люлі, як за дзяўчынай.

— Ой, жонка, жонка, досыць ілгаці,
Бо я застаўлю  праўду сказаці.
Бо застаўлю праўду сказаці.

— Калі, міленькі, ты мне не верыш,
Павесь званочак на падалочак.
Люлі, люлі, на падалочак.

Як хто затроніць, званок зазвоніць,
А ты пачуеш — мяне ўратуеш.
Ты пачуеш — мяне ўратуеш.

Званочык звоніць ў садзе ля хаты,
А муж не чуе — ён глухаваты.
Муж не чуе — ён глухаваты.

154. А ў цёмным лесе сава кугіча

РЕ
ПО

Бо я застаўлю  праўду сказаці.ОБо я застаўлю  праўду сказаці.
Бо застаўлю праўду сказаці.ОБо застаўлю праўду сказаці.
З— Ой, жонка, жонка, досыць ілгаці,З— Ой, жонка, жонка, досыць ілгаці,

Бо я застаўлю  праўду сказаці.ЗБо я застаўлю  праўду сказаці.

И
Што за мной хлопцы, як за дзяўчынай?

И
Што за мной хлопцы, як за дзяўчынай?
Люлі, люлі, як за дзяўчынай.ИЛюлі, люлі, як за дзяўчынай.

— Ой, жонка, жонка, досыць ілгаці,И— Ой, жонка, жонка, досыць ілгаці,

Т
— Ці, мой міленькі, я ў тым павінна,

Т
— Ці, мой міленькі, я ў тым павінна,
Што за мной хлопцы, як за дзяўчынай?ТШто за мной хлопцы, як за дзяўчынай?
Люлі, люлі, як за дзяўчынай.ТЛюлі, люлі, як за дзяўчынай.

О
Мужа  маеш, а ўсім маргаеш.

О
Мужа  маеш, а ўсім маргаеш.

— Ці, мой міленькі, я ў тым павінна,О— Ці, мой міленькі, я ў тым павінна,
Што за мной хлопцы, як за дзяўчынай?ОШто за мной хлопцы, як за дзяўчынай?

Р
Хоць мужа маеш, а ўсім маргаеш.

Р
Хоць мужа маеш, а ўсім маргаеш.

РМужа  маеш, а ўсім маргаеш.РМужа  маеш, а ўсім маргаеш.И— Ты, жонка Ганна, хлопцам падмана,И— Ты, жонка Ганна, хлопцам падмана,
Хоць мужа маеш, а ўсім маргаеш.ИХоць мужа маеш, а ўсім маргаеш.
Мужа  маеш, а ўсім маргаеш.ИМужа  маеш, а ўсім маргаеш.

Й
А ў чыстым полі муж жонку кліча.

Й
А ў чыстым полі муж жонку кліча.
Рана, рана муж жонку кліча.

Й
Рана, рана муж жонку кліча.

— Ты, жонка Ганна, хлопцам падмана,Й— Ты, жонка Ганна, хлопцам падмана,

БА ў чыстым полі муж жонку кліча. БА ў чыстым полі муж жонку кліча. ГГУУ
КИ
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Ажаніўся стары дзед,
Узяў жонку — дваццаць лет,
Ой/да, ой/да, о/ха/ха!*

Жонка спаці думая,
А  тут  дзеда німа(я),
Ой/да, ой/да, о/ха/ха!

Адзываецца на печы:
— Я пагрэю спіну, плечы,
 Ой/да, ой/да, о/ха/ха!

— Грэй ты плечы, грэй ты спіну,
А я выйду на хвіліну,
Ой/да, ой/да, о/ха/ха!

Толькі дзверы адчыніла —
Тут чакае ўжо Гаўрыла,
Ой/да, ой/да, о/ха/ха!

Цэлаваліся на ганку,
Дзед на печы спаў даранку,
Ой/да, ой/да, о/ха/ха!

* Кожная страфа паўтараецца двойчы.

155. Ажаніўся стары дзед

Р
 Ой/да, ой/да, о/ха/ха!

Р
 Ой/да, ой/да, о/ха/ха!Е
Адзываецца на печы:

Е
Адзываецца на печы:

Е— Я пагрэю спіну, плечы,Е— Я пагрэю спіну, плечы,
 Ой/да, ой/да, о/ха/ха!Е Ой/да, ой/да, о/ха/ха!
ПАдзываецца на печы:ПАдзываецца на печы:П— Я пагрэю спіну, плечы,П— Я пагрэю спіну, плечы,

О
А  тут  дзеда німа(я),

О
А  тут  дзеда німа(я),
Ой/да, ой/да, о/ха/ха!ООй/да, ой/да, о/ха/ха!

Адзываецца на печы:ОАдзываецца на печы:

З
Жонка спаці думая,

З
Жонка спаці думая,
А  тут  дзеда німа(я),ЗА  тут  дзеда німа(я),
Ой/да, ой/да, о/ха/ха!ЗОй/да, ой/да, о/ха/ха!

И
Ой/да, ой/да, о/ха/ха!*

И
Ой/да, ой/да, о/ха/ха!* Т
Узяў жонку — дваццаць лет,

Т
Узяў жонку — дваццаць лет,ОУзяў жонку — дваццаць лет,ОУзяў жонку — дваццаць лет,

РРИИ
Й
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— Не шум, не шум, дубровачка,
Не шум, не шум, ды(й) зялёная.
Не плач, не плач, удовачка,
Не плач, не плач, ды маладая.
— Ой, як жа мне не плакаці,
Ой, як жа мне не тужыці?
Усе малойцы з вайны ідуць,
Шабелькі ды галлейка тнуць.
 А мой мілы ўбіты ляжыць,
У правай ручцы ды каня дзяржыць,
А леваю ды расу бярэ.
— Раса ж мая крапушчая.
Душа ж мая ды жывушчая.
Ой вы, хлопцы, вы, таварышы,
Накажыце вы маёй жонцы:
Няхай яна ды замуж ідзе.
А калі ж ёй ды лепш будзе,
Будзе мяне праклінаці.
А калі ж ёй ды горш будзе,
Будзе мяне ўспамінаці.

САЦЫЯЛЬНА/БЫТАВАЯ ЛІРЫКА. КАНТЫ

156. Не шум, не шум, дубровачка

РЕ
ПО

Ой вы, хлопцы, вы, таварышы,ООй вы, хлопцы, вы, таварышы,
Накажыце вы маёй жонцы:ОНакажыце вы маёй жонцы:
З

— Раса ж мая крапушчая.

З
— Раса ж мая крапушчая.
Душа ж мая ды жывушчая.ЗДуша ж мая ды жывушчая.
Ой вы, хлопцы, вы, таварышы,ЗОй вы, хлопцы, вы, таварышы,

И
У правай ручцы ды каня дзяржыць,

И
У правай ручцы ды каня дзяржыць,
А леваю ды расу бярэ.ИА леваю ды расу бярэ.
— Раса ж мая крапушчая.И— Раса ж мая крапушчая.
Душа ж мая ды жывушчая.ИДуша ж мая ды жывушчая.

Т
 А мой мілы ўбіты ляжыць,

Т
 А мой мілы ўбіты ляжыць,
У правай ручцы ды каня дзяржыць,ТУ правай ручцы ды каня дзяржыць,
А леваю ды расу бярэ.ТА леваю ды расу бярэ.

О
Усе малойцы з вайны ідуць,

О
Усе малойцы з вайны ідуць,
Шабелькі ды галлейка тнуць.ОШабелькі ды галлейка тнуць.
 А мой мілы ўбіты ляжыць,О А мой мілы ўбіты ляжыць,
У правай ручцы ды каня дзяржыць,ОУ правай ручцы ды каня дзяржыць,

Р
Ой, як жа мне не тужыці?

Р
Ой, як жа мне не тужыці?
Усе малойцы з вайны ідуць,РУсе малойцы з вайны ідуць,
Шабелькі ды галлейка тнуць.РШабелькі ды галлейка тнуць.

И
Не плач, не плач, ды маладая.

И
Не плач, не плач, ды маладая.
— Ой, як жа мне не плакаці,И— Ой, як жа мне не плакаці,
Ой, як жа мне не тужыці?ИОй, як жа мне не тужыці?
Усе малойцы з вайны ідуць,ИУсе малойцы з вайны ідуць,

Й
Не шум, не шум, ды(й) зялёная.

Й
Не шум, не шум, ды(й) зялёная.
Не плач, не плач, удовачка,

Й
Не плач, не плач, удовачка,
Не плач, не плач, ды маладая.ЙНе плач, не плач, ды маладая.

БГ
УУКК
И
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Ой, служыў чумак чатыры гады,
Не меў жа ён прыгоданькі — ніякай бяды.

На пятым гаду зрабіў ён бяду:
Захварэў наш чумачэнька ў новым гараду.

Захварэў чумак — без духу ляжыць.
Ніхто яго не спытае, што яму баліць.

— Ой вы, чумакі, вы, мае браткі,
Вы бярыце мае грошы, пішэце лісты.

Пішэце лісты да радні мае,
Ой, бог знае, бог ведае, ці быць мне ў яе.

Ой вы, чумакі, вы, браткі мае,
Выкапайце дол глыбокі за труды мае.

Выкапалі дол за гадзінаньку,
Вязуць, вязуць чумачэньку на магіланьку.

— Аставайсь, кажух і чорны жупан,
Валы ж мае палявыя, ўжо я не ваш пан.

157. Ой, служыў чумак

РЕ
ПО

Пішэце лісты да радні мае,

О
Пішэце лісты да радні мае,
Ой, бог знае, бог ведае, ці быць мне ў яе.

О
Ой, бог знае, бог ведае, ці быць мне ў яе.

Ой вы, чумакі, вы, браткі мае,ООй вы, чумакі, вы, браткі мае,

ЗПішэце лісты да радні мае,ЗПішэце лісты да радні мае,
Ой, бог знае, бог ведае, ці быць мне ў яе.ЗОй, бог знае, бог ведае, ці быць мне ў яе.
И

Вы бярыце мае грошы, пішэце лісты.

И
Вы бярыце мае грошы, пішэце лісты.

Пішэце лісты да радні мае,ИПішэце лісты да радні мае,

Т— Ой вы, чумакі, вы, мае браткі,Т— Ой вы, чумакі, вы, мае браткі,ТВы бярыце мае грошы, пішэце лісты.ТВы бярыце мае грошы, пішэце лісты.
О

Захварэў чумак — без духу ляжыць.

О
Захварэў чумак — без духу ляжыць.
Ніхто яго не спытае, што яму баліць.

О
Ніхто яго не спытае, што яму баліць.

— Ой вы, чумакі, вы, мае браткі,О— Ой вы, чумакі, вы, мае браткі,

РЗахварэў чумак — без духу ляжыць.РЗахварэў чумак — без духу ляжыць.
Ніхто яго не спытае, што яму баліць.РНіхто яго не спытае, што яму баліць.

И
Захварэў наш чумачэнька ў новым гараду.

И
Захварэў наш чумачэнька ў новым гараду.

Захварэў чумак — без духу ляжыць.ИЗахварэў чумак — без духу ляжыць.

ЙНа пятым гаду зрабіў ён бяду: ЙНа пятым гаду зрабіў ён бяду:
Захварэў наш чумачэнька ў новым гараду.ЙЗахварэў наш чумачэнька ў новым гараду.

БНе меў жа ён прыгоданькі — ніякай бяды.БНе меў жа ён прыгоданькі — ніякай бяды. ГУУ
ККИ
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Чуець, чуець мая доля:*
Не быць молайцу у доме.
Быць малайцу у няволі,
У салдацкім наборы,
У някруцкім жа прыёме.
Бел малойчык дагадаўся,
Ў нову гораньку схаваўся.
Злыя людзі увідалі,
Камандзершчыку сказалі.
Кругом гаранкі аступілі,
Кругом дзверы праламілі,
Бел малойчыка злавілі.
Бодры ножанькі скавалі,
Назад ручанькі звязалі,
Пасадзілі у вазочак
Ды(й) на саменькі задочак.
Па рыначку павазілі,
Сладкай водкай напаілі,
Калачамі накармілі,
З краснай дзеўкай палажылі.
Мне здаецца, што з дзявіцай,
Ажно ранец ды(й) муніца.
Мне здаецца, што жартуюць,
Ажно ружжыкі шаруюць.

* Кожны радок паўтараецца двойчы.

158. Чуець, чуець мая доля

РЕ
ПО
ЗПа рыначку павазілі,ЗПа рыначку павазілі,

Сладкай водкай напаілі,ЗСладкай водкай напаілі,

И
Назад ручанькі звязалі,

И
Назад ручанькі звязалі,
Пасадзілі у вазочакИПасадзілі у вазочак
Ды(й) на саменькі задочак.ИДы(й) на саменькі задочак.
Па рыначку павазілі,ИПа рыначку павазілі,

Т
Бодры ножанькі скавалі,

Т
Бодры ножанькі скавалі,

ТНазад ручанькі звязалі,ТНазад ручанькі звязалі,
Пасадзілі у вазочакТПасадзілі у вазочак
О

Кругом дзверы праламілі,

О
Кругом дзверы праламілі,
Бел малойчыка злавілі.ОБел малойчыка злавілі.
Бодры ножанькі скавалі,ОБодры ножанькі скавалі,
Назад ручанькі звязалі,ОНазад ручанькі звязалі,

Р
Кругом гаранкі аступілі,

Р
Кругом гаранкі аступілі,
Кругом дзверы праламілі,РКругом дзверы праламілі,
Бел малойчыка злавілі.РБел малойчыка злавілі.

И
Злыя людзі увідалі,

И
Злыя людзі увідалі,
Камандзершчыку сказалі.ИКамандзершчыку сказалі.
Кругом гаранкі аступілі,ИКругом гаранкі аступілі,
Кругом дзверы праламілі,ИКругом дзверы праламілі,

Й
Бел малойчык дагадаўся,

Й
Бел малойчык дагадаўся,
Ў нову гораньку схаваўся.

Й
Ў нову гораньку схаваўся.

Камандзершчыку сказалі.ЙКамандзершчыку сказалі.

БГ
УК
И
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Прывыкайце, чорны вочы, адны начаваці:
Няма майго міленькага — не з кім размаўляці.

Няма майго міленькага, няма гаспадара,
Каму бы я пасцелечку пухаву заслала.

Даўно свайго міленькага ў паход выпраўляла.
З тых пор свае чорны вочы слязмі выцірала.

Пасляпіла свае вочы горкімі слязамі,
Няма жысці, няма рады ўсё за ворагамі.

Паны дзяруць, паны скубуць, а багач за імі.
Паследнія манатачкі мы паізнасілі.

Выхадзіла на дарогу, выхадзіла ў поле,
Нідзе следу не відала тут свайго мілога.

— Навярніся, мой міленькі, да с таварышамі,
Калатніце міраедаў, каб яны не ўсталі.

159. Прывыкайце, чорны вочы

РЕ
ПВыхадзіла на дарогу, выхадзіла ў поле,ПВыхадзіла на дарогу, выхадзіла ў поле,О

Паны дзяруць, паны скубуць, а багач за імі.

О
Паны дзяруць, паны скубуць, а багач за імі.
Паследнія манатачкі мы паізнасілі.ОПаследнія манатачкі мы паізнасілі.

Выхадзіла на дарогу, выхадзіла ў поле,ОВыхадзіла на дарогу, выхадзіла ў поле,

ЗПаны дзяруць, паны скубуць, а багач за імі.ЗПаны дзяруць, паны скубуць, а багач за імі.
Паследнія манатачкі мы паізнасілі.ЗПаследнія манатачкі мы паізнасілі.
И

Пасляпіла свае вочы горкімі слязамі,

И
Пасляпіла свае вочы горкімі слязамі,
Няма жысці, няма рады ўсё за ворагамі.ИНяма жысці, няма рады ўсё за ворагамі.

Паны дзяруць, паны скубуць, а багач за імі.ИПаны дзяруць, паны скубуць, а багач за імі.

ТПасляпіла свае вочы горкімі слязамі,ТПасляпіла свае вочы горкімі слязамі,
Няма жысці, няма рады ўсё за ворагамі.ТНяма жысці, няма рады ўсё за ворагамі.

О
Даўно свайго міленькага ў паход выпраўляла.

О
Даўно свайго міленькага ў паход выпраўляла.
З тых пор свае чорны вочы слязмі выцірала.

О
З тых пор свае чорны вочы слязмі выцірала.

Пасляпіла свае вочы горкімі слязамі,ОПасляпіла свае вочы горкімі слязамі,

РДаўно свайго міленькага ў паход выпраўляла.РДаўно свайго міленькага ў паход выпраўляла.
З тых пор свае чорны вочы слязмі выцірала.РЗ тых пор свае чорны вочы слязмі выцірала.

И
Няма майго міленькага, няма гаспадара,

И
Няма майго міленькага, няма гаспадара,
Каму бы я пасцелечку пухаву заслала.ИКаму бы я пасцелечку пухаву заслала.

Даўно свайго міленькага ў паход выпраўляла.ИДаўно свайго міленькага ў паход выпраўляла.

Й
Няма майго міленькага — не з кім размаўляці.

Й
Няма майго міленькага — не з кім размаўляці.

Няма майго міленькага, няма гаспадара,ЙНяма майго міленькага, няма гаспадара,
Каму бы я пасцелечку пухаву заслала.ЙКаму бы я пасцелечку пухаву заслала.

Б
Прывыкайце, чорны вочы, адны начаваці:

Б
Прывыкайце, чорны вочы, адны начаваці:
Няма майго міленькага — не з кім размаўляці.БНяма майго міленькага — не з кім размаўляці.ГПрывыкайце, чорны вочы, адны начаваці: ГПрывыкайце, чорны вочы, адны начаваці:
Няма майго міленькага — не з кім размаўляці.ГНяма майго міленькага — не з кім размаўляці.

УУКК
И
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Вішанька/чарэшанька, што ягад не мае,
А хто ў прымах не бываў, той гора не знае.*

А я ў прымах бываў і ўсё гора знаю:
Кулачыну пад бачыну — так спаці лягаю.

Ой, пайшоў наш прымачэнька у поле араці,
Заказаў ён сваёй жонцы абед гатаваці.

Арэ прымак, арэ прымак, на свет паглядае:
Усе жонкі абед нясуць — прымак галадае.

А як жонка прынясла лебяды без солі,
Нахлябаўся, насярбаўся ды сказаў: «Даволі!»

— Як не хочаш лебяды, то еж хлеб з вадою.
Як не хочаш ты араці, то ідзі дадому.

Як прыйшоў прымак дадому, ды не ўспеў ён сесці,
Яму жонка заказала: «Нясі свінням есці».

— Бадай свінні паздыхалі, а хата згарэла,
Як мне гэта прымацкае жыццё надаела.

Сабраліся дзве суседкі, сталі гаварыці:
— І твой прымак, і мой прымак не хочуць рабіці.

А наш прымак гэта слухаў ў сенях за дзвярыма,
Зайшоў ў новую святліцу, заліўся слязіма.

* Кожны другі радок паўтараецца двойчы.

160. Вішанька/чарэшанька

РЕ
ПЯк прыйшоў прымак дадому, ды не ўспеў ён сесці,ПЯк прыйшоў прымак дадому, ды не ўспеў ён сесці,

Яму жонка заказала: «Нясі свінням есці».ПЯму жонка заказала: «Нясі свінням есці».

О
— Як не хочаш лебяды, то еж хлеб з вадою.

О
— Як не хочаш лебяды, то еж хлеб з вадою.
Як не хочаш ты араці, то ідзі дадому.ОЯк не хочаш ты араці, то ідзі дадому.

Як прыйшоў прымак дадому, ды не ўспеў ён сесці,ОЯк прыйшоў прымак дадому, ды не ўспеў ён сесці,

З
Нахлябаўся, насярбаўся ды сказаў: «Даволі!»

З
Нахлябаўся, насярбаўся ды сказаў: «Даволі!»

— Як не хочаш лебяды, то еж хлеб з вадою.З— Як не хочаш лебяды, то еж хлеб з вадою.
Як не хочаш ты араці, то ідзі дадому.ЗЯк не хочаш ты араці, то ідзі дадому.

ИА як жонка прынясла лебяды без солі,ИА як жонка прынясла лебяды без солі,
Нахлябаўся, насярбаўся ды сказаў: «Даволі!»ИНахлябаўся, насярбаўся ды сказаў: «Даволі!»

Т
Арэ прымак, арэ прымак, на свет паглядае:

Т
Арэ прымак, арэ прымак, на свет паглядае:
Усе жонкі абед нясуць — прымак галадае.ТУсе жонкі абед нясуць — прымак галадае.

А як жонка прынясла лебяды без солі,ТА як жонка прынясла лебяды без солі,
О

Заказаў ён сваёй жонцы абед гатаваці.

О
Заказаў ён сваёй жонцы абед гатаваці.

Арэ прымак, арэ прымак, на свет паглядае:ОАрэ прымак, арэ прымак, на свет паглядае:
Усе жонкі абед нясуць — прымак галадае.ОУсе жонкі абед нясуць — прымак галадае.

Р
Ой, пайшоў наш прымачэнька у поле араці,

Р
Ой, пайшоў наш прымачэнька у поле араці,
Заказаў ён сваёй жонцы абед гатаваці.РЗаказаў ён сваёй жонцы абед гатаваці.

Арэ прымак, арэ прымак, на свет паглядае:РАрэ прымак, арэ прымак, на свет паглядае:

И
Кулачыну пад бачыну — так спаці лягаю.

И
Кулачыну пад бачыну — так спаці лягаю.

Ой, пайшоў наш прымачэнька у поле араці,ИОй, пайшоў наш прымачэнька у поле араці,
Заказаў ён сваёй жонцы абед гатаваці.ИЗаказаў ён сваёй жонцы абед гатаваці.

Й
А хто ў прымах не бываў, той гора не знае.*

Й
А хто ў прымах не бываў, той гора не знае.*

А я ў прымах бываў і ўсё гора знаю:ЙА я ў прымах бываў і ўсё гора знаю:
Кулачыну пад бачыну — так спаці лягаю.ЙКулачыну пад бачыну — так спаці лягаю.

Б
Вішанька/чарэшанька, што ягад не мае,

Б
Вішанька/чарэшанька, што ягад не мае,
А хто ў прымах не бываў, той гора не знае.*БА хто ў прымах не бываў, той гора не знае.* ГУУ
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Зазвінелі новы ключы, у мора плывучы.
Заплакалі малойчыкі, на вайну ідучы.

Заплакалі маладыя, а потым старыя,
Пакідаюць жонкі дома і дзеці малыя.

Зляталіся чорны галкі ды ўсё поле ўскрылі,
Заплакалі малойчыкі, жалю нарабілі.

— Злятайцеся, чорны галкі, злятайцеся ўгору,
А вы, млоды малойчыкі, ступайця дадому.

— Рады былі б мы ступаці, туман наступае,
Рады былі б вярнуціся, нас цар не пускае.

161. Зазвінелі новы ключы

РЕ
ПО

— Рады былі б мы ступаці, туман наступае,

О
— Рады былі б мы ступаці, туман наступае,
Рады былі б вярнуціся, нас цар не пускае.ОРады былі б вярнуціся, нас цар не пускае.З— Рады былі б мы ступаці, туман наступае,З— Рады былі б мы ступаці, туман наступае,
Рады былі б вярнуціся, нас цар не пускае.ЗРады былі б вярнуціся, нас цар не пускае.

И
— Злятайцеся, чорны галкі, злятайцеся ўгору,

И
— Злятайцеся, чорны галкі, злятайцеся ўгору,
А вы, млоды малойчыкі, ступайця дадому.ИА вы, млоды малойчыкі, ступайця дадому.

— Рады былі б мы ступаці, туман наступае,И— Рады былі б мы ступаці, туман наступае,

Т— Злятайцеся, чорны галкі, злятайцеся ўгору,Т— Злятайцеся, чорны галкі, злятайцеся ўгору,
А вы, млоды малойчыкі, ступайця дадому.ТА вы, млоды малойчыкі, ступайця дадому.

О
Зляталіся чорны галкі ды ўсё поле ўскрылі,

О
Зляталіся чорны галкі ды ўсё поле ўскрылі,
Заплакалі малойчыкі, жалю нарабілі.ОЗаплакалі малойчыкі, жалю нарабілі.

— Злятайцеся, чорны галкі, злятайцеся ўгору,О— Злятайцеся, чорны галкі, злятайцеся ўгору,

РЗляталіся чорны галкі ды ўсё поле ўскрылі,РЗляталіся чорны галкі ды ўсё поле ўскрылі,
Заплакалі малойчыкі, жалю нарабілі.РЗаплакалі малойчыкі, жалю нарабілі.

И
Заплакалі маладыя, а потым старыя,

И
Заплакалі маладыя, а потым старыя,
Пакідаюць жонкі дома і дзеці малыя.ИПакідаюць жонкі дома і дзеці малыя.

Зляталіся чорны галкі ды ўсё поле ўскрылі,ИЗляталіся чорны галкі ды ўсё поле ўскрылі,

Й
Заплакалі малойчыкі, на вайну ідучы.

Й
Заплакалі малойчыкі, на вайну ідучы.

Заплакалі маладыя, а потым старыя,ЙЗаплакалі маладыя, а потым старыя,
Пакідаюць жонкі дома і дзеці малыя.ЙПакідаюць жонкі дома і дзеці малыя.

Б
Зазвінелі новы ключы, у мора плывучы.

Б
Зазвінелі новы ключы, у мора плывучы.
Заплакалі малойчыкі, на вайну ідучы. БЗаплакалі малойчыкі, на вайну ідучы. ГУУ
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Павей, ветрык, павей з высокага гаю,
Прыедзь, мой міленькі, з далёкага краю.*

Ой, цяжка павеяць, калі гай высокі,
Ой, цяжка прыехаць, калі край далёкі.

Баліць мне галоўка, няма чым звязаці,
Далёка мой мілы, каго ж мне паслаці?

Звяжу я галоўку шаўковым платочкам,
Пашлю я мілога сівым галубочкам.

Ляці, голуб сівы, зірні на мілога,
Назад вараціся з ласкавенькім словам.

Ляцеў голуб сівы з высокага гаю,
Прынёс мне  лісточак з далёкага краю.

— Жывы я, галубка мая дарагая,
За слёзы і гора знішчу ворага я.

* Кожны другі радок паўтараецца двойчы.

162. Павей, ветрык, павей

РЕ
ПЛяцеў голуб сівы з высокага гаю,ПЛяцеў голуб сівы з высокага гаю,

Прынёс мне  лісточак з далёкага краю.ППрынёс мне  лісточак з далёкага краю.

О
Ляці, голуб сівы, зірні на мілога,

О
Ляці, голуб сівы, зірні на мілога,
Назад вараціся з ласкавенькім словам.ОНазад вараціся з ласкавенькім словам.

Ляцеў голуб сівы з высокага гаю,ОЛяцеў голуб сівы з высокага гаю,

ЗЛяці, голуб сівы, зірні на мілога,ЗЛяці, голуб сівы, зірні на мілога,
Назад вараціся з ласкавенькім словам.ЗНазад вараціся з ласкавенькім словам.

И
Звяжу я галоўку шаўковым платочкам,

И
Звяжу я галоўку шаўковым платочкам,

ИПашлю я мілога сівым галубочкам.ИПашлю я мілога сівым галубочкам.

Ляці, голуб сівы, зірні на мілога,ИЛяці, голуб сівы, зірні на мілога,

ТЗвяжу я галоўку шаўковым платочкам,ТЗвяжу я галоўку шаўковым платочкам,ТПашлю я мілога сівым галубочкам.ТПашлю я мілога сівым галубочкам.
О

Баліць мне галоўка, няма чым звязаці,

О
Баліць мне галоўка, няма чым звязаці,
Далёка мой мілы, каго ж мне паслаці?ОДалёка мой мілы, каго ж мне паслаці?

Звяжу я галоўку шаўковым платочкам,ОЗвяжу я галоўку шаўковым платочкам,

РБаліць мне галоўка, няма чым звязаці,РБаліць мне галоўка, няма чым звязаці,
Далёка мой мілы, каго ж мне паслаці?РДалёка мой мілы, каго ж мне паслаці?

И
Ой, цяжка павеяць, калі гай высокі,

И
Ой, цяжка павеяць, калі гай высокі,
Ой, цяжка прыехаць, калі край далёкі.ИОй, цяжка прыехаць, калі край далёкі.

Баліць мне галоўка, няма чым звязаці,ИБаліць мне галоўка, няма чым звязаці,

Й
Прыедзь, мой міленькі, з далёкага краю.*

Й
Прыедзь, мой міленькі, з далёкага краю.*

Ой, цяжка павеяць, калі гай высокі,ЙОй, цяжка павеяць, калі гай высокі,
Ой, цяжка прыехаць, калі край далёкі.ЙОй, цяжка прыехаць, калі край далёкі.

БПрыедзь, мой міленькі, з далёкага краю.*БПрыедзь, мой міленькі, з далёкага краю.* ГУУ
ККИ
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А ў бары, ў бары тры дарожанькі.
Гэй! Гэй! Гэй!
Тры дарожанькі.

Тудою ішлі тры салдацікі.
Гэй! Гэй! Гэй!
Тры салдацікі.

Што к мамцы ідзе — песеньку пяе.
Гэй! Гэй! Гэй!
Песеньку пяе.

Што к татку ідзе — ў скрыпачку йграе.
Гэй! Гэй! Гэй!
Ў скрыпачку йграе.

К мачысе ідзе — моцненька плача.
Гэй! Гэй! Гэй!
Моцненька плача.

163. А ў бары, ў бары

РЕ
ПО

Ў скрыпачку йграе.ОЎ скрыпачку йграе.
ЗШто к татку ідзе — ў скрыпачку йграе.ЗШто к татку ідзе — ў скрыпачку йграе.

Гэй! Гэй! Гэй!ЗГэй! Гэй! Гэй!

И
Гэй! Гэй! Гэй!

И
Гэй! Гэй! Гэй!
Песеньку пяе.ИПесеньку пяе.

Што к татку ідзе — ў скрыпачку йграе.ИШто к татку ідзе — ў скрыпачку йграе.

Т
Што к мамцы ідзе — песеньку пяе.

Т
Што к мамцы ідзе — песеньку пяе.
Гэй! Гэй! Гэй!ТГэй! Гэй! Гэй!
Песеньку пяе.ТПесеньку пяе.

О
Тры салдацікі.

О
Тры салдацікі.

Што к мамцы ідзе — песеньку пяе.ОШто к мамцы ідзе — песеньку пяе.
Гэй! Гэй! Гэй!ОГэй! Гэй! Гэй!

РИ
Тудою ішлі тры салдацікі.ИТудою ішлі тры салдацікі. Й

Б
А ў бары, ў бары тры дарожанькі.

Б
А ў бары, ў бары тры дарожанькі. ГУУ

ККИ
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Ой, садома, пане/браце,
Садома, садома.
Няма хлеба, пане/браце,
Ні ў полі, ні дома.*

Была ў мяне паляначка
Зялёна, зялёна.
Ды паны яе пажалі
Без мяне, без мяне.

Як пайшоў я, пане/браце,
К пану на заплату,
А ён мяне выбіў, выбіў
Ды(й) выгнаў із хаты.

Ой, ждом жа мы нядзелянькі,
Як самога бога.
Ды штоб наша аддыхала
Малая нябога.

Ой, ў нядзельку параненьку
Ва ўсе званы звоняць.
Асаул жа з казакамі
На паншчыну гоняць.

Мужчын ў гумно — малаціці,
А баб — валоў пасці,
Малых дзяцей — да цюцюну,
У папушы класці.

Ой, бадай жа вам, паночкі,
Важка ў свеце жыці,
Як вы нашы памучылі
Маленькія дзеці.

* Апошнія два радкі паўтараюцца двойчы.

164. Ой, садома, пане/браце

Р
Ды штоб наша аддыхала

Р
Ды штоб наша аддыхала
Малая нябога.РМалая нябога.Е
Ой, ждом жа мы нядзелянькі,

Е
Ой, ждом жа мы нядзелянькі,
Як самога бога.ЕЯк самога бога.
Ды штоб наша аддыхалаЕДы штоб наша аддыхала
Малая нябога.ЕМалая нябога.

ПОй, ждом жа мы нядзелянькі,ПОй, ждом жа мы нядзелянькі,
Як самога бога.ПЯк самога бога.

О
А ён мяне выбіў, выбіў

О
А ён мяне выбіў, выбіў
Ды(й) выгнаў із хаты.ОДы(й) выгнаў із хаты.

Ой, ждом жа мы нядзелянькі,ООй, ждом жа мы нядзелянькі,

ЗА ён мяне выбіў, выбіўЗА ён мяне выбіў, выбіў
Ды(й) выгнаў із хаты.ЗДы(й) выгнаў із хаты.

ИЯк пайшоў я, пане/браце,ИЯк пайшоў я, пане/браце, ТО
РИ

На паншчыну гоняць.

И
На паншчыну гоняць.

Мужчын ў гумно — малаціці,ИМужчын ў гумно — малаціці,
А баб — валоў пасці,ИА баб — валоў пасці,

Й
Ва ўсе званы звоняць.

Й
Ва ўсе званы звоняць.
Асаул жа з казакамі

Й
Асаул жа з казакамі
На паншчыну гоняць.ЙНа паншчыну гоняць.

Б
Ой, ў нядзельку параненьку

Б
Ой, ў нядзельку параненьку
Ва ўсе званы звоняць.БВа ўсе званы звоняць.
Асаул жа з казакаміБАсаул жа з казакамі

ГОй, ў нядзельку параненькуГОй, ў нядзельку параненьку
Ва ўсе званы звоняць.ГВа ўсе званы звоняць.

УУ
Ой, ў нядзельку параненьку

У
Ой, ў нядзельку параненьку

ККИ
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Ой, закурэла, ой, ды задымела
Ды сырымі дрывамі.
Ой, няма як выйсці ды на свет белы
Нам за ворагамі.

Сонейка ўзыдзе, сонейка зайдзе
Ды за лесам дубовым,
А ты сееш, не прысядзеш
На поле скарбовым.

Ой, вяльможныя спаць палягуць,
А ты йдзі араці.
І ў нядзелю маеш дзела,
Некалі згуляці.

Сабе ж сееш жыта жменю,
Ячменю — другую.
Спадзявайся панскай ласкі,
Пан табе ўслугуе.

Зарадзіла ў пана жыта,
Павілося ў трубы /
Толькі ты ці будзеш сыты
На сваім атрубе?

Наклоціш, намалоціш —
Возам не павезці,
А прыйдзецца за каляды —
Няма чаго есці.

Зноў у хаце закурыцца
Асінай–дрывамі.
Годзе, братцы, трэба біцца
За зямлю с панамі.

165. Ой, закурэла, ой, ды задымела

Р
Спадзявайся панскай ласкі,

Р
Спадзявайся панскай ласкі,
Пан табе ўслугуе.РПан табе ўслугуе.Е
Сабе ж сееш жыта жменю,

Е
Сабе ж сееш жыта жменю,
Ячменю — другую.ЕЯчменю — другую.ЕСпадзявайся панскай ласкі,ЕСпадзявайся панскай ласкі,
Пан табе ўслугуе.ЕПан табе ўслугуе.

ПСабе ж сееш жыта жменю,ПСабе ж сееш жыта жменю,
Ячменю — другую.ПЯчменю — другую.

О
І ў нядзелю маеш дзела,

О
І ў нядзелю маеш дзела,
Некалі згуляці.ОНекалі згуляці.

Сабе ж сееш жыта жменю,ОСабе ж сееш жыта жменю,

ЗІ ў нядзелю маеш дзела,ЗІ ў нядзелю маеш дзела,ИОй, вяльможныя спаць палягуць,ИОй, вяльможныя спаць палягуць,

І ў нядзелю маеш дзела,ИІ ў нядзелю маеш дзела,

ТОй, вяльможныя спаць палягуць,ТОй, вяльможныя спаць палягуць,
ОР
ИНаклоціш, намалоціш —ИНаклоціш, намалоціш —
Й

Павілося ў трубы /

Й
Павілося ў трубы /
Толькі ты ці будзеш сыты

Й
Толькі ты ці будзеш сыты
На сваім атрубе?ЙНа сваім атрубе?
Б

Зарадзіла ў пана жыта,

Б
Зарадзіла ў пана жыта,
Павілося ў трубы /БПавілося ў трубы /
Толькі ты ці будзеш сытыБТолькі ты ці будзеш сыты

ГЗарадзіла ў пана жыта,ГЗарадзіла ў пана жыта,
Павілося ў трубы /ГПавілося ў трубы /

УУЗарадзіла ў пана жыта,УЗарадзіла ў пана жыта,

ККИ
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Чаму ж мне не пець,
Чаму ж не гудзець,
Калі ў маёй хатаньцы
Парадак ідзець?

Чаму ж мне не пець,
Чаму ж не гудзець,
Мушка на вакенцы
У цымбалкі б’ець?

Чаму ж мне не пець,
Чаму ж не гудзець,
Павучок на сценцы
Кросенцы снуець?

Чаму ж мне не пець,
Чаму ж не гудзець,
Мой сынок ў калысцы,
Як бычок, равець?

Чаму ж мне не пець,
Чаму ж не гудзець,
Парсючок пад лаўкаю
Бульбачку грызець?

Чаму ж мне не пець,
Чаму ж не гудзець,
Петушок на сметнічку
Зерняткі дзяўбець?

Чаму ж мне не пець,
Чаму ж не гудзець,
Сучачка на лычку
Хатку сцеражэць?

Чаму ж мне не пець,
Чаму ж не гудзець,
Калі ў маёй хатаньцы
Парадак ідзець?

166. Чаму ж мне не пець

Р
Мой сынок ў калысцы,

Р
Мой сынок ў калысцы,
Як бычок, равець?РЯк бычок, равець?Е
Чаму ж мне не пець,

Е
Чаму ж мне не пець,
Чаму ж не гудзець,ЕЧаму ж не гудзець,ЕМой сынок ў калысцы,ЕМой сынок ў калысцы,
Як бычок, равець?ЕЯк бычок, равець?

ПЧаму ж мне не пець,ПЧаму ж мне не пець,
Чаму ж не гудзець,ПЧаму ж не гудзець,

О
Павучок на сценцы

О
Павучок на сценцы
Кросенцы снуець?ОКросенцы снуець?

Чаму ж мне не пець,ОЧаму ж мне не пець,

З
Чаму ж не гудзець,

З
Чаму ж не гудзець,
Павучок на сценцыЗПавучок на сценцы ИЧаму ж мне не пець, ИЧаму ж мне не пець, ТО

РИ
Чаму ж мне не пець,ИЧаму ж мне не пець,
Й

Чаму ж не гудзець,

Й
Чаму ж не гудзець,
Парсючок пад лаўкаю

Й
Парсючок пад лаўкаю
Бульбачку грызець?ЙБульбачку грызець?
Б

Чаму ж мне не пець,

Б
Чаму ж мне не пець,
Чаму ж не гудзець,БЧаму ж не гудзець,
Парсючок пад лаўкаюБПарсючок пад лаўкаю

ГЧаму ж мне не пець,ГЧаму ж мне не пець,
Чаму ж не гудзець,ГЧаму ж не гудзець,

УУЧаму ж мне не пець,УЧаму ж мне не пець,

ККИ
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Ой, палын мой, палыночак,
Палын — горкая трава.
Гарчэй цябе, палыночак,
Ва ўсім свеце ды няма.

Ой ты, доля, мая доля,
Доля горкая мая,
Гарчэй цябе, мая доля,
Ва ўсім свеце ды няма.

167. Ой, палын мой, палыночак

РЕ
ПО
ЗИ

Доля горкая мая,ИДоля горкая мая,
Гарчэй цябе, мая доля,ИГарчэй цябе, мая доля,
Ва ўсім свеце ды няма.ИВа ўсім свеце ды няма.

ТОй ты, доля, мая доля,ТОй ты, доля, мая доля,
Доля горкая мая,ТДоля горкая мая,
О

Гарчэй цябе, палыночак,

О
Гарчэй цябе, палыночак,
Ва ўсім свеце ды няма.ОВа ўсім свеце ды няма.

Ой ты, доля, мая доля,ООй ты, доля, мая доля,

Р
Палын — горкая трава.

Р
Палын — горкая трава.
Гарчэй цябе, палыночак,РГарчэй цябе, палыночак,
Ва ўсім свеце ды няма.РВа ўсім свеце ды няма.

ИОй, палын мой, палыночак,ИОй, палын мой, палыночак,
Палын — горкая трава.ИПалын — горкая трава.
Гарчэй цябе, палыночак,ИГарчэй цябе, палыночак,

ЙЙОй, палын мой, палыночак,ЙОй, палын мой, палыночак,

ББГ
УК
И
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Я табун сцерагу,
А ўсе людзі спяць.
Я адзін на расе
Абмакрэў, акалеў,
Перамёрз, адубеў. Ой!

Вы, кароўкі старыя,
Вы, цяляткі малыя,
Вы хадзіце па траве,
Не мычыце, не бадайце
Да у шкоду не ўпадайце. Ой!

Эх вы, коні мае,
Коні быстрыя,
Вы хадзіце па траве,
Не іржыце, не брыкайце
Да у шкоду не ўпадайце. Ой!

168. Я табун сцерагу

РЕ
ПО
ЗВы хадзіце па траве,ЗВы хадзіце па траве,

Не мычыце, не бадайцеЗНе мычыце, не бадайце

ИВы, кароўкі старыя,ИВы, кароўкі старыя,ИВы, цяляткі малыя,ИВы, цяляткі малыя,
Вы хадзіце па траве,ИВы хадзіце па траве,

Т
Перамёрз, адубеў. Ой!

Т
Перамёрз, адубеў. Ой!

Вы, кароўкі старыя,ТВы, кароўкі старыя,
О

Я адзін на расе

О
Я адзін на расе
Абмакрэў, акалеў,ОАбмакрэў, акалеў,
Перамёрз, адубеў. Ой!ОПерамёрз, адубеў. Ой!

Р
А ўсе людзі спяць.

Р
А ўсе людзі спяць.
Я адзін на расеРЯ адзін на расе
Абмакрэў, акалеў,РАбмакрэў, акалеў,

ИЯ табун сцерагу, ИЯ табун сцерагу,
А ўсе людзі спяць. ИА ўсе людзі спяць.

Й
ББГ
УК
И
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Як памёрла матулька,
Ажаніўся татулька
Ды паслалі сірацінку
У сыр/бор па малінку.

Ужо сонца заходзіць,
Сірата не прыходзіць.
Ідзі, братка, шукаці
Свайго ты дзіцяці.

Ды стаяла каліна,
А пад ёю магіла,
Там сіротка хадзіла,
Сваю матку будзіла.

— Ой, устань, устань, мамка,
Цябе кліча дзіцятка,
Пашкадуй ты сіротку,
Расчашы мне галоўку.

169. Як памёрла матулька

РЕ
ПО
ЗИ

Ды стаяла каліна,

И
Ды стаяла каліна,
А пад ёю магіла,ИА пад ёю магіла,
Там сіротка хадзіла,ИТам сіротка хадзіла,

Т
Свайго ты дзіцяці.

Т
Свайго ты дзіцяці.

ТДы стаяла каліна,ТДы стаяла каліна,
А пад ёю магіла,ТА пад ёю магіла,

О
Сірата не прыходзіць.

О
Сірата не прыходзіць.
Ідзі, братка, шукаці

О
Ідзі, братка, шукаці
Свайго ты дзіцяці.ОСвайго ты дзіцяці.Р
Ужо сонца заходзіць,

Р
Ужо сонца заходзіць,
Сірата не прыходзіць.РСірата не прыходзіць.
Ідзі, братка, шукаціРІдзі, братка, шукаці
Свайго ты дзіцяці.РСвайго ты дзіцяці.

ИУжо сонца заходзіць,ИУжо сонца заходзіць,
Сірата не прыходзіць.ИСірата не прыходзіць.

Й
Ды паслалі сірацінку

Й
Ды паслалі сірацінку
У сыр/бор па малінку.ЙУ сыр/бор па малінку.

БГ
УУКК
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Даруй покой церкви своей,
Христе Боже,
Терпети болш не вем, если
Кто з нас зможе;
Дай помощ от печали
Абысмы в цели зостали.

170. Даруй покой

РЕ
ПО
ЗИ
ТО
Р

Абысмы в цели зостали.

Р
Абысмы в цели зостали.ИДай помощ от печали ИДай помощ от печали
Абысмы в цели зостали.ИАбысмы в цели зостали.

Й
Терпети болш не вем, если

Й
Терпети болш не вем, если ББГГ

УУК
И
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Нова радость стала,
Яка не бывала,
Над вертепом звезда ясна,
Светло возсияла.*

Нова радость стала,
Яка в небе хвала,
Над вертепом звезда ясна
Миру возсияла.**

Нова радость стала,
Яка не бывала,
Над вертепом звезда ясна,
Светло возсияла.*

Где Христос родися,
З Девы воплотися,
Як человек пеленами
Убого повися.

Ангелы спевают,
«Слава!» восклицают,
На небеси и на земли
Мир провозглашают.

 * Два апошнія радкі паўтараюцца двойчы.
** Уся страфа паўтараецца двойчы.

171. Нова радость стала

РНад вертепом звезда яснаРНад вертепом звезда ясна
Миру возсияла.**РМиру возсияла.**

ЕНова радость стала,ЕНова радость стала,
Яка в небе хвала,ЕЯка в небе хвала,
Над вертепом звезда яснаЕНад вертепом звезда ясна

П
Над вертепом звезда ясна,

П
Над вертепом звезда ясна,
Светло возсияла.*ПСветло возсияла.*

Нова радость стала,ПНова радость стала,

О
Нова радость стала,

О
Нова радость стала,
Яка не бывала,

О
Яка не бывала,
Над вертепом звезда ясна,ОНад вертепом звезда ясна,
Светло возсияла.*ОСветло возсияла.*

ЗНова радость стала,ЗНова радость стала,
Яка не бывала, ЗЯка не бывала,
Над вертепом звезда ясна,ЗНад вертепом звезда ясна,

ИИНова радость стала,ИНова радость стала,

ТТО
РИ
Й
БГ
УК
И
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Скиния златая, ковчеже завета,
Видящи днесь младенца Сына повита.

Припев: Радуйся, Марие, радуйся, присно Дево,
Во нетленном рождестве Твоем.

Пастырием со ангели тайна явися,
В Вифлиеме, во вертепе Христос родися.

Припев.

Вол и осёл  ту суще Творца познают,
Рожденному днесь Младенцу хвалу воздают.

Припев.

Звезда ясна сияет, ему служаще,
Трие цари приходят, дары носяще.

Припев.

О Марие Богомати! Молися за нас,
Да возможем тя хвалити мы на всякий час.

Припев.

172. Скиния златая

РЕ
ППастырием со ангели тайна явися,ППастырием со ангели тайна явися,
О

Видящи днесь младенца Сына повита.

О
Видящи днесь младенца Сына повита.

Припев:ОПрипев:
ЗСкиния златая, ковчеже завета,ЗСкиния златая, ковчеже завета,

Видящи днесь младенца Сына повита.ЗВидящи днесь младенца Сына повита.
ИСкиния златая, ковчеже завета,ИСкиния златая, ковчеже завета,ИТТ
ОР
ИЙ

БГ
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— Дзяўчынанька, галубанька, бела лічка маеш,
Адно жа мне, маладому, тугу задаваеш.
Дзяўчынанька, галубанька, чорны вочы маеш,
Адно жа мне, маладому, тугу задаваеш.
Дзяўчынанька, галубанька, упала мі ў мыслі,
Ой, што ж я меў іншых — і вышлі мі з мыслі.
Ой, не хадзі каля воды — набярэшся пуду,
Няхай цябе казак любіць, я цябе не буду.
Ой, не хадзі каля воды і да маей хаты,
Куплю табе гарнец мёду і гарэлкі кварту.
Гуляй, гуляй, дзяўчынонька, не дайся звадзіці,
Казак дума, зведзе з ума, не будзе любіці.
— Ой, калі я тобе та нелюба была,
Было ж мяне не любіці.

173. Дзяўчынанька, галубанька

РЕ
ПАдно жа мне, маладому, тугу задаваеш.ПАдно жа мне, маладому, тугу задаваеш.
ОО— Дзяўчынанька, галубанька, бела лічка маеш,О— Дзяўчынанька, галубанька, бела лічка маеш,

ЗЗИ
ТО
РИ
Й
БГ
УК
И
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174. Сидит сова на печи

РЕ
ПО
ЗИ
ТО
РИ
Й
БГ
УК
И
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Сидит сова на печи, крылышками трепучи,
Оченцами хлоп/хлоп/хлоп, ноженцами топ/топ/топ.
Бил меня муж, мой муж/мужичек:
Навязал ниточку на соломиночку,
Кость перебил, перебил, перебил.
Сидит сова на печи, крылышками трепучи,
Оченцами хлоп/хлоп/хлоп, ноженцами топ/топ/топ.
Бил меня муж два разика
Тоненьким прутиком, с веничка хлыстиком,
Чик, чик, чик, чик, чик, чик, чик, чик, чик, чик, чик.
Сидит сова на печи, крылышками трепучи,
Оченцами хлоп/хлоп/хлоп, ноженцами топ/топ/топ.
Я с тово зла, млада, спать легла,
Встала я раненько, умылась беленько,
Поснедала, и пожаловала, и позавтракала.
Сидит сова на печи, крылышками трепучи,
Оченцами хлоп/хлоп/хлоп, ноженцами топ/топ/топ.
Съела я вола и два барана,
Семьдесят поросят, осьмеро гусят,
Три горшка каши — ещё голодна, ещё голодна, ещё голодна.РЕ
ПОченцами хлоп/хлоп/хлоп, ноженцами топ/топ/топ.ПОченцами хлоп/хлоп/хлоп, ноженцами топ/топ/топ.О

Встала я раненько, умылась беленько,

О
Встала я раненько, умылась беленько,
Поснедала, и пожаловала, и позавтракала.ОПоснедала, и пожаловала, и позавтракала.
Сидит сова на печи, крылышками трепучи,ОСидит сова на печи, крылышками трепучи,
Оченцами хлоп/хлоп/хлоп, ноженцами топ/топ/топ.ООченцами хлоп/хлоп/хлоп, ноженцами топ/топ/топ.

З
Я с тово зла, млада, спать легла,

З
Я с тово зла, млада, спать легла,
Встала я раненько, умылась беленько,ЗВстала я раненько, умылась беленько,
Поснедала, и пожаловала, и позавтракала.ЗПоснедала, и пожаловала, и позавтракала.

И
Сидит сова на печи, крылышками трепучи,

И
Сидит сова на печи, крылышками трепучи,
Оченцами хлоп/хлоп/хлоп, ноженцами топ/топ/топ.ИОченцами хлоп/хлоп/хлоп, ноженцами топ/топ/топ.
Я с тово зла, млада, спать легла,ИЯ с тово зла, млада, спать легла,
Встала я раненько, умылась беленько,ИВстала я раненько, умылась беленько,

Т
Чик, чик, чик, чик, чик, чик, чик, чик, чик, чик, чик.

Т
Чик, чик, чик, чик, чик, чик, чик, чик, чик, чик, чик.
Сидит сова на печи, крылышками трепучи,ТСидит сова на печи, крылышками трепучи,
Оченцами хлоп/хлоп/хлоп, ноженцами топ/топ/топ.ТОченцами хлоп/хлоп/хлоп, ноженцами топ/топ/топ.

О
Бил меня муж два разика

О
Бил меня муж два разика
Тоненьким прутиком, с веничка хлыстиком,ОТоненьким прутиком, с веничка хлыстиком,
Чик, чик, чик, чик, чик, чик, чик, чик, чик, чик, чик.ОЧик, чик, чик, чик, чик, чик, чик, чик, чик, чик, чик.
Сидит сова на печи, крылышками трепучи,ОСидит сова на печи, крылышками трепучи,

Р
Оченцами хлоп/хлоп/хлоп, ноженцами топ/топ/топ.

Р
Оченцами хлоп/хлоп/хлоп, ноженцами топ/топ/топ.
Бил меня муж два разикаРБил меня муж два разика
Тоненьким прутиком, с веничка хлыстиком,РТоненьким прутиком, с веничка хлыстиком,

И
Кость перебил, перебил, перебил.

И
Кость перебил, перебил, перебил.
Сидит сова на печи, крылышками трепучи,ИСидит сова на печи, крылышками трепучи,
Оченцами хлоп/хлоп/хлоп, ноженцами топ/топ/топ.ИОченцами хлоп/хлоп/хлоп, ноженцами топ/топ/топ.

Й
Бил меня муж, мой муж/мужичек:

Й
Бил меня муж, мой муж/мужичек:
Навязал ниточку на соломиночку,

Й
Навязал ниточку на соломиночку,
Кость перебил, перебил, перебил.ЙКость перебил, перебил, перебил.
Сидит сова на печи, крылышками трепучи,ЙСидит сова на печи, крылышками трепучи,

Б
Оченцами хлоп/хлоп/хлоп, ноженцами топ/топ/топ.

Б
Оченцами хлоп/хлоп/хлоп, ноженцами топ/топ/топ.ГСидит сова на печи, крылышками трепучи,ГСидит сова на печи, крылышками трепучи,
Оченцами хлоп/хлоп/хлоп, ноженцами топ/топ/топ.ГОченцами хлоп/хлоп/хлоп, ноженцами топ/топ/топ.

У
Оченцами хлоп/хлоп/хлоп, ноженцами топ/топ/топ.

У
Оченцами хлоп/хлоп/хлоп, ноженцами топ/топ/топ.

ККИИ
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Гэй, байцы, вайна настала,
Сабірайцеся ў паход.
Гэй, байцы, вайна настала, настала,
Сабірайцеся ў паход.*

Руж’і, шашкі, шчэ(й) кінжалы
Састаўляйце напярод.
Руж’і, шашкі, шчэ(й) кінжалы, кінжалы
Састаўляйце напярод.

Красавіца маладая,
Пацалуй ў паследні раз.
Красавіца маладая, маладая,
Пацалуй ў паследні раз.

* Два апошнія радкі паўтараюцца двойчы.

ПЕСНІ САВЕЦКАГА ЧАСУ

175. Гэй, байцы, вайна настала

РЕ
ПО

Руж’і, шашкі, шчэ(й) кінжалыОРуж’і, шашкі, шчэ(й) кінжалы
Састаўляйце напярод.ОСастаўляйце напярод.
З

Сабірайцеся ў паход.*

З
Сабірайцеся ў паход.*

Руж’і, шашкі, шчэ(й) кінжалыЗРуж’і, шашкі, шчэ(й) кінжалы

И
Сабірайцеся ў паход.

И
Сабірайцеся ў паход.
Гэй, байцы, вайна настала, настала,ИГэй, байцы, вайна настала, настала,
Сабірайцеся ў паход.*ИСабірайцеся ў паход.*

Т
Гэй, байцы, вайна настала,

Т
Гэй, байцы, вайна настала,
Сабірайцеся ў паход.ТСабірайцеся ў паход.
Гэй, байцы, вайна настала, настала,ТГэй, байцы, вайна настала, настала,

ОГэй, байцы, вайна настала,ОГэй, байцы, вайна настала,
Сабірайцеся ў паход.ОСабірайцеся ў паход.

РРИИ
Й
БГ
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И
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На пасту стаяў таварыш,
Наш зашчытнік баявой.*

Первай ноччу ўраг падкраўся
Шчэ(й) асенняю парой.

Первы выстрал даў ён ў грудзі,
І зашчытнік наш упаў.

Падбяжалі двое дзетак,
Піянеры/малайцы,

Падхапілі на насілкі
І ў бальніцу адняслі.

* Кожная страфа паўтараецца двойчы.

Доктар здзелаў перавязку
І сказаў: «Не будзе жыў».

Адно слова ён прамовіў,
І зашчытнік наш умёр.

Схаранілі возле рошчы,
Возле рошчанькі густой.

Дзеці спросяць у мамашы:
— Дзе наш папенька радной?

— Наш папаша пуляй ўбіты
На гражданскай на вайне.

176.  На пасту стаяў таварыш

РЕ
П

І ў бальніцу адняслі.

П
І ў бальніцу адняслі.О
Падхапілі на насілкі

О
Падхапілі на насілкі
І ў бальніцу адняслі.ОІ ў бальніцу адняслі.ЗПадхапілі на насілкі ЗПадхапілі на насілкі

И
Падбяжалі двое дзетак,

И
Падбяжалі двое дзетак, ТО

РИ
Адно слова ён прамовіў,

И
Адно слова ён прамовіў,
І зашчытнік наш умёр.ИІ зашчытнік наш умёр.Й
І сказаў: «Не будзе жыў».

Й
І сказаў: «Не будзе жыў».

Адно слова ён прамовіў,ЙАдно слова ён прамовіў,
І зашчытнік наш умёр.ЙІ зашчытнік наш умёр.

БДоктар здзелаў перавязкуБДоктар здзелаў перавязкуБІ сказаў: «Не будзе жыў».БІ сказаў: «Не будзе жыў».
ГГДоктар здзелаў перавязкуГДоктар здзелаў перавязку
УУК
И
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Люд наш беларускі,
Шмат ты зведаў гора,
На загонах вузкіх
Поту выліў мора.*

На лютага пана
Мусіў працаваці,
А дзеці без хлеба
Сядзелі у хаце.

Ты цяпер свабодны,
Ты цяпер шчаслівы —
Твой лес, тваё поле,
Твае рэкі, нівы.

Ты цяпер свабодны,
Табе дана воля,
Дзеці мове роднай
Вучацца у школе.

Раннем светлым, ясным
Ты йдзеш к перамозе
Па шляху калгасным,
Па вернай дарозе.

* Два апошнія радкі паўтараюцца двойчы.

177. Люд наш беларускі

РЕ
ПО
ЗТы цяпер шчаслівы —ЗТы цяпер шчаслівы —

Твой лес, тваё поле,ЗТвой лес, тваё поле,
ИТы цяпер свабодны,ИТы цяпер свабодны,

Ты цяпер шчаслівы —ИТы цяпер шчаслівы —

Т
А дзеці без хлеба

Т
А дзеці без хлеба
Сядзелі у хаце.ТСядзелі у хаце.

Ты цяпер свабодны,ТТы цяпер свабодны,

О
Мусіў працаваці,

О
Мусіў працаваці,
А дзеці без хлебаОА дзеці без хлеба
Сядзелі у хаце.ОСядзелі у хаце.

РНа лютага панаРНа лютага пана
Мусіў працаваці,РМусіў працаваці,
А дзеці без хлебаРА дзеці без хлеба

И
Поту выліў мора.*

И
Поту выліў мора.* Й
Шмат ты зведаў гора,

Й
Шмат ты зведаў гора, БГГ

УУК
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Як крыніца цячэ, наша ўлада расце —
Ўлада нашая ды савецкая.*

І расце, і цвіце, і жыцця нам дае —
Ды вясёлае, ды шчаслівае.

А хто шчасце нам даў, хто жыццё збудаваў?
Ўлада нашая ды савецкая.

* Кожны другі радок паўтараецца двойчы.

178. Як крыніца цячэ

РЕ
ПО
ЗИ

* Кожны другі радок паўтараецца двойчы.И* Кожны другі радок паўтараецца двойчы.Т
Ўлада нашая ды савецкая.

Т
Ўлада нашая ды савецкая.

ТТ* Кожны другі радок паўтараецца двойчы.Т* Кожны другі радок паўтараецца двойчы.
О

А хто шчасце нам даў, хто жыццё збудаваў?

О
А хто шчасце нам даў, хто жыццё збудаваў?
Ўлада нашая ды савецкая.ОЎлада нашая ды савецкая.Р
Ды вясёлае, ды шчаслівае.

Р
Ды вясёлае, ды шчаслівае.

А хто шчасце нам даў, хто жыццё збудаваў?РА хто шчасце нам даў, хто жыццё збудаваў?
Ўлада нашая ды савецкая.РЎлада нашая ды савецкая.

И
І расце, і цвіце, і жыцця нам дае —

И
І расце, і цвіце, і жыцця нам дае —
Ды вясёлае, ды шчаслівае.ИДы вясёлае, ды шчаслівае.Й
Ўлада нашая ды савецкая.*

Й
Ўлада нашая ды савецкая.*

І расце, і цвіце, і жыцця нам дае —ЙІ расце, і цвіце, і жыцця нам дае —

БЯк крыніца цячэ, наша ўлада расце —БЯк крыніца цячэ, наша ўлада расце —ГГЯк крыніца цячэ, наша ўлада расце —ГЯк крыніца цячэ, наша ўлада расце —
УУК
И
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Як на мяне, маладую,
Словы  лей да пералей,
А я выйду на вуліцу,
Запяю як салавей.

У калгасе я радзілась,
Стала добра працаваць.
У калгасе навучылась
Кнігі Леніна чытаць.

Ля маліначкі стаяла,
Не магла накушацца.
Пра калгасы гаварылі —
Не магла наслушацца.

Зазвінелі, загрымелі
Жалезныя трактары.
Узаралі ўсю зямельку —
Цяпер новыя правы.

Цяпер новыя законы,
Цяпер  новыя права,
Светлае жыццё народам
Канстытуцыя дала.

179. Калгасныя прыпеўкі

РЕ
ПО
ЗЛя маліначкі стаяла,ЗЛя маліначкі стаяла,

Не магла накушацца.ЗНе магла накушацца.
И

Кнігі Леніна чытаць.

И
Кнігі Леніна чытаць.

Ля маліначкі стаяла,ИЛя маліначкі стаяла,

Т
Стала добра працаваць.

Т
Стала добра працаваць.

ТУ калгасе навучыласьТУ калгасе навучылась
Кнігі Леніна чытаць.ТКнігі Леніна чытаць.
О

У калгасе я радзілась,

О
У калгасе я радзілась,
Стала добра працаваць.ОСтала добра працаваць.ОУ калгасе навучыласьОУ калгасе навучылась

Р
Запяю як салавей.

Р
Запяю як салавей.

У калгасе я радзілась,РУ калгасе я радзілась,
Стала добра працаваць.РСтала добра працаваць.

И
А я выйду на вуліцу,

И
А я выйду на вуліцу,
Запяю як салавей.ИЗапяю як салавей. Й
Як на мяне, маладую,

Й
Як на мяне, маладую,
Словы  лей да пералей, ЙСловы  лей да пералей,
А я выйду на вуліцу, ЙА я выйду на вуліцу,

БГГ
УУК
И
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На магіле ружы расцвітаюць,
Шэпча бэз над кветкамі вяргінь,
А ў магіле спіць герой савецкі —
Партызан Заслонаў Канстанцін.*

Не салоўка голасам пявучым
Над ракой калыша ціхі гай,
Гэта мы яму спяваем песню
Пра любімы, родны, вольны край.

У дрымучых у лясах аршанскіх
Гэтай песні ён не даспяваў,
Ад смяротнай кулі ад фашысцкай
За радзіму вольную ён паў.

Беларусь! Ты — бацькаўшчына наша,
Ўдаль і ўшыр прасторам ты лягла.
Кветкай яркай, кветкаю прыгожай
Між рэспублік вольных расцвіла.

Ой, з/за лесу/бору, па/над хатай
Ясна свеціць сонца цераз тын.
Мы табе пяём сягоння славу,
Наш герой — Заслонаў Канстанцін.

* Два апошнія радкі паўтараюцца двойчы.

180. Песня пра Заслонава

Р
Пра любімы, родны, вольны край.

Р
Пра любімы, родны, вольны край.

У дрымучых у лясах аршанскіхРУ дрымучых у лясах аршанскіх
Гэтай песні ён не даспяваў,РГэтай песні ён не даспяваў,

Е
Гэта мы яму спяваем песню

Е
Гэта мы яму спяваем песню
Пра любімы, родны, вольны край.ЕПра любімы, родны, вольны край.П
Над ракой калыша ціхі гай,

П
Над ракой калыша ціхі гай,

ПГэта мы яму спяваем песнюПГэта мы яму спяваем песню
Пра любімы, родны, вольны край.ППра любімы, родны, вольны край.

ОНе салоўка голасам пявучымОНе салоўка голасам пявучым
Над ракой калыша ціхі гай,ОНад ракой калыша ціхі гай,
Гэта мы яму спяваем песнюОГэта мы яму спяваем песню

З
А ў магіле спіць герой савецкі —

З
А ў магіле спіць герой савецкі —
Партызан Заслонаў Канстанцін.*ЗПартызан Заслонаў Канстанцін.*

Не салоўка голасам пявучымЗНе салоўка голасам пявучым

И
Шэпча бэз над кветкамі вяргінь,

И
Шэпча бэз над кветкамі вяргінь,
А ў магіле спіць герой савецкі —ИА ў магіле спіць герой савецкі —
Партызан Заслонаў Канстанцін.*ИПартызан Заслонаў Канстанцін.*

Т
На магіле ружы расцвітаюць,

Т
На магіле ружы расцвітаюць,
Шэпча бэз над кветкамі вяргінь,ТШэпча бэз над кветкамі вяргінь,
А ў магіле спіць герой савецкі —ТА ў магіле спіць герой савецкі —

ООРР
ИЙ
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Каля лесу з/пад ракі,
Па палях гарыстых
Йшлі да нашага сяла
Ворагі/фашысты.*

Захацелася у нас
Хлебам накарміцца,
Захацелася дабром
Нашым пажывіцца.

І фашысты не дайшлі
Да лясной паляны,
Там сустрэлі іх агнём
Нашы партызаны.

Не далі мы у жыцці
Збыцца іх надзеям,
Па савецкай па зямлі
Не хадзіць зладзеям.

* Два апошнія радкі паўтараюцца двойчы.

181. Пінская партызанская

РЕ
ПО
ЗДа лясной паляны,ЗДа лясной паляны,

Там сустрэлі іх агнёмЗТам сустрэлі іх агнём
ИІ фашысты не дайшліИІ фашысты не дайшлі

Да лясной паляны,ИДа лясной паляны,

Т
Захацелася дабром

Т
Захацелася дабром
Нашым пажывіцца.ТНашым пажывіцца.

І фашысты не дайшліТІ фашысты не дайшлі

О
Хлебам накарміцца,

О
Хлебам накарміцца,
Захацелася дабромОЗахацелася дабром
Нашым пажывіцца.ОНашым пажывіцца.

РЗахацелася у насРЗахацелася у нас
Хлебам накарміцца,РХлебам накарміцца,
Захацелася дабромРЗахацелася дабром

И
Ворагі/фашысты.*

И
Ворагі/фашысты.* ЙЙшлі да нашага сяла ЙЙшлі да нашага сяла БГГ

УУК
И



184

Нам прыслала Масква падкрапленіе,
Усім фронтам пайшлі ў наступленіе.*

Красны пушачкі як заухалі,
Ўсе фашысты у акопах ператрухнулі.

Як касіць пачалі кулямётамі,
То фашыстаў палкі сталі ротамі.

З перапугу ўрагі разбяжаліся,
Недалёка бяглі — ў плен папаліся.

* Кожны другі радок паўтараецца двойчы.

182. Нам прыслала Масква падкрапленіе

РЕ
ПОО

* Кожны другі радок паўтараецца двойчы.

О
* Кожны другі радок паўтараецца двойчы.З
Недалёка бяглі — ў плен папаліся.

З
Недалёка бяглі — ў плен папаліся.

З* Кожны другі радок паўтараецца двойчы.З* Кожны другі радок паўтараецца двойчы.
И

З перапугу ўрагі разбяжаліся,

И
З перапугу ўрагі разбяжаліся,
Недалёка бяглі — ў плен папаліся.ИНедалёка бяглі — ў плен папаліся.ИТ
То фашыстаў палкі сталі ротамі.

Т
То фашыстаў палкі сталі ротамі.

ТЗ перапугу ўрагі разбяжаліся,ТЗ перапугу ўрагі разбяжаліся,
Недалёка бяглі — ў плен папаліся.ТНедалёка бяглі — ў плен папаліся.

О
Як касіць пачалі кулямётамі,

О
Як касіць пачалі кулямётамі,
То фашыстаў палкі сталі ротамі.ОТо фашыстаў палкі сталі ротамі.

З перапугу ўрагі разбяжаліся,ОЗ перапугу ўрагі разбяжаліся,

Р
Ўсе фашысты у акопах ператрухнулі.

Р
Ўсе фашысты у акопах ператрухнулі.

Як касіць пачалі кулямётамі,РЯк касіць пачалі кулямётамі,
То фашыстаў палкі сталі ротамі.РТо фашыстаў палкі сталі ротамі.

И
Красны пушачкі як заухалі,

И
Красны пушачкі як заухалі,
Ўсе фашысты у акопах ператрухнулі.ИЎсе фашысты у акопах ператрухнулі.Й
Усім фронтам пайшлі ў наступленіе.*

Й
Усім фронтам пайшлі ў наступленіе.*

Ўсе фашысты у акопах ператрухнулі.ЙЎсе фашысты у акопах ператрухнулі.

БНам прыслала Масква падкрапленіе, БНам прыслала Масква падкрапленіе,
Усім фронтам пайшлі ў наступленіе.* БУсім фронтам пайшлі ў наступленіе.*

ГУУ
ККИ



185

Над ракою ў спакою расцвітала каліна,
А ў сяле за ракою вырастала дзяўчына.*

На каліну/маліну прылятала зязюля,
Да дзяўчыны Галіны прыглядаўся Януля.

За ракой, дзе Галіна, сенажаці касілі,
А ў сяле, дзе Януля, у паход затрубілі.

Перастала каліна у цвяточкі ўбірацца,
Перастала Галіна з сваім мілым відацца.

Бедавала каліна, што цвяточкаў не стала,
Бедавала матуля, што дзяўчына прапала.

Падняла восень хвалі у рацэ пад калінай,
Пайшлі ў бой партызаны — там была і Галіна.

* Кожны другі радок паўтараецца двойчы.

183. Балада аб партызанцы Галіне

РЕ
ППадняла восень хвалі у рацэ пад калінай,ППадняла восень хвалі у рацэ пад калінай,

Пайшлі ў бой партызаны — там была і Галіна.ППайшлі ў бой партызаны — там была і Галіна.

О
Бедавала каліна, што цвяточкаў не стала,

О
Бедавала каліна, што цвяточкаў не стала,
Бедавала матуля, што дзяўчына прапала.ОБедавала матуля, што дзяўчына прапала.З
Перастала Галіна з сваім мілым відацца.

З
Перастала Галіна з сваім мілым відацца.

Бедавала каліна, што цвяточкаў не стала,ЗБедавала каліна, што цвяточкаў не стала,
Бедавала матуля, што дзяўчына прапала.ЗБедавала матуля, што дзяўчына прапала.

И
Перастала каліна у цвяточкі ўбірацца,

И
Перастала каліна у цвяточкі ўбірацца,
Перастала Галіна з сваім мілым відацца.ИПерастала Галіна з сваім мілым відацца.Т
А ў сяле, дзе Януля, у паход затрубілі.

Т
А ў сяле, дзе Януля, у паход затрубілі.

ТПерастала каліна у цвяточкі ўбірацца,ТПерастала каліна у цвяточкі ўбірацца,
Перастала Галіна з сваім мілым відацца.ТПерастала Галіна з сваім мілым відацца.

О
За ракой, дзе Галіна, сенажаці касілі,

О
За ракой, дзе Галіна, сенажаці касілі,
А ў сяле, дзе Януля, у паход затрубілі.ОА ў сяле, дзе Януля, у паход затрубілі.

Перастала каліна у цвяточкі ўбірацца,ОПерастала каліна у цвяточкі ўбірацца,

Р
Да дзяўчыны Галіны прыглядаўся Януля.

Р
Да дзяўчыны Галіны прыглядаўся Януля.

За ракой, дзе Галіна, сенажаці касілі,РЗа ракой, дзе Галіна, сенажаці касілі,
А ў сяле, дзе Януля, у паход затрубілі.РА ў сяле, дзе Януля, у паход затрубілі.

И
На каліну/маліну прылятала зязюля,

И
На каліну/маліну прылятала зязюля,
Да дзяўчыны Галіны прыглядаўся Януля.ИДа дзяўчыны Галіны прыглядаўся Януля.Й
А ў сяле за ракою вырастала дзяўчына.*

Й
А ў сяле за ракою вырастала дзяўчына.*

На каліну/маліну прылятала зязюля,ЙНа каліну/маліну прылятала зязюля,
Да дзяўчыны Галіны прыглядаўся Януля.ЙДа дзяўчыны Галіны прыглядаўся Януля.

БНад ракою ў спакою расцвітала каліна, БНад ракою ў спакою расцвітала каліна,
А ў сяле за ракою вырастала дзяўчына.* БА ў сяле за ракою вырастала дзяўчына.*

ГГУУ
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Із далёкіх із краёў
Шлі  салдацікі дамоў.
Эй, шлі салдацікі дамоў!

На вузенькай дарожцы
Запыліла вочы ім.
Эй, запыліла вочы ім!

То пясочак, то не дым,
То Радзіма — не Берлін.
Эй, то Радзіма — не Берлін!

Вот і роднае сяло
На прыгорачку відно.
Эй, на прыгорачку відно!

Выхадзіця, сёстры, брацця,
Пераможцаў сустракаці.
Эй, пераможцаў сустракаці!

184. Із далёкіх із краёў

РЕ
ПО
ЗИ

То Радзіма — не Берлін.

И
То Радзіма — не Берлін.
Эй, то Радзіма — не Берлін!ИЭй, то Радзіма — не Берлін!ТТо пясочак, то не дым,ТТо пясочак, то не дым,ТТо Радзіма — не Берлін.ТТо Радзіма — не Берлін.
Эй, то Радзіма — не Берлін!ТЭй, то Радзіма — не Берлін!

О
Эй, запыліла вочы ім!

О
Эй, запыліла вочы ім!

То пясочак, то не дым,ОТо пясочак, то не дым,

Р
На вузенькай дарожцы

Р
На вузенькай дарожцы
Запыліла вочы ім.РЗапыліла вочы ім.
Эй, запыліла вочы ім!РЭй, запыліла вочы ім!

ИНа вузенькай дарожцыИНа вузенькай дарожцы
Запыліла вочы ім.ИЗапыліла вочы ім.

Й
Шлі  салдацікі дамоў.

Й
Шлі  салдацікі дамоў.
Эй, шлі салдацікі дамоў!ЙЭй, шлі салдацікі дамоў!

БГГ
УУК
И
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«Ой, рэчанька, рэчанька», —
Заспявала дзеванька.
Ай, люлі, люлі, люлі,
Заспявала дзеванька.*

А таму, што малада,
Вішняй расцвіла ў садах.
Ай, люлі, люлі, люлі,
Вішняй расцвіла ў садах.

А таму, што ўсюды май,
Адказаў ёй рэхам гай.
Ай, люлі, люлі, люлі,
Адказаў ёй рэхам гай.

А таму, што вочы сіні,
Пакахаў яе хлапчына.
Ай, люлі, люлі, люлі,
Пакахаў яе хлапчына.

Чарнабровы і прыгожы,
Плытагон на сінім Сожы.
Ай, люлі, люлі, люлі,
Плытагон на сінім Сожы.

* Два апошнія радкі паўтараюцца двойчы.

185. Ой, рэчанька, рэчанька

РЕ
ПО
ЗАдказаў ёй рэхам гай.ЗАдказаў ёй рэхам гай.

Ай, люлі, люлі, люлі,ЗАй, люлі, люлі, люлі,
ИА таму, што ўсюды май,ИА таму, што ўсюды май,

Адказаў ёй рэхам гай.ИАдказаў ёй рэхам гай.

Т
Ай, люлі, люлі, люлі,

Т
Ай, люлі, люлі, люлі,
Вішняй расцвіла ў садах.ТВішняй расцвіла ў садах.

А таму, што ўсюды май,ТА таму, што ўсюды май,

О
Вішняй расцвіла ў садах.

О
Вішняй расцвіла ў садах.

ОАй, люлі, люлі, люлі,ОАй, люлі, люлі, люлі,
Вішняй расцвіла ў садах.ОВішняй расцвіла ў садах.

РА таму, што малада,РА таму, што малада,
Вішняй расцвіла ў садах.РВішняй расцвіла ў садах.
Ай, люлі, люлі, люлі,РАй, люлі, люлі, люлі,

И
Заспявала дзеванька.*

И
Заспявала дзеванька.*

А таму, што малада,ИА таму, што малада,

Й
Заспявала дзеванька.

Й
Заспявала дзеванька.
Ай, люлі, люлі, люлі, ЙАй, люлі, люлі, люлі,
Заспявала дзеванька.* ЙЗаспявала дзеванька.*

Б«Ой, рэчанька, рэчанька», — Б«Ой, рэчанька, рэчанька», — ГГУУ
КИ
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Любы зоры залацістыя,
Любы нам лугі квяцістыя.
Эх, старонка, доляй шчасная,
Наша вольная, калгасная!*

Сонцам колас наліваецца,
Морам жыта калыхаецца.
І працуем мы з ахвотаю —
Добра ў полі за работаю!

Няма краю прыгажэйшага,
Ураджаем багацейшага,
Слаўнай працаю свабоднаю,
Звонкай песняю народнаю!

Любы зоры залацістыя,
Любы нам лугі квяцістыя.
Эх, старонка, доляй шчасная,
Наша вольная, калгасная!

* Два апошнія радкі паўтараюцца двойчы.

186. Любы зоры залацістыя

РЕ
ПО
ЗИ

Сонцам колас наліваецца,ИСонцам колас наліваецца,
Морам жыта калыхаецца.ИМорам жыта калыхаецца.
І працуем мы з ахвотаю —ИІ працуем мы з ахвотаю —

Т
Наша вольная, калгасная!*

Т
Наша вольная, калгасная!*

Сонцам колас наліваецца,ТСонцам колас наліваецца,

О
Любы нам лугі квяцістыя.

О
Любы нам лугі квяцістыя.
Эх, старонка, доляй шчасная,ОЭх, старонка, доляй шчасная,
Наша вольная, калгасная!*ОНаша вольная, калгасная!*

Р
Любы зоры залацістыя,

Р
Любы зоры залацістыя,
Любы нам лугі квяцістыя.РЛюбы нам лугі квяцістыя.
Эх, старонка, доляй шчасная,РЭх, старонка, доляй шчасная,

ИИЛюбы зоры залацістыя,ИЛюбы зоры залацістыя,
Любы нам лугі квяцістыя.ИЛюбы нам лугі квяцістыя.

ЙЙ
БГ
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Шчасцем расквітнелася, ўспыхнула святлом,
Славіцца калгаснае нашае сяло.*

Мы пазналі норавы роднае зямлі —
Кнігі, агратэхніка нам дапамаглі.

І прырода поўнасцю пакарылась нам,
Простым, гаспадарлівым савецкім людзям.

Нам за працу шчырую дар нясуць палі,
Нашы справы ведае урад у Крамлі.

Над краінай роднаю ў променях вясны
Слова  ўсенароднае партыі гучыць.

* Кожны другі радок паўтараецца двойчы.

187. Нашае сяло

РЕ
ПП* Кожны другі радок паўтараецца двойчы.П* Кожны другі радок паўтараецца двойчы.
О

Над краінай роднаю ў променях вясны

О
Над краінай роднаю ў променях вясны
Слова  ўсенароднае партыі гучыць.ОСлова  ўсенароднае партыі гучыць.ОЗ
Над краінай роднаю ў променях вясныЗНад краінай роднаю ў променях вясны
Слова  ўсенароднае партыі гучыць.ЗСлова  ўсенароднае партыі гучыць.

И
Нам за працу шчырую дар нясуць палі,

И
Нам за працу шчырую дар нясуць палі,

ИНашы справы ведае урад у Крамлі.ИНашы справы ведае урад у Крамлі.

Над краінай роднаю ў променях вясныИНад краінай роднаю ў променях вясны

ТНам за працу шчырую дар нясуць палі,ТНам за працу шчырую дар нясуць палі,ТНашы справы ведае урад у Крамлі.ТНашы справы ведае урад у Крамлі.
О

І прырода поўнасцю пакарылась нам,

О
І прырода поўнасцю пакарылась нам,
Простым, гаспадарлівым савецкім людзям.ОПростым, гаспадарлівым савецкім людзям.

Нам за працу шчырую дар нясуць палі,ОНам за працу шчырую дар нясуць палі,

РІ прырода поўнасцю пакарылась нам,РІ прырода поўнасцю пакарылась нам,
Простым, гаспадарлівым савецкім людзям.РПростым, гаспадарлівым савецкім людзям.

И
Мы пазналі норавы роднае зямлі —

И
Мы пазналі норавы роднае зямлі —
Кнігі, агратэхніка нам дапамаглі.ИКнігі, агратэхніка нам дапамаглі.

І прырода поўнасцю пакарылась нам,ИІ прырода поўнасцю пакарылась нам,

ЙМы пазналі норавы роднае зямлі —ЙМы пазналі норавы роднае зямлі —
Б

Шчасцем расквітнелася, ўспыхнула святлом,

Б
Шчасцем расквітнелася, ўспыхнула святлом,ГГШчасцем расквітнелася, ўспыхнула святлом,ГШчасцем расквітнелася, ўспыхнула святлом,

УУК
И
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Зап. Л. Зыкава ў 1989 г. у в. Старае Сяло Глускага р/на Магілёўскай вобл. ад фальк/ОЗап. Л. Зыкава ў 1989 г. у в. Старае Сяло Глускага р/на Магілёўскай вобл. ад фальк/

РЗап. З. Мажэйка ў 1974 г. у в. Лясковічы Шумілінскага р/на Віцебскай вобл. ад ансамбляРЗап. З. Мажэйка ў 1974 г. у в. Лясковічы Шумілінскага р/на Віцебскай вобл. ад ансамбля
спявачак // З. Я. Мажэйка. Песні беларускага Паазер’я. Мінск, 1981. № 128. Восеньская.Рспявачак // З. Я. Мажэйка. Песні беларускага Паазер’я. Мінск, 1981. № 128. Восеньская.

И
рускай народнай песні. Мінск, 1975. № 61. Восеньская.

И
рускай народнай песні. Мінск, 1975. № 61. Восеньская.

Зап. З. Мажэйка ў 1974 г. у в. Лясковічы Шумілінскага р/на Віцебскай вобл. ад ансамбляИЗап. З. Мажэйка ў 1974 г. у в. Лясковічы Шумілінскага р/на Віцебскай вобл. ад ансамбля

ЙЗап. Ст. Казура ў 20/х гг. ХХ ст. у Пастаўскім р/не Віцебскай вобл. // Анталогія бела/ЙЗап. Ст. Казура ў 20/х гг. ХХ ст. у Пастаўскім р/не Віцебскай вобл. // Анталогія бела/
Б

Зап. Л. Мухарынская ў 1947 г. у в. Пальзіна Верхнядзвінскага р/на Віцебскай вобл. //

Б
Зап. Л. Мухарынская ў 1947 г. у в. Пальзіна Верхнядзвінскага р/на Віцебскай вобл. //
Анталогія беларускай народнай песні. Мінск, 1975. № 54. Як лён рвуць.БАнталогія беларускай народнай песні. Мінск, 1975. № 54. Як лён рвуць.ГЗап. Л. Мухарынская ў 1947 г. у в. Пальзіна Верхнядзвінскага р/на Віцебскай вобл. //ГЗап. Л. Мухарынская ў 1947 г. у в. Пальзіна Верхнядзвінскага р/на Віцебскай вобл. //
Анталогія беларускай народнай песні. Мінск, 1975. № 54. Як лён рвуць.ГАнталогія беларускай народнай песні. Мінск, 1975. № 54. Як лён рвуць.

УЗап. Л. Мухарынская ў 1947 г. у в. Пальзіна Верхнядзвінскага р/на Віцебскай вобл. //УЗап. Л. Мухарынская ў 1947 г. у в. Пальзіна Верхнядзвінскага р/на Віцебскай вобл. //

КЗап. М. Аладаў у 1926 г. у в. Малая Багацькаўка Мсціслаўскага р/на Магілёўскай вобл. //КЗап. М. Аладаў у 1926 г. у в. Малая Багацькаўка Мсціслаўскага р/на Магілёўскай вобл. //ИЗап. М. Аладаў у 1926 г. у в. Малая Багацькаўка Мсціслаўскага р/на Магілёўскай вобл. //ИЗап. М. Аладаў у 1926 г. у в. Малая Багацькаўка Мсціслаўскага р/на Магілёўскай вобл. //
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81. У ВАРОТ ВЯРБА СТАЯЛА
Зап. Т. Дзядюля ў 1972 г. у в. Відуйцы Касцюковіцкага р/на Магілёўскай вобл. // Ан/
талогія беларускай народнай песні. Мінск, 1975. № 72. Вясельная.

82. БУВАЙЦЯ ЗДАРОВЫ, БАЦЬКАВЫ ПАРОГІ
Зап. Л. Зыкава ў 1990 г. у в. Падлужжа Глускага р/на Магілёўскай вобл. // Л. Зыкава.
Песні Магілёўшчыны. Магілёў, 1995. № 36. Вясельная (як маладая ад’язджае з баць/
коўскага дому).

83. ОЙ, ЛЯЦЕЛІ ГУСАНЬКІ ЦЕРАЗ САД
Зап. Л. Рагоўскі // Анталогія беларускай народнай песні. Мінск, 1975. № 74. Пасадная.

84. КАРАВАЮ, МОЙ РАЮ
Зап. З. Мажэйка ў в. Краснае возера Салігорскага р/на Мінскай вобл. // З. Я. Можей/
ко. Песни белорусского Полесья. Вып. 1. М., 1983. № 145. Каравайная.

85. АЙ, СВЯТЫ КУЗЬМА/ДЗЕМ’ЯН
Зап. З. Мажэйка ў в. Емяльянава Лёзненскага р/на Віцебскай вобл. // З. Я. Мажэйка.
Песні беларускага Паазер’я. Мінск, 1981. № 166. Свадзёбная зачынальная песня.

86. А ЗБОРНА, ЗБОРНА СУБОТА
Зап. З. Мажэйка ў 1974 г. у в. Дабея Шумілінскага р/на Віцебскай вобл. // З. Я. Ма/
жэйка. Песні беларускага Паазер’я. Мінск, 1981. № 141. Вясельная (як толькі баяркі
садзяцца).

87. БРАТ СЯСТРУ НА ПАСАД ВЯДЗЕЦЬ
Зап. З. Мажэйка ў 1974 г. у в. Дуброва Пастаўскага р/на Віцебскай вобл. // З. Я. Ма/
жэйка. Песні беларускага Паазер’я. Мінск, 1981. № 164. Свадзібная, як на пасад
вядуць.

88. А Ў НАШАГА СВАТА
Зап. З. Мажэйка ў 1973 г. у в. Шалашына Дубровенскага р/на Віцебскай вобл. //
З. Я. Мажэйка. Песні беларускага Паазер’я. Мінск, 1981. № 156. Свадзёбная.

89. А Ў НАШЭГА СВАТОЧКА
Зап. Л. Зыкава ў 1989 г. у в. Сенькава Горацкага р/на Магілёўскай вобл. // Л. Зыкава.
Песні Магілёўшчыны. Магілёў, 1995. № 40. Свадзёбная.

90. ПРЫШОЎ НА ВЯСЕЛЛЕ НАШ СВАТОК
Зап. Ул. Тэраўскі // Анталогія беларускай народнай песні. Мінск, 1975. № 84. Вясель/
ная.

91. АДДАЛІ МЯНЕ, ЗАБЫЛІ МЯНЕ
Зап. М. Чуркін у Дзісненскім р/не Віленскай губ. // М. Чуркін. Беларускія народныя
песні і танцы. Н., 1949. № 44. Вясельная (пры ад·’ездзе з дому).

92. А ВІЦІЧКА СА ДВАРА З’ІЗДЖАІЦЬ
Зап. З. Мажэйка ў 1973 г. у в Сталюгі Лепельскага р/на Віцебскай вобл. // З. Я. Мажэй/
ка. Песні беларускага Паазер’я. Мінск, 1981. № 143. Вясельная (як за маладухай едуць).

93. У МАЙГО БРАЦІТКІ БЯСЕДАЧКА
Зап. М. Чуркін // М. Чуркін. Беларускія народныя песні і танцы. Н., 1949. № 33. Хрэсьбінская.

94. ОЙ, КУМУХНО ДА ГОЛУБУХНО
Зап. М. Чуркін у в. Клятная Пінскага р/на Брэсцкай вобл. // М. Чуркін. Беларускія на/
родныя песні і танцы. Н., 1949. № 166. Родзінная.

Р91. АДДАЛІ МЯНЕ, ЗАБЫЛІ МЯНЕР91. АДДАЛІ МЯНЕ, ЗАБЫЛІ МЯНЕ
Зап. М. Чуркін у Дзісненскім р/не Віленскай губ. // М. Чуркін. Беларускія народныяРЗап. М. Чуркін у Дзісненскім р/не Віленскай губ. // М. Чуркін. Беларускія народныя
песні і танцы. Н., 1949. № 44. Вясельная (пры ад·’ездзе з дому).Рпесні і танцы. Н., 1949. № 44. Вясельная (пры ад·’ездзе з дому).

Е
Зап. Ул. Тэраўскі // Анталогія беларускай народнай песні. Мінск, 1975. № 84. Вясель/

Е
Зап. Ул. Тэраўскі // Анталогія беларускай народнай песні. Мінск, 1975. № 84. Вясель/

Е91. АДДАЛІ МЯНЕ, ЗАБЫЛІ МЯНЕЕ91. АДДАЛІ МЯНЕ, ЗАБЫЛІ МЯНЕ
П90. ПРЫШОЎ НА ВЯСЕЛЛЕ НАШ СВАТОКП90. ПРЫШОЎ НА ВЯСЕЛЛЕ НАШ СВАТОК

Зап. Ул. Тэраўскі // Анталогія беларускай народнай песні. Мінск, 1975. № 84. Вясель/ПЗап. Ул. Тэраўскі // Анталогія беларускай народнай песні. Мінск, 1975. № 84. Вясель/
О

Зап. Л. Зыкава ў 1989 г. у в. Сенькава Горацкага р/на Магілёўскай вобл. // Л. Зыкава.

О
Зап. Л. Зыкава ў 1989 г. у в. Сенькава Горацкага р/на Магілёўскай вобл. // Л. Зыкава.
Песні Магілёўшчыны. Магілёў, 1995. № 40. Свадзёбная.ОПесні Магілёўшчыны. Магілёў, 1995. № 40. Свадзёбная.

90. ПРЫШОЎ НА ВЯСЕЛЛЕ НАШ СВАТОКО90. ПРЫШОЎ НА ВЯСЕЛЛЕ НАШ СВАТОК

З
З. Я. Мажэйка. Песні беларускага Паазер’я. Мінск, 1981. № 156. Свадзёбная.

З
З. Я. Мажэйка. Песні беларускага Паазер’я. Мінск, 1981. № 156. Свадзёбная.

89. А Ў НАШЭГА СВАТОЧКАЗ89. А Ў НАШЭГА СВАТОЧКА
Зап. Л. Зыкава ў 1989 г. у в. Сенькава Горацкага р/на Магілёўскай вобл. // Л. Зыкава.ЗЗап. Л. Зыкава ў 1989 г. у в. Сенькава Горацкага р/на Магілёўскай вобл. // Л. Зыкава.
Песні Магілёўшчыны. Магілёў, 1995. № 40. Свадзёбная.ЗПесні Магілёўшчыны. Магілёў, 1995. № 40. Свадзёбная.

И
Зап. З. Мажэйка ў 1973 г. у в. Шалашына Дубровенскага р/на Віцебскай вобл. //

И
Зап. З. Мажэйка ў 1973 г. у в. Шалашына Дубровенскага р/на Віцебскай вобл. //
З. Я. Мажэйка. Песні беларускага Паазер’я. Мінск, 1981. № 156. Свадзёбная.ИЗ. Я. Мажэйка. Песні беларускага Паазер’я. Мінск, 1981. № 156. Свадзёбная.

89. А Ў НАШЭГА СВАТОЧКАИ89. А Ў НАШЭГА СВАТОЧКА
ТЗап. З. Мажэйка ў 1973 г. у в. Шалашына Дубровенскага р/на Віцебскай вобл. //ТЗап. З. Мажэйка ў 1973 г. у в. Шалашына Дубровенскага р/на Віцебскай вобл. //

З. Я. Мажэйка. Песні беларускага Паазер’я. Мінск, 1981. № 156. Свадзёбная.ТЗ. Я. Мажэйка. Песні беларускага Паазер’я. Мінск, 1981. № 156. Свадзёбная.

О
жэйка. Песні беларускага Паазер’я. Мінск, 1981. № 164. Свадзібная, як на пасад

О
жэйка. Песні беларускага Паазер’я. Мінск, 1981. № 164. Свадзібная, як на пасад

Зап. З. Мажэйка ў 1973 г. у в. Шалашына Дубровенскага р/на Віцебскай вобл. //ОЗап. З. Мажэйка ў 1973 г. у в. Шалашына Дубровенскага р/на Віцебскай вобл. //

Р
87. БРАТ СЯСТРУ НА ПАСАД ВЯДЗЕЦЬ

Р
87. БРАТ СЯСТРУ НА ПАСАД ВЯДЗЕЦЬ

Зап. З. Мажэйка ў 1974 г. у в. Дуброва Пастаўскага р/на Віцебскай вобл. // З. Я. Ма/РЗап. З. Мажэйка ў 1974 г. у в. Дуброва Пастаўскага р/на Віцебскай вобл. // З. Я. Ма/
жэйка. Песні беларускага Паазер’я. Мінск, 1981. № 164. Свадзібная, як на пасадРжэйка. Песні беларускага Паазер’я. Мінск, 1981. № 164. Свадзібная, як на пасадИ87. БРАТ СЯСТРУ НА ПАСАД ВЯДЗЕЦЬ И87. БРАТ СЯСТРУ НА ПАСАД ВЯДЗЕЦЬ
Зап. З. Мажэйка ў 1974 г. у в. Дуброва Пастаўскага р/на Віцебскай вобл. // З. Я. Ма/ИЗап. З. Мажэйка ў 1974 г. у в. Дуброва Пастаўскага р/на Віцебскай вобл. // З. Я. Ма/

Й
Зап. З. Мажэйка ў 1974 г. у в. Дабея Шумілінскага р/на Віцебскай вобл. // З. Я. Ма/

Й
Зап. З. Мажэйка ў 1974 г. у в. Дабея Шумілінскага р/на Віцебскай вобл. // З. Я. Ма/
жэйка. Песні беларускага Паазер’я. Мінск, 1981. № 141. Вясельная (як толькі баяркіЙжэйка. Песні беларускага Паазер’я. Мінск, 1981. № 141. Вясельная (як толькі баяркіБ
Песні беларускага Паазер’я. Мінск, 1981. № 166. Свадзёбная зачынальная песня.

Б
Песні беларускага Паазер’я. Мінск, 1981. № 166. Свадзёбная зачынальная песня.

Зап. З. Мажэйка ў 1974 г. у в. Дабея Шумілінскага р/на Віцебскай вобл. // З. Я. Ма/БЗап. З. Мажэйка ў 1974 г. у в. Дабея Шумілінскага р/на Віцебскай вобл. // З. Я. Ма/
жэйка. Песні беларускага Паазер’я. Мінск, 1981. № 141. Вясельная (як толькі баяркіБжэйка. Песні беларускага Паазер’я. Мінск, 1981. № 141. Вясельная (як толькі баяркі

Г
Зап. З. Мажэйка ў в. Емяльянава Лёзненскага р/на Віцебскай вобл. // З. Я. Мажэйка.

Г
Зап. З. Мажэйка ў в. Емяльянава Лёзненскага р/на Віцебскай вобл. // З. Я. Мажэйка.
Песні беларускага Паазер’я. Мінск, 1981. № 166. Свадзёбная зачынальная песня.ГПесні беларускага Паазер’я. Мінск, 1981. № 166. Свадзёбная зачынальная песня.УЗап. З. Мажэйка ў в. Емяльянава Лёзненскага р/на Віцебскай вобл. // З. Я. Мажэйка.УЗап. З. Мажэйка ў в. Емяльянава Лёзненскага р/на Віцебскай вобл. // З. Я. Мажэйка.
Песні беларускага Паазер’я. Мінск, 1981. № 166. Свадзёбная зачынальная песня.УПесні беларускага Паазер’я. Мінск, 1981. № 166. Свадзёбная зачынальная песня.

К
Зап. З. Мажэйка ў в. Краснае возера Салігорскага р/на Мінскай вобл. // З. Я. Можей/

К
Зап. З. Мажэйка ў в. Краснае возера Салігорскага р/на Мінскай вобл. // З. Я. Можей/
ко. Песни белорусского Полесья. Вып. 1. М., 1983. № 145. Каравайная. Кко. Песни белорусского Полесья. Вып. 1. М., 1983. № 145. Каравайная.

Зап. З. Мажэйка ў в. Емяльянава Лёзненскага р/на Віцебскай вобл. // З. Я. Мажэйка.КЗап. З. Мажэйка ў в. Емяльянава Лёзненскага р/на Віцебскай вобл. // З. Я. Мажэйка.

ИЗап. З. Мажэйка ў в. Краснае возера Салігорскага р/на Мінскай вобл. // З. Я. Можей/ИЗап. З. Мажэйка ў в. Краснае возера Салігорскага р/на Мінскай вобл. // З. Я. Можей/
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95. КУМА МАЯ, КУМАЧКА, ДЗЕ ЖЫВЕШ
Зап. А. Ягораў у 1926 г. у в. Багацькаўка Мсціслаўскага р/на Магілёўскай вобл. // Ан/
талогія беларускай народнай песні. Мінск, 1975. № 95. Радзінная.

96. СУДАВАЯ ЯБЛЫНЬКА
Зап. З. Мажэйка ў 1973 г. у в. Аношкі Лепельскага р/на Віцебскай вобл. // З. Я. Ма/
жэйка. Песні беларускага Паазер’я. Мінск, 1981. № 203. Хрэсьбінская.

97. Я ЎЧОРА, МАЛАДА, П’ЯНА БЫЛА
Зап. М. Чуркін // М. Чуркін. Беларускія народныя песні і танцы. Н., 1949. № 32. Радзін/
ная.

98. А Ў ЦЭРКАЎЦЫ ВА ЎСЕ ЗВАНЫ ЗВАНІЛІ
Зап. Л. Зыкава ў 1989 г. у в. Сенькава Горацкага р/на Магілёўскай вобл. // Л. Зыкава.
Песні Магілёўшчыны. Магілёў, 1995. № 52. Ксціны.

99. НАД РЯКОЙ ЯВОР ЗЕЛЯНЮСЕНЬКІ
Зап. Л. Зыкава ў 1989 г. у в. Сенькава Горацкага р/на Магілёўскай вобл. // Л. Зыкава.
Песні Магілёўшчыны. Магілёў, 1995. № 55. Ксціны.

100. КУМ КУМУ ПЫДМАНІЎ
Зап. Л. Зыкава ў 1989 г. у в. Сенькава Горацкага р/на Магілёўскай вобл. // Л. Зыкава.
Песні Магілёўшчыны. Магілёў, 1995. № 56. Ксціны.

101. ОХ, МОЯ МАМОЧКА РОДНА
Зап. З. Мажэйка ў в. Тонеж Лельчыцкага р/на Гомельскай вобл. // З. Я. Можейко.
Песни белорусского Полесья. Вып. 1. М.,1983. № 125. Галашэнне па маці.

102. ТУМАН, ТУМАН ПРЫ ДАЛІНЕ
Зап. Г. Цітовіч у 1936 г. у в. Мурашкі Міёрскага р/на Віцебскай вобл. // Анталогія бе/
ларускай народнай песні. Мінск, 1975. № 350. Карагодна/гульнёвая.
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Зап. Н. Маркава ў 1973 г. у в. Уюн Быхаўскага р/на Магілёўскай вобл. // Балады
(серыя «Беларуская народная творчасць» АН БССР), кн. 1. Мінск, 1977. № 64. Балада
ў любы час.

110. БЫЎ У БАЦЬКІ АДЗІН СЫН
Зап. Р. Шырма ў 1928 г. у в. Гаішча Радашковіцкага р/на Мінскай вобл. // Балады (се/
рыя «Беларуская народная творчасць» АН БССР), кн. 1. Мінск, 1977. № 247. Балада
веснавая.

111. АЖАНІЛА МАЦІ МАЛАДОГА СЫНА
Зап. Р. Шырма ў 1940 г. у в. Валеўка Навагародскага р/на Гродзенскай вобл. // Бала/
ды (серыя «Беларуская народная творчасць» АН БССР), кн. 1. Мінск, 1977. № 161. Ба/
лада.

112. РАБІНА, РАБІНАЧКА
Зап. А. Грыневіч // Анталогія беларускай народнай песні. Мінск, 1975. № 225. Балад/
ная.

113. АДДАЎ МЯНЕ ТАТАЧКА ДАЛЁКА ЗАМУЖ
Зап. Л. Салавей у 1973 г. у в Зарэчча Клічаўскага р/на Магілёўскай вобл. // Балады
(серыя «Беларуская народная творчасць» АН БССР), кн. 1. Мінск, 1977. № 8. Балада
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114. ЯК У ПОЛЕ ВЫГАНЯЮЦЬ
Зап. І. Назіна ў 1984 г. у в. Калесы Сененскага р/на Віцебскай вобл. // Беларуская на/
родная інструментальная музыка (серыя «Беларуская народная творчасць»
АН БССР). Мінск, 1989. № 1.

115. КАЛІ КАРОВА ЗГУБІЦЦА
Зап. І. Назіна ў 1980 г. у в. Новая ніва Чэрвеньскага р/на Мінскай вобл. // Беларуская
народная інструментальная музыка (серыя «Беларуская народная творчасць»
АН БССР). Мінск, 1989. № 18.
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Зап. І. Назіна ў 1980 г. у в. Новая ніва Чэрвеньскага р/на Мінскай вобл. // Беларуская
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Зап. І.  Назіна ў 1972 г. у г. Чэрвень Мінскай вобл. // Беларуская народная інструмен/
тальная музыка (серыя «Беларуская народная творчасць» АН БССР). Мінск, 1989. № 211.
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133. ЭХ ТЫ, ЮРАЧКА
Зап. Г. Цітовіч у 1935 г. у в. Лужкі Шаркоўшчынскага р/на Віцебскай вобл. // Антало/
гія беларускай народнай песні. Мінск, 1975. № 330.

134. ГАРНІ, ГАРНІ БУЛЬБУ З ПЕЧЫ
Зап. К. Пуроўскі ў 1918 г. у г/п Смілавічы Чэрыкаўскага р/на Мінскай вобл. // Антало/
гія беларускай народнай песні. Мінск, 1975. № 332.

135. ЯНКА СТАІЦЬ НА ГАРЫ
Зап. Ул. Тэраўскі // Анталогія беларускай народнай песні. Мінск, 1975. № 333.

136. ОХ, І СЕЯЛА УЛЬЯНІЦА ЛЯНОК
Зап. Г. Цітовіч у 1935 г. у в. Палуж Краснапольскага р/на Віцебскай вобл. // Антало/
гія беларускай народнай песні. Мінск, 1975. № 336.

137. ТУМАН ЯРАМ
Зап. А. Бальцэвіч у 1949 г. у в. Краснае Карэліцкага р/на Гродзенскай вобл. // Антало/
гія беларускай народнай песні. Мінск, 1975. № 126. Лірычная.
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народнай песні. Мінск, 1975. № 149.
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