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A MAŁADOJ CYGANKIE 
 

A maładoj cygankie 

Wsio doma nie sieditsa, 

Ana bierot gitaru, 

Pajot i wiesielitsa.  

 

Oj, mama, mama, mama,  

Lublu cygana Jana, Oj, wieru, wieru dzieci,  

Szto jest' lubow na świecie 

 

Cyganki nosiat kolca, 

No kolca nie prastyje, 

Cyganki nosiat kolca, 

No kolca załatyje. 

 

Oj, mama... 

 

Cyganki nosiat tufli, 

No tufli nie prastyje, 

Cyganki nosiat tufli, 

No tufli wysakije. 

 

Oj, mama... 

 

Cyganki nosiat jubki, 

No jubki nie prastyje, 

Cyganki nosiat jubki, 

No jubki szałkawyje. 

 

Oj, mama... 

 

Cyganki nosiat karty, 

No karty nie prastyje, 

Cyganki nosiat karty, 

No karty fałszywyje. 

 

Oj, mama... 
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BIEŁYJE ROZY 

 

Niemnogo tiepleje za stieklom no w zlyje morozy, 

Wchozu w eti dwieri slowno w sad ijulskich cwietow, 

Ja ich tak choczu sogriec tieplom no bielyje rozy, 

U wsiech na glazach ja celowac i gladic gotow. 

 

 Bielyje rozy bielyje rozy biezzaszczitny szypy 

Czto s nimi sdielal snieg i morozy liod witrin golubych 

Liudi ukrasiat wami swoj prazdnik lisz na nieskolko dniej 

I ostawliajut was umirac na bielom cholodnom oknie 

 

A liudi unosiat was domoj i wieczerom pozdnim 

Pusc prazdnicznyj swiet napolnit wmig wsie okna dworow 

Kto wydumal was rastic zimoj o bielyje rozy 

I w mir uwodic zestokich wjug cholodnych wietrow 

 

 Bielyje rozy bielyje rozy… 
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BIEŁYM SNIEGAM 

 

Biełym sniegam, bielym sniegam, 

Nocz mietielnaja wsiu stiożku zamieła, 

Pa katoraj, pa katoraj, 

Ja s taboj lubimyj radyszkom prajszła. 

 

Wspomni miłyj naszy wstreczy, 

I sława lubwi, szto ty mnie gawarył, 

Paczemu ty tie minuty, 

Tie czasy swidanja naszy pazabył. 

 

Ja stradała, ażydała, 

Ja zdała tiebia, zwała tiebia w taskie, 

Tolka stiożka prapadała,  

Sled znakomyj zatierałsia w dalekie.       

 

Biełym sniegam... 
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CIACZE WADA 

 

Ciacze wada u jarok,     (x2)  

Kładaczku zaniasło. 

Kładaczka tonieńka, wada chałodzieńka,  

A ja małodzieńka. 

 

Woczy maje czorny,      (x2) 

Czaho wy błudzicie. 

Bo jaho tut niania, bo jaho tut niama,    

Kaho wy lubicie. 

 

Iwanka nie pryjszoł,      (x2) 

Ja da jaho pajdu. 

Wadzicy z krynicy, wadzicy z krynicy,        

Ja jomu pryniasu. 

  

Wady pić nie budu,       (x2) 

Wadzica czarauna. 

Lublu Marusiu ja, lublu Marusiu ja,       

Marusia sudżana.  

  

x2 

x2 

x2 

x2 
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CZARAUNICA 

 

La krynicy tolki szumiać czaraty,  

Douha ja czakała, luby nie prychodziu ty,  

Nie prychodziu ty, bo nie wiedaii, nie tihadau,  

Bo spatkannia la krynicy mnie nie pryznaczau. 

 

Ty mianie, nad krynicaju, 

Nazywau czaraunicaju, 

Ja ciabie zaczarawała warażboj, 

A sama aczarawanaja taboj. 

 

Moza ty nie mnoj, czaraunicaju druhoj,  

Zaczarowany tajemnaj pryhawor-trawoj?  

Budu warażyć, ci zdać, maryć i uhadać,  

Razkachaii ty, ci kachajesz, dzie ciabie czakać? 

 

Ty mianie...     (x2) 

 

Na usioj ziamli my z taboju adny,  

Prapływuć nad czaratami bieły tumany,  

I kachannie znou prywiadzie ciabie siudy,  

Da krynicy zapawietnaj, da żywoj wady.  

 

Ty mianie...     (x2) 
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CZEREZ POLE SZYROKOJE 

 

Czerez pole szyrokoje, 

Protiahnena nytka, 

Czom do mene ne prychodysz, 

Nyczka buła wydna. 

 

Czom do mene ne prychodysz, 

Jak ja howoryła, 

A u mene ciłu niczku, 

Swiczeczka horiła. 

 

Czom do mene ne prychodysz, 

Kołym tia czekała, 

Ty powernuw sia na zori, 

A ja wże i spała. 

 

Ne chody mi popid chatu, 

Ne dopczy mi hradku, 

Ja do tebe taj ne wyjdu, 

Poczekaj do ranku.  

x2 

x2 

x2 

x2 
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CZERWONA KALINA 
 

Czerwona kalina 

A pad nioj rasstanije 

Zaczakaj dziauczyna  

Zaczakaj kachana  

Dwa roczki na mjanie (x2) 

 

Jakża ja mój miły 

Mogu zaczakaci 

Kali mjanie maci 

Kali mjanie maci  

Za muż chocza daci (x2) 

 

Jak budzie dawaci 

Daj dla mjanie znaci 

Nie zabudź dziauczyna 

Nie zabudź kachana 

Listaj napisaci (x2) 

 

Jakża ja mój miły 

Dam dla Ciabie znaci 

Kali ja nie umieju 

Kali ja nie umieju 

Lista j napisaci (x2) 

 

Napiszy napiszy 

Czużymi rukami 

Pieredaj dziauczyna  

Pieredaj kachana 

Bujnymi wietrami (x2) 

 

Czerwona kalina 

A pad nioj rasstanije 

Zaczakaj dziauczyna  

Zaczakaj kachana  

Dwa roczki na mjanie (x2) 
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CZERWONA RUTA 

 

Ty pryznajsia meni, Zwidki w tebe ti czari, 

Ja bez tebe wsi dni, U poloni peczali. 

Może deś u lisach, Ty czar-zilla szukała, 

Kwitku-rutu znaszła, I mene zczarowała. 

 

Czerwonu rutu ne szukaj weczorami, 

Ty u mene jedyna, tilky ty powir, 

Bo twoja wroda to-je czystaja woda, 

To-je bystraja woda z sinich hir. 

 

Baczu ja tebe w snach, U dibrowach zelenych, 

Po zabutych steżkach, Ty pry chody sz do meni. 

J ne treba nesty, Meni kwitku nadii, 

Bo dawno uże ty, Uwij szła w moi mrii. 

 

Czerwonu rutu... 

  



XL Ogólnopolska Paschalna Pielgrzymka Młodzieży Prawosławnej na św. Górę Grabarkę 

 

13 
 

CZOM TY NE PRYJSZOW? 

 

Czom ty nie pryjszow, Jak misiac zyjszow,  

Ja tebe czekała, Czy konia ne maw,  

Czy steżki ne znaw, Maty ne puskała. 

 

I konia ja maw, I steżku ja znaw,  

I maty puskała, Najmiensza sestra,  

Bodaj ne wzrosła, Sidelce schowała. 

 

A starsza sestra, Sidelce znajszła,  

Konia osidłała, Pojid' bratiku,  

Do diwczynońki, Szczo tebe czekała. 

 

Tęcze riczeńka, Newełyczeńka, 

Zchoczu pereskoczu, Wydajte mene,  

Moja matenko, Za koho ja schoczu. 
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CZORNI OCZKA 

 

Czorny oczka, czornyoczka jak tereń,     (x2) 

Czorny oczka jak tereń, jak tereń, jak tereń,       

Koli my sia poberem, poberem. 

  

Poberemsia, poberemsia na wesni,     (x2) 

Poberemsia na wesni, na wesni, na wesni,       

Jak zakwitnut czereszni, czereszni. 

 

Poberemsia, poberemsia w nedilu,      (x2) 

Poberemsia w nedilu, w nedilu, w nedilu,       

Maju taku nadiju, nadiju. 

 

A kudy-ż ty, a kudy-ż ty powedesz,     (x2) 

A kudy-ż ty powedesz, powedesz, powedesz,       

Koli chaty ne majesz, ne majesz.  

 

Powedu ja, poweduja, w czużuju,      (x2) 

Powedu ja, w czużuju, w czużuju, w czużuju,       

Pokuł swoju zbuduju, zbuduju.  

 

Zbuduj chatu, zbuduj chatu, z lobody,      (x2) 

Zbuduj chatu, z lobody, z lobody, z lobody,        

A w czużuju ne wędy. 

 

Czuża chata, czuża chata, ne swoja,      (x2) 

Czuża chata ne swoja, ne swoja, ne swoja,        

Jak swikrucha łychaja łychaja.  

 

Jak ne łaje, jak ne łaje to wurczyt,      (x2)  

Jak ne łaje to wurczyt, to wurczyt, to wurczyt,  

I nikoli ne zmowczyt, ne zmowczyt. 
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CZORNOMOREC 

 

Czornomorec, matińko, Czornomorec, 

Wywiw mene bosuju na morozec. 

Wywiw mene bosuju ta-j pytaje, 

Czy je moroz diwczyno, czy nemaje. 

 

Oj ne ma morozońku, tilky rosa, 

A ja mołodeseńka stoju bosa. 

 

Prostojała niczeńku, ta-j bajduże, 

Lublu czornomorczyka, lublu duże. 
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DUMKA NA DWA SERCA 

 

Mij kochany, sinʹooky, ty spytaj u hir wysokich, 

Ty spytaj pro mene w lisu i zwil Ty mene. 

 

Mij kochany, synʹooky, ty spytaj u rik hlybokich, 

Ty spytaj pro mene w kwitiw i zwil Ty mene, 

 

Jak spytaju ja u neba – zori zazdrjatʹ wże pro tebe, 

Pro kochannya powni skryni i krasu twoju. 

 

Jak w ljudej meni pytaty: czy meni tebe kochaty? 

Ty ne sluchaj, szczo nikoli ne znajdu tebe! 

 

Mij sokole, synʹooky, ty spytaj szlachiw szirokich, 

Ty spytaj pro mene pola i zwil Ty mene! 

 

Czerez hory i riwnini, czerez noczi czerez dini, 

Ja idu do tebe myli, szczob znajty tebe! 

 

Skaże misjatsʹ vse pro tebe. 

Win schowaje sonce w nebo,  

win zakryje step i hory – ne znajdu tebe. 

 

Jak spytaju ja u neba: chto mene schowaw wid tebe? 

Ja z widczaju swit podpalu, szczob znajty tebe! 

 

Skaże misjatsʹ wse pro tebe.  

Win schowaje sonce w nebo, 

Win zakryje step i hory – ja znajdu tebe! 

 

x2 
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DWA DUBOCZKI 

 

Tam u poli dwa duboczki miły moj 

mileńki, 

Tam u poli dwa duboczki hołube 

siweńki. 

 

To zrubaj miła, to zrubaj miła, to zrubaj, 

u-ha-ha, miła czarnobrywaja. 

 

Ja sekery nie maju, miły moj mileńki, 

Ja sekery nie maju, hołube siweńki. 

 

To kupi miła, to kupi miła, to kupi, 

u-ha-ha, miła czarnobrywaja. 

 

A ja groszy nie maju miły moj mileńki, 

A ja groszy nie maju, hołube siweńki. 

 

Zaroby miła, zaroby miła, zaroby, 

u-ha-ha, miła czarnobrywaja. 

 

Ja robyty nie choczu miły mój mileńki, 

Ja robyty nie choczu,hołube siweńki. 

 

To umiraj mila, to umiraj mila, to umiraj, 

u-ha-ha, miła czarnobrywaja. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gdzież ty mene pochowajesz miły mój 

mileńki, 

Gdzież ty mene pochowajesz, hołube 

siweńki. 

  

Za chliwom mila, za chliwom mila, za       

chliwom, u-ha-ha, miła czarnobrywaja. 

 

Czym ty mene powezesz, miły mój 

mileńki, 

Czym ty mene powezesz, hołube 

siweńki. 

 

Traktorom mila, traktorom mila,     

traktorom, u-ha-ha, miła 

czarnobrywaja. 

 

Szto ty na mene posadysz, miły mój 

milenki, 

Szto ty na mene posadysz, hołube 

siweńki. 

 

Buraki miła, buraki miła, buraki, 

u-ha-ha, miła czarnobrywaja! 
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GÓRA GRABARKA 
      Obóz roboczy 2017 

Melodia Hakuna Matata 

 

Góra Grabarka, jak cudownie to brzmi.  

Góra Grabarka, to nie byle bzik!  

Już się nie martw, aż do końca twych dni! 

Naucz się tych dwóch radosnych słów Góra Grabarka! 

 

Góra Grabarka ? 

Owszem to nasze motto. 

Co to jest motto ? 

Miło w piątek, miło w niedziele. 

Te dwa słowa rozwiążą wszystkie Twoje problemy. 

 

Góra Grabarka, jak cudownie to brzmi. 

Góra Grabarka, to nie byle bzik! 

I Już się nie martw, aż do końca twych dni! 

Naucz się tych dwóch radosnych słów Góra Grabarka! 

 

Góra Grabarka, Góra Grabarka, Góra Grabarka. 

I Już się nie martw, aż do końca twych dni! 

Naucz się tych dwóch radosnych słów! 

 

Góra Grabarka (x10) 
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HEJ, IWANE 

 

Szczo ty hadasz, mij Andrijku, 

Szczo ja tebe ljublju, hej, 

A ja tebe, durnyj chłopcze, 

Słowamy hołubłju. 

 

Hej, hej, hej, Ivane, Hej, hej, hej, Iwane,  

Hej, hej, hej, Ivane, moje serce w'jane. 

 

Oj bołyt'ja hołowońka 

Ta j meży płeczyma, hej,  

Treba meni dochtoryka, 

Z czornymy oczyma. 

 

Hej, hej, hej … 

 

Oj ne toho dochtoryka, 

Szczo usich likuje, hej, 

Ale toho dochtoryka, 

Szczo fajno ciłuje. 

 

Hej, hej, hej … 

 

Oj, bolytʹ choliwońka  

Wid samocho czoła, hej.  

Ne buła’ja i z myleńkim  

Ni nyni, ni wczora. 

 

Hej, hej, hej … 

 

  

x2 

x2 

x2 

x2 

x2 
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HORILA SOSNA 

 

Horiła sosna pałała, (x2)  

Pid nej diwczyna stojała, (x2)   

Pid nej diwczyna stojała. (x2) 

   

Rusjawu kosu czesała, (x2)  

Oj kosy kosy wy moi, (x2)   

Dołho służyły wy meni. (x2) 

 

Bilsze służyt' ne budete, (x2)   

Pid biły welon pidete, (x2)   

Pid biłyj welon pid chustku. (x2)   

 

Uż ne pidesz ty za druszku, (x2) 

Pid biłyj welon z kwitami, (x2) 

Uż ne pidesz ti z chłopciamy. (x2)   

 

Horiła sosna i jawir, (x2)   

Spodobaw mi sia kawalir, (x2) 

Horiła sosna, smereka. (x2) 

 

Spodobaw mi sia z daleka, (x2)   

A w naszym sadi kaczata, (x2)   

Bud'te zdorowi diwczata. (x2) 

  

A w naszym sadi worobci, (x2)   

Bud'te zdorowi wy chłopci, (x2)   

Horiła sosna suchyj peń, (x2)   

Hrały muzyky ciłyj deń. (x2) 
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JICHAW KOZAK  

 

 

Jichaw kozak czerez misto, 

Pid kopytom kamiń trisnuw, da hej! Hej!      (x2) 

 

Kamiń trisnuw, kozak swysnuw, 

Do serdeńka kris prytysnuw, da hej! Hej!     (x2)  

 

Kris prytysnuw do serdeńka,  

Zakuwała zozuleńka, da hej! Hej!     (x2) 

 

Ne kuj, ne kuj zozuleńko, 

Chaj spiawaje sołowejko, da hej! Hej!     (x2) 

 

Soiowejko ridnyj brate, 

Wyklycz meni diwcza z chaty, da hej! Hej!     (x2) 

 

Wykłycz meni diwcza z chaty, 

Maju jiji szczoś spytaty, da hej! Hej!     (x2) 

 

Choczu jiji rozpytaty, 

Czy ne była w doma maty, da hej! Hej!      (x2) 

 

Czy ne była, ne swaryła, 

Szczo z kozakom howoryła, da hej! Hej!     (x2) 

  



XL Ogólnopolska Paschalna Pielgrzymka Młodzieży Prawosławnej na św. Górę Grabarkę 

 

22 
 

KAGDA MY BYLI NA WAJNIE 

 

Kagda my byli na wajnie, (x2)  

Tam każdyj dumał a swajej lubimoj ili a żenie. (x2)  

 

I ja kanieszno dumat moh, (x2)  

Kak da na truboczku gladieł, na hołuboi jejo dymok. (x2)  

 

Kak ty kagda – to mnie lgała, (x2) 

Czto serce diewicze swoje dawno drugomu otdała. (x2)  

 

No ja nie dumał ni o czem, (x2) 

I tolko truboczku kurił z tureckim horkim tabaczkom. (x2)  

 

Ja tolko wiernoj puli żdu, (x2)  

Cztob usmirit pieczal swoju i cztob presiecz naszu wrażdu. (x2)  

 

Kagda my budiem na wajnie, (x2)  

Nawstrieczu puljam poleczu na waranom swojem kanie. (x2) 
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KASIŁ JAŚ KANIUSZYNU 

 

Kasił Jaś kaniuszynu, kasił Jaś kaniuszynu, 

Kasił Jaś kaniuszynu, spahladał na dziauczynu.    (x2) 

 

A dziauczyna żyta żała, a dziauczyna żyta żała, 

A dziauczyna żyta żała i na Jasia spahladała.      (x2) 

 

Ci ty Jaś, ci ty nie, ci ty Jaś, ci ty nie, 

Ci ty Jaś, ci ty nie, spadabausia ty mnie.     (x2) 

 

Kinuu Jaś kasić, kinuu Jaśka kasić, 

Kinuu Jaś kasić, paczaii mamku prasie.     (x2) 

 

Rodna mamka maja, rodna mamka maja,  

Rodna mamka maja, ażani ż ty mienia.     (x2) 

 

Usie chłopcy żonak majuć, usie chłopcy żonak majuć,  

Usie chłopcy żonak majuć, abnimajuć i kachajuć.      (x2) 

 

Kab ja żonaczku mieu, kab ja żonaczku mieu,  

Kab ja żonaczku mieu, ja nie piłby i nie jełby.     (x2) 

 

Dyk biary Stanisławu, dyk biary Stanisławu, 

Dyk biary Stanisławu, budzie żonka na usiu ławu.     (x2) 

 

Stanisławy nie chaczu, Stanisławy nie chaczu,  

Stanisławy nie chaczu, bo na ławu nie usadżu.     (x2) 

 

Dyk biary ty Janinu, dyk biary ty Janinu, 

Dyk biary ty Janinu, pracawituju dziauczynu.     (x2) 

 

Szto u poli żyta żała, szto u poli żyta żała,  

Szto u poli żyta żała, na ciabie pahladała.      (x2) 
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KATIUSZA 

 

Rascwitali jabłani i gruszy, 

papłyli tumany nad rekoj, 

Wychadiła na biereg Katiusza,  

na wysokij biereg, na krutoj.  

  

Wychadiła piesniu zawadiła, 

Pro sietnoho, sizaho orła. 

Pro taho, katoraho lubiła,  

Pro taho czyi pisma bieregła. 

 

Oj ty pieśnia, piesieńka diewiczja, 

Ty leti za jasnym soncem w sled'. 

I bajcu na daljem pograniczy,  

ot Katiuszy pieredaj prywiet. 

 

Pust' on wspomnit diewuszku prastuju,  

Pust' usłyszyt kak ana pajot 

Pust' on ziemlu sbiereżot radnuju,  

A lubow Katiusza zbiereżot. 

 

Rascwitali jabłani… 

x2 

x2 

x2 

x2 
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KOLA TRAKTARYSTA 

 

Kałasiłas w pole rosz gustaja, 

Naliwaja usiki awsa, 

Gdie to za dierewnieju dalioka, 

Diewuszek zwinieli gałasa. 

 

Tam rabotał Kola trachtorysta, 

On z Marusiej diewuszkoj gulał, 

W razgaworach czysta objasniałsia, 

On żenitsia z nieju abieszczał. 

 

Raz u Koli nie stała benzina, 

On pajechał w gorad pakupat, 

Nie uspieł on z goraczki spustitsia, 

Stali niemcy Kolu akrużat. 

 

I benzin u Koli adabrali, 

I benzynam Kolu ablieli, 

Zagarełas serce maładoje, 

On kryczał marusia pamagi. 

 

A na utram Kolu charanili, 

A na utram płakała siemia, 

Nad magiłoj płakała rydała, 

Diewuszka z sasiedniego sieła. 

 

Kałasi as w pole rosz gustaja, 

Asypaja usiki awsa, 

Pałasa nie zżataja stajała, 

Trachtorystu Koleczku żdała. 
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KUPALINKA 

 

Kupalinka, Kupalinka, 

Ciomnaja noczka, 

Ciomnaja noczka,  

A dzież twaja doczka? 

       

Maja doczka u sadoczku 

Rużu, rużu pojic, 

Rużu polic, rużu polic, 

Bieły ruczki goic. 

      

Kwietaczki rwieć, kwietaczki rwieć,  

Wianoczki zwiwaje, 

Wsim dziauczatkam w etij wieczar, 

Wianki razdzialajet.  

 

Kupalinka, Kupalinka,  

Warażba takaja, 

Toj kto lubic mój wianoczak 

Na pewna paznaje. 

  

x2 

x2 

x2 

x2 
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MAMINA SOROCZKA 

 

A mnie saroczku mama wyszywała, 

i naszu doliu kryżykam wiała, 

kab ja sciażynak lokich nie szukała, 

kab ja u życiu szczasliwaju była. 

 

Uczyś dziciatka mama chawaryła, 

za doliu ciażku szczyra wybaczaj, 

nie z darma ci ja naradziła, 

nikoli u biadzie nie zabywaj. 

 

Nasza mamka szczyra nas kachaje, 

nasza mamka u sercy nas chawaje, 

i u aknie zausiody wychladaje, 

nasza mama - my ciabie kachajem. 

 

Życio jak ptuszka u niebie pralataje, 

a mama jak zausiody nas kachaje, 

malić się za jaje my nie zabudziem, 

jaje nauki szanawać my budziem. 

 

Uczyś dziciatka mama chawaryła, 

za doliu ciażku szczyra wybaczaj, 

nie z darma ci ja naradziła, 

nikoli u biadzie nie zabywaj. 

 

Nasza mamka… 
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MENI WOROŻKA 

 

Meni worożka worożyła, Szczob ne lubyła chlopciw ja, 
Bo chłopec lubyt' taj pokyne, A ty diwczyno bud' sama! 

 
Pokyne kari oczeniata, Pokyne łyczko ciłuwat',  
Pokyne diwczynu luby ty, Szcze j myłeńkoju nazywat'. 

 
Pidu do lisa schowajusia, Nechaj szukaje win mene,  
Pidu do moria utoplusia, Nechaj ne baczy t' win mene... 

 
Diwcza do moria zbłyżajetsia, A hostra chwyla w berih b'je,  
Diwcza z myłeńkym proszczajetsia, Prawoju ruczeńku ne podaje. 
 
Nechaj bohaczka tebe lubyt', Nechaj bohaczka myłym z we,  
Wona lubyty ne zumije, Jak ja lubyła kołyś tebe! 

 
U ciu hodynu, ciu chwyłynu, Diwcza do moria skoczyło,  
I de-ne-de pomiż chwylamy, Biłoju ruczeńkoju machnuła. 
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NA WULICY MOKRA 

 

Na wulicy mokra, a na hanku sucha,  
Wyjdzi, wyjdzi da mianie ty maja charaszucha.  
Och, wyjdzi, wyjdzi, och, wyjdzi, wyjdzi, 
Wyjdzi, wyjdzi da mianie ty maja charaszucha. 
 
Jechau da ciabie ja cieraz czysta pole,  
Sustrakali mianie dzieiiki u zialonaj dubrowie.  
Och, sustrakali, och, sustrakali,  
Sustrakali mianie dzieiiki u zialonaj dubrowie. 
 
Adna dzieuka Hanna, druhaja Marianna,  
A ty lepszaja za ich, maja ty kachana.  
Och, ty kachana, och, ty kachana,  
A ty lepszaja za ich, maja ty kachana. 
 
Pakuł hawaryli, koni prytamili, 
Jak pajechau da kachanaj, zdarawieńki byli. 
Och, jak pajechau, och, jak pajechau, 
Jak pajechau da kachanaj, zdarawieńki byli. 

 

 

 

 

 

 

 
  

x2 

x2 

x2 

x2 
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NESE HALA WODU 

 

Nese Hala wodu, 

Koromysło hnet’sia, 

Za neju Iwanko, 

Jak barwinok wjet’sia. 

 

Haluż, moja Halu, 

Daj wody napyt’sia, 

Ty taka chorosza, 

Daj chocz podywyt’sia. 

 

Woda u stawoczku, 

Ta-j pidy, napyjsia. 

Ja budu w sadoczku, 

Pryjdy podywyt’sia. 

 

Pryjszow u sadoczok, 

Zozula kuwała, 

A tyż mene, Halu, 

Ta-j ne szanuwała. 

 

Stełysia, barwinku, 

Budu poływaty, 

Wernysia, Iwanku, 

Budu szanuwaty. 

 

Skilky ne steływsia, 

Ty ne poływała, 

Skilky ne wertawsia, 

Ty ne szanuwała. 
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NIE DLA MIENIA 
 

Nie dla mienia pridziot ot wiesna, 

Nie dla mienia don razaljotsia, 

Tam sierce dziewiczje zabjotsia, 

S wastorgam czuwstw nie dla mienia. 

 

Nie dla mienia cwietut sady, 

W dalinie roszczia rascwietajet, 

Tam saławiej wiesnu wstrieczajet, 

On budziet pieć nie dla mienia. 

 

Nie dla mienia kujut kania, 

I wiecier griwaju igrajet, 

On bjot kapytam i nie znajet, 

Jewo kujut nie dla mienia. 

 

Nie dla mienia pridziot Pascha, 

Za stoł radnia wsia sabiriotsia, 

Christos woskres iz ust paljotsia, 

Paschalnyj dzień nie dla mienia. 

 

A dla mienia kusok swinca, 

On w cieła biełaje waljotsia, 

I sliozy gorkije paljutsia, 

Takaja żizn, brat, żdziot mienia. 
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NUMA NUMA 

 

Te sun sa-ti spun 

Ce simt acum 

Alo iubirea mea 

Primeste fericirea 

 

Vrei sa pleci dar nu ma nu ma iei, 

Nu ma nu ma iei, nu ma nu ma nu ma iei, 

Chipul tau si dragostea din tei, 

Mi-amintesc de ochii tai. 

 

Te sun sa-ti spun, 

Ce simt acum. 

Alo iubirea mea, 

Primeste fericirea. 

 

Vrei sa pleci dar… 

 

Mai-ia-hii, 

Mai-ia-huu, 

Mai-ia-ha, 

Mai-ia-haha. 
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OJ CZORNA, JA SE CZORNA 

 

Oj, czorna ja se czorna, 

Oj, czorna jak cyhanka. 

Toj szczej polubyła, toj szczej polubyła,  

Czorniawaho Iwanka. 

 

Iwanka polubyła, czorniowaho Iwanka. 

Wysokyj jak strunkyj, wysokyj jak strunkyj, 

Soroczka wyszywanka. 

 

Iwanka polubyła, Iwanka toho durnia. 

Szczob ja ne zbudyła, szczob ja ne zbudyła, 

To spaw by do południa. 

 

Marusiu ty Marusiu, lublu ja twoju wrodu. 

Lublu dywytysia, lublu dywytasia, 

Jak ty idesz po wodu. 

 

Jak ty idesz po wodu, jak ty idesz z wodoju. 

Lublu dywytysia, lublu dywytasia, 

Marusiu za toboju. 

 

Marusiu taj Marusiu, lublu tebe jak żinku. 

Lublu dywytysia, lublu dywytysia, 

Jak ty nesesz zakusku. 

 

Oj u poli dwa duboczky, obydwa zełeneńki. 

My taki parowani, my taki parowani, 

Oboje mołodeńki.  

x2 

x2 

x2 

x2 

x2 

x2 

x2 
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OJ CZY TO KIN STOJIT 

 

Oj, czyj to kiń stojit', 

Szczo sywa grywońka? 

Spodobałas' meni, spodobałas' meni, 

Taja diwczynońka. 

 

Ne tak ta diwczyna, 

Jak biłe łyczeńko, 

Podajże diwczyno, podajże garnaja, 

Na konia ruczeńku. 

 

Diwczyna pidijszła, 

Ruczeńku podała, 

Oj kraszczeb ja buła, oj kraszczeb ja buła, 

Kochannia ne znała. 

 

Kochannia-kochannia, 

Z wieczora do rannia, 

Jak soneczko zijde, jak soneczko zijde, 

Kochannia widijde. 
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OJ, MARICZKO 

 

Oj, Mariczko czicziry, Czicziry, czicziry,  
Rozczeszy my kuczeri, Kuczeri, kuczeri. (x2) 
 
Ja by tobi czesała, Czesała, czesała,  
Koby mamka ne znała, Ne znała, ne znała. (x2) 
 
Mamka budę dywyty, Dywyty, dywyty,  
Jak sia budu hańby ty, Hańby ty, hańby ty. (x2) 
 
Oj, Mariczko lublu Tia, Lublu Tia, lublu Tia.  
Zariż meni kohuttia, Kohuttia, kohuttia. (x2) 
 
Jak kohuttia zapije, Zapije, zapije, 
Wstawaj todi Marije, Marije, Marije. (x2)  
 
Oj, Iwanku propawbyś, Propawbyś, propawbyś,  
Czy na cukor ne dawbyś, Ne dawbyś, ne dawbyś. (x2) 
 
Woliw by ja propyty, Propyty, propyty, 
Jak ty cukor kupy ty, Kupy ty, kupy ty.  (x2) 
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OJ NA HORY DWA DUBKI 

 

Oj, na hory dwa dubki, (x2) 

Oj, na hory dwa dubki, dwa dubki, 

Pachililiś da kupki. 

 

Wieczer duby szastaje, (x2) 

Wiecier dubry szastaje, szastaje, 

Chłopiec dzieuku pytaje. 

 

Oj, dziauczyno czyjaż ty, (x2) 

Oj, dziauczyno czyjaż ty, czyjaż ty, 

Ci ty wyjdziesz hulaci. 

 

Nie pytajsia czyjaż ja, (x2) 

Nie pytajsia czyjaż ja, czyjaż ja, 

Jak ty wyjdziesz, wyjdu ja. 

 

A ja doczka mamczyna, (x2) 

A ja doczja mamczyna, mamczyna, 

Całować nauczonaja. 

 

A ja u baćka adzin syn, (x2) 

A ja u baćka adzin syn, adzin syn, 

Pahulaci choć by z kim. 
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OJ, DA ASYPAJECCA 
 

 

Zwiniać, zwiniać zwonczyki blizieńka,  
Siadaj, siadaj dziewańka nizienka,  
A chto ż tabie kosańku razczesza,  
A chto ż tabie serdeńka paciesza. 
 

Oj, da asypajecca wiszniowy sad, 
Czas tabie Hanusieńka na pasah. 

 
Oj, Oj, razczeszuć kosańku dziewańki,  
Oj pacieszyć serdeńka mileńki,  
Matula hałowańku prybiare,  
Bo użo stajać koniki na dware. 
 

Oj, da asypajecca… 
 
Zwiniać, zwiniać zwonczyki blizieńka,  
Siadaj, siadaj dziewońka nizienka. 
 

Oj, da asypajecca... 
 

  

x2 

x2 
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OJ TY HALU 

 
Jechali Kazaki at damu do domu, 

Padmanuli Halu zabrali z saboju.  

 

Oj ty Halu, Halu maładaja, 

Padmanuli Halu zabrali z saboju! (2x) 

 

Choć pajedziesz z nami, z nami Kazakami, 

Lepiej Tabi budjet jak u radnoje mamy!  

 

Oj Ty Halu, Halu maładaja, 

Lepiej Tabi budjet jak u radnoje mamy! (2x) 

 

I pawiezli Halu tjomnymi lasami, 

Prywjazali Halu da sasny kasami! 

 

Oj Ty Halu, Halu maładaja,  

Prywjazali Halu da sasny kasami! (2x) 

 

Prywjazali Halu da sasny kasami, 

Padpalili sosnu troma zapałkami! 

 

Oj Ty Halu, Halu maładaja, 

Podapalili sosnu troma zapałkami! (2x) 

 

Sosna dagarajet, Hala pramoulaje, 

A kto u lesie czuje niechaj paratuje! 

 

A kto u lesie czuje niechaj poratuje, 

A kto do czeho maje niechaj nauczaje, 

A kto do czeho maje niechaj nauczaje, 

Do cimnoje noczy hulać nie puskaje. 

 

Oj ty Halu, Halu maładaja, 

Do ciamnoje noczy hulać nie puskaje! (4x) 
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OJ U ŁUZIE 

 

Oj, u łuzie pry dalinie, Razcwiła kalina.  
Tam dziauczyna wodu brała fajna, czornobrywa. x2 
 
Jana brała, jana brała, Taj szcze nabirała.  
Adna doczka u maci była, Dy daharawała. x2 
 
Baćka dobry, baćka dobry, A maci lichaja.  
Nie puskaje u sad hulaci, Każą maładaja. x2 
 
Puści maci pahulaci, Jaj nie zabaulusia. 
Jak zapieje pierszy piewień, Da domu wiarnusia. x2 
 
Pieje piewień, pieje druhi, A kurka sakocza.  
Klicza maci wieczaraci, A daczka nie chocza. x2 
 
Wieczarajcie baćka j maci, Wieczarajcie sami. 
Bo użo mnie nadajeła, Wieczaraci z wami. x2 
 
Oj, u łuzie pry dalinie... 

 

  



XL Ogólnopolska Paschalna Pielgrzymka Młodzieży Prawosławnej na św. Górę Grabarkę 

 

40 
 

OJ, DA NE VECZER 

 

Oj, da ne veczer, da ne veczer.  

Mne malym malom spalos'.  

Mne malym malo spalos',  

Oj da vo sne prividelos'.  

 

Mne vo sne prividelos',  

Budto kon' moj voronoj  

Razygralsja, raspljasalsja,  

Oj da razrezvilsja podo mnoj.  

 

Oj, naleteli vetry zlye.  

Da s vostocznoj storony  

Da sorvali tomnu szapku  

Oj da s mojej bujnoj golovy.  

 

A esaul dogadliv byl,  

On sumel son moj razgadat'.  

Oj, propadot, on govoril,  

Tvoja bujna golova. 

  

x2 

x2 

x2 

x2 
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OJ, ZEŁENE ŻYTO, ZEŁENE 

 

Oj zełene żyto, zełene, 

Chorosziji hosti u mene. 

Zełeneje żyto żenci żnut', 

Chorosziji hosti mene żdut'. 

 

Oj zełene żyto, zełene, 

Chorosziji hosti u mene. 

Zełeneje żyto pry meżi, 

Chorosziji hosti wid duszi. 

 

Oj zełene żyto, zełene, 

Chorosziji hosti u mene. 

Zełeneje żyto szcze j owes, – 

Tut zibrawsja rid nasz uwes'. 
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OJSIA, TY OJSIA 

 

Na gore stoyal kazak. On Bogu molilsya, 

Za svobodu, za narod nizko poklonilsya. 

 

Oysya, ty oysya, ty menya ne boysya, 

Ja tebya ne tronu, ty ne bespokoysya.  

 

A yeshche prosil kazak, pravdy dlya naroda, 

Budet pravda na zemle, budet i svoboda. 

Za druzey molil kazak, chtob ikh na chuzhbine 

Storonoyu oboshli alchnost' i gordynya. 

 

Oysya... 

 

Chtoby zheny dozhdalis' i ottsy, i deti 

Tekh, kto ishchet pravdu-mat' da po belu svetu. 

Dlya lyudey prosil kazak da blagosloven'ya, 

Chtoby byli khleb da sol' vo mirnykh selen'yakh. 

 

Oysya... 

 

Chtoby krovi ne lilos' u otchego poroga, 

Chtob da krivde ne zhilos' on molilsya Bogu. 

Tak molilsya tot kazak za zemlyu rodnuyu, 

Chto b ne gore, ne sleza yeye ne kosnulis' 

 

Oysya... 

 

Na gore stoyal kazak. On Bogu molilsya, 

Za svobodu, za narod nizko poklonilsya. 

  

x2 
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PA MARAM 

 

Ty marak ujedesz w sinie more, 

Menia Ty brosisz na kraspore, 

A ja budu płakat i rydat, 

Tiebia, marak moj wspminat. 

  

Pa maram – pa wałnam, 

Nyńcze zdies – zawtra tam, 

Pa maram, maram, maram, maram, Hej! 

Nyńcze zdies, a zawtra tam. 

 

A ja w Turciju pajedu, 

I na turczanke tam żenius, 

I priimu ja wieru Mahometa, 

I w Rasiju nie wiernus. 

 

Pa maram… 

 

A ja w Turciju nie pajedu, 

I na turczanke nie żenius, 

I nie priimu ja wiery Mahometa, 

I na rodinu wozwraszczus. 

 

Pa maram… 

 

Szto za żyzń, u czudo-maraka, 

Ona tak tiażka i słożna, 

Ad ziemli, ziemli, da k niebiesam, 

Nyńcze zdies, a zawtra tam. 
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PALUBIŁA JA JAHO 
 

Palubiła ja jaho, maładoha cyhana, 

Kudry czornyja u jaho, a woczy szamana.     (x2) 

 

Oj, ne, ne, ne... 

Kudry czornyja u jaho, a woczy szamana.     (x2) 

 

Pryjażdżaje da mianie, iz kania zsiadaje,  

Hawary dusza maja, choczasz pahadajem.   (x2)  

 

Oj, ne, ne, ne...  

Hawary dusza maja, choczasz pahadajem.   (x2) 

 

Ja go wruku uziała, kartu razłażyła, 

I lubow ja na swaju, ja mu warażyła,            (x2) 

 

Oj, ne, ne, ne... 

I lubow ja na swaju, ja mu warażyła.            (x2) 

 

Palubiła ja jaho, maładoha cyhana, 

Kudry czornyja u jaho, a woczy szamana.     (x2) 

 

Oj, ne, ne, ne... 

Kudry czornyja u jaho, a woczy szamana.     (x2) 
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PAROWA MASZYNA 

 

Buła w mene parowa maszyna, 

A ja jeji prodała. 

 

A za tyji chroszy, muzyki choroszy, 

Dajniała, Dajniała. 

Muzykanty moi, zachrajte meni, 

Kowala, kowala. 

Kowalika, kowala taka dolja moja, 

Kowala, kowala. 

 

Buła w mene choluba spidnica, 

A ja jeji prodała. 

 

A za tyji chroszy… 

 

Buło w mene czerwone namysto, 

A ja joho prodała. 

 

A za tyji chroszy, muzyki choroszy, 

Dajniała, Dajniała. 

Muzykanty moi, zachrajte meni, 

Kowala, kowala. 

Kowalika kowala taka dolja moja, 

Kowala, kowala. 

 

Buło w mene czołowek pianitsa, 

A ja joho prodała. 

 

A za tyji chroszy… 
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PID OBŁACZKOM 

 

Pid obłaczkom jawir pochyłenyj, 

Sydyt na nym ptaszok premyłenyj. 

Słuchaj, myła, jak tot ptaszok śpiwat, 

Że z lubowy nycz dobre ne bywat.  

Że z lubowy, że z lubowy nycz dobre ne bywat. 

 

Cy ta lubow je od Boha dana, 

Cy łem może diabłom pidszeptana? 

Choc byś ne chtiw, to musysz lubyty, 

Choc byś ne chtiw,  pro to masz terpity. 

 

Myła, myła, typokuso jedna, 

Lubyw ja tia ne rik, any ne dwa. 

Cy mi dałaś ziłla sia napyty? 

Ne moż, myła, nijak bez tia żyty! 

 

Mi cyhanka dawno worożyła, 

Że nia zduryt diwka czornobrywa, 

Że ne budu wydiw za niom świta, 

Aż prołynut moji młady lita. 

 

Pid obłaczkom jawir zełenije, 

Posmotr, myła, jak toj witer wije, 

Może wyrwe joho z koriniamy... 

Myła moja, szto to bude z namy? 
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PRYMAK 

 

I ty prymak i ja prymak, Usio hora znajem,  
Kułaczeńki pad waczeńki, Dy spaci lahajem. (x2) 

 
Ćwicie, ćwicie czaramszyna, 
Jahadau nie maje. 
A chto prymak nie bywaje, 
Toj hora nie znaje. 

 
Nie paspieu zajści u chatu, Dy za ławu sieści,  
A iiżo cieszcza wieraszczyć, Niesi świniam jeści. (x2) 

 
Pazdychali b twai świni, Szczej chata b zhareła,  
Jak mnie toje prymackoje Życcio nadaj eła. (x2) 

 
Are, are prymaczeńka, Na szlah pahladaje.  
Usie żonki niesuć jeści, A jaho nie dbaje. (x2) 

 
Sabralisia prymaczeńki, Dyk pajszli tapicca.  
Adszukali chleb da sala, Niedzie pachmialicca. (x2) 
 
Jak pajechau prymaczeńka, U pole aracł,  
Jamu cieszcza nie dała Chleba, soli uziaci. (x2) 
 
Jedzie, jedzie prymaczyszcza, U dudaczku świszczą.  

Dawaj cieszcza chleb da sala, 

Jedzie prymaczyszcza. (x2) 

  

x2 
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RICZKA 

 

Bilsze ja ne damsa smutku w połon, 

I ne nazdrożene mene peczal’, 

Ja ne zapłaczu za toboju znow, 

Proszczawaj, proszczawaj, Lubyj. 

 

 Dwiczi w odnu riczku ne wwijdesz, 

 Ne błahaj mene, 

 Ti zi mnoju szczastia ne znajdesz, 

 Ne rujnuj szczo je, 

 Nasza pamiat’ zbereże liubow, 

Szczo u nas była, 

Wibacz, zrozumij – ja rozliubiła. 

 

Te, szczo wże minuło, ne powernesz, 

I ti ne znajdesz niżnist’ b moich oczach, 

Szczastia, szczo wtikaje, ne dożenesz, 

Ti odin, ja odna, Lubyj. 
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ROZPRAHAJTE CHŁOPCI KONI 

 

Rozprahajte chłopci koni, 

Ta i lahajte spoczywat, 

A ja pijdu w sad zielonyj,  

W sad krynyczeńku kopat. 

 

Marusia, raz, dwa, tri, kalina, 

Czorna, ja diwczyna … 

Ostatni wers. 

 

Kopaw, kopaw krynyczeńku, 

U wisznewomu sadu, 

Czy ne wyjde diwczynońka, 

Rano – w ranci po wodu. 

 

Marusia… 

 

Wyjszła, wyjszła diwczynońka, 

W sad wisznewyj wodu brat, 

A za neju Kozaczeńko,  

Wede konia napuwat. 

 

Marusia… 

 

Prosiw, prosiw widereczko, 

Wona jomu ne dała 

Daryw, daryw z ruki persteń, 

Wona joho ne wziała. 

 

Marusia… 

 

Znaju, znaju diwczynońko, 

Czym ja tebe rozgniwiw, 

Szczo ja wczora i z weczora, 

I z druhoju howoryw. 

Marusia… 

 

Wona rostom newełyczka, 

Szcze i litami mołoda, 

Rusa kosa do pojasa,  

W kosi stryczka hołuba. 

 

Marusia… 
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SMEREKO 

 

Na kraju seła chatyna, 

Zahljada w wikno smereka, 

A w chatyni je diwczyna, 

Ta do neji tak daleko. 

 

Oj, smereko, 

Rozkaży meni, smereko, 

Czom rostesz ty tak daleko, 

Czariwna moja smereko. 

 

Wyjdy myła na ozerce, 

Baczyty tebe ja muszu, 

Ty zapała meni w serce, 

Połonyła moju duszu. 

 

Oj, smereko … 

 

Wże wesna Karpaty wkryła, 

Żurawli wże pryłetiły, 

Łysz swoju diwczynu łjubu, 

My z toboju ne zustriły. 

 

Oj, smereko … 
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SZCZO ZA BIDA 
 

Szczo za bida! – jara woda chwyłju żene. 

Ja mołoda, jak woda jara!.. 

Chłopcze, pylnuj, ne prohajnuj harnu mene, 

Może, jakraz ja twoja para. 

 

 Rozpytaju pro ljubow, 

 Proczytaju pro ljubow, 

 Zaspiwaju pro ljubow, pro kochannja! 

 Jak za misjacem zorja, 

 Za toboju chodżu ja 

 Oj, łjubowe ty moja rannja. 

 

Szczo za bida! – wże ta woda chwyl ne żene, 

Wpały snihy w berehy kruto. 

Chłopcze, pylnuj, ne prohajnuj harnu mene, 

Może, jakraz ja twoja budu. 

 

 Rozpytaju pro… 

 

Szczo za bida! – znow ta woda 

chwyłju żene, 

Szcze odyn rik u potik zmyła. 

Chłopcze, pylnuj, ne prohajnuj 

harnu mene, 

Może, jakraz ja twoja myła. 

 

Rozpytaju pro… 
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TAM SZLI DWA BRATA 

 

Tam szli, szli dwa brata, 

S tureckawa fronta, 

S tureckawa fronta damoj. 

 

Lisz tolko perestupili, 

My polskuju granicu, 

Udarił Palak tri raza. 

 

Udarił, udarił,  

On w grud mienia paranił, 

Boliat moi ranoczki, boliat. 

 

Adna narywajet, 

Druhaja zażywajet,  

Od trietiej ja dołżen umieret.  

 

A doma dietiszki,  

Żenka maładaja, 

Wsie żdiot, ne dożdiotsia mienia.  

 

Siestrica radnaja,  

Daj czystoj mnie bumagi,  

Radnym ja pismo napiszu. 

 

Atiec proczytajet,  

A mat’ toho nie znajet,  

U syna niet prawoj ruki. 

 

Dietiszki wozrosnut,  

U matieri sposjut: 

A gdie że atiec nasz radnoj? 

 

A mat’ otwierniotsia, 

Slezami zaljiotsia, 

Ubit na tureckaj wajnie. 

 

Tam szli, szli dwa brata, 

S tureckawa fronta, 

S tureckawa fronta damoj. 
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TAPALA 

 

Tapala, tapala wsio w puchu,  

Patierał ja diewczonku swaju,  

Patierał ja lubow i diewczonku swaju,  

Wy pastojtie a ja paiszczu.  

 

S toj dziewczonkoj drużył ja dawno,  

Była z niej tak lehko charaszo,  

No słuczyłaś bieda, raz lubiła ana,  

Pamagitie wy mnie tapala.  

 

My stajali i z taboj w tiszynie,  

Ty hubami pryżałaś ka mnie,  

Ty krasiwaj była, ty kak roza cwieła  

Paczemu ty tak rana uszła.  

 

Ty uszła ad mienia na wsiegda,  

Ty nie piszesz mnie daże piśma,  

No a ja wsio griuszczu, pacztaliona iszczu,  

No adin lisz atwiet – pisiem niet. 

 

Tapala, tapala… 
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TECZE WODA KAŁAMUTNA 
 

Tecze woda kałamutna, 

Myła moja, czohos smutna? 

Ja ne smutna, łem serdyta, 

Bo ja wczora buła byta. 

 

Była mene mamka znoczi, 

Za Jwankowi czorni oczi, 

Szcze-j skazała bude byty, 

Szczob Iwanka ne lubyty. 

 

Mamko moja sołodeńka, 

Jak ty buła mołodeńka, 

Ty chodyła tak za niańkom, 

Jak ja teper za Iwankom. 

 

Tobi łehsze buło, maty, 

Miż swojimy wybyraty: 

Ty wyjszła za moho niańka, 

Ja lublu czużoho Iwanka. 

 

Ja Iwanka tak lubuju, 

De zijdusia, tam ciłuju, 

Oj, Iwane, serce moje, 

Nema takych, jak my dwoje. 

 

Tecze woda koło młyna, 

Mamko moja, ja ne wynna, 

Bo my taki parowani, 

Jak horniatka malowani. 
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TOLKI Z TABOJU 
      

Tolki z Taboju mnie choczacca żyć, Tolki z Taboju, 

Radaść i szczaście i horad dzialić, Tolki z Taboju. (x2) 

 

Rannaj czasinaj k tabie ja laczu, Pozniaj paroju, 

Tolki k Tabie prychilicca chaczu, Siercam duszoju. (x2) 

 

Wyjści u pole, dzie niwy szumiać, Tam nad rakoju, 

Pierszuju zorku na niebie spatkać, Tolki z Taboju. (x2) 

 

I nie tak straszna iści pa puci, Budzie z Taboju,  

I tak iści nierazłuczna ii życci, Tolki z Taboju. (x2) 
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TY I JA NA WIEKI 

 

Mnie sumna darahaja, 

Baliucza sliozau nie strymać, 

Praszu ciabie,maliu ciabie, 

Dazwol' ciabie kachać. 

Dalioka wielmi ad ciabie, 

Bajuś zwanić kab nie zranić, 

Kamu skazać jak sumna mnie, 

Dazwol' ciabie kachać. 

 

Ty i ja na wieki, 

Ty i ja dazwol! 

Ty datykajesz maich ruk, 

A bol' u sercy pływie. 

 

Dazwol! 

 

Mnie wiecznaściu zdajecca czas, 

Nażal' spatkańnia nie widać, 

Ja szliu twaje żadannie, 

Dazwol' ciabie kachać. 

I z kożnym nowym dniom, 

Nieutamawany u sercy bol' 

Praszu ciabie z nadziejaj, 

Dazwol' ciabie kachać. 

 

Ty i ja nawieki… 

 

Ja baczyu sliozy, 

Jana była u twaich aczach, 

Ja chacieu uziać ich, 

I hłyboka u sercy zatrymać, 

Praszu ciabie-dazwol! 

 

Ty i ja nawieki… 

  



XL Ogólnopolska Paschalna Pielgrzymka Młodzieży Prawosławnej na św. Górę Grabarkę 

 

57 
 

TYŻ MIANIE PADMANUŁA 

 

Ty skazała u paniadziełak, Pojdziem razam na pasiełak,  
Ja pryjszou, ciabie nia ma, Padmanuła, padwiała.  
 

Tyż mianie padmanuła, Tyż mianie padwiała,  
Tyż mianie maładoha, Z urna razuma zwiała. 

 
Ty kazała szto u wawtorak, Pacałujesz razy sorak, 
 Ja pryjszou, ciabie nia ma, Padmanuła, padwiała. 
 

Tyż mianie...  
 
Ty kazała szto u siaredu Pojdziem razam na biasiedu,  
Ja pryjszou, ciabie nia ma, Padmanuła padwiała. 
 

Tyż mianie...  
 

Ty kazała szto u czaćwier Pojdziem razam na spacer,  
Ja pryjszou, ciabie nia ma, Padmanuła, padwiała. 
 

Tyż mianie...  
 
Ty kazała szto u piatnicu Pojdziem razam na światlicu,  
Ja pryjszou, ciabie nia ma, Padmanuła, padwiała. 
 

Tyż mianie...  
 
Ty kazała szto u subotu Pojdziem razam na rabotu,  
Ja pryjszou, ciabie nia ma, Padmanuła, padwiała. 
 

Tyż mianie...  
 
Ty kazała szto u niadzielu Pojdziem razam na wiasielle,  
Ja pryjszou, ciabie nia ma, Padmanuła, padwiała. 
 

Tyż mianie...  
 
Ty kazała: ja umru, Ja kupiii tabie trunu,  
Ja pryjszou, a ty żywa, I na sztoż tabie truna. 
 

Tyż mianie... 
  

x2 
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W SADU HULAŁA 

 

W sadu hulała, cwietoczki rwała, 

W sadu hulała, cwietoczki rwała,  

Kaho lubiła pryczarawała. 

 

Pryczarawała serca i duszu, 

Ciapier da ciabie chadzici muszu.  

 

Chadzici muszu, lubici muszu, 

Skaży pa praudzi braci nie budu. 

 

Dziauczyno harna dziauczyno pyszna, 

Czaho da mianie wczora nie wyjszła. 

 

A jaj nie wyjdu z taboj nie stanu, 

Pryszlu ja siestru takuju samu. 

 

A ja z siestroju wsiu nocz prostoju, 

Nie ta razmowa jak iz taboju. 

 

Nie ta razmowa nie tyje słowa, 

Nie biełe łyczko nie czornobrowa. 

 

W sadu hulała... 

  

x2 

x2 

x2 

x2 

x2 

x2 

x2 
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WIANIE RUTA 

 

Wianie ruta la prysadau, 

Czarniawaja dziauczynońka, mnie prynada!     (x2) 

 

I nie jeuby i nie piłyby 

Da dziauczyny czarnabrywaj, palacieu by.     (x2)  

 

Palacieu by, dy nia muszu,  

Razlubiła czarniawaja, serca duszu!       (x2) 

 

Ci ty pjan byu, ci zchmialiusia, 

Szto takuju niekrasiwuju, ulubiusia!      (x2)  

 

Ja nie pjan byu, nie zchmialiusia,  

U dziawoczy czorny woczy, ja ulubiusia!      (x2) 
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WIOSACZKA MAJA 

 

Każuć ludzi wioska wymiraje, 

I siudy nichto nie pryjeżdżaje, 

A ja maru szto siudy wairniusia, 

Swajoj wioscy niska pakłaniusia, 

Wspaminaju hody maładayja, 

Hody naszy z wami załatyja, 

Jak kachali wiesieła hulali, 

I biady ni kłapot nie znali. 

 

Wiosaczka maja, maja czaraunica, 

Ty maja lubow maja pałaunica, 

Wiosaczka maja ty maja staronka, 

Piesnia pra ciabie wjetsa zwonka, 

Wiosaczka maja, maja czaraunica, 

Ty maja lubow maja pałaunica, 

Wiosaczka maja, ty maja staronka, 

Wiosaczka maja. 

 

Każuć w naszej wioscy nia ma złata, 

Każuć szto my nie żywiom bahata, 

Tolki my ab hetym nie sumujem, 

Swajo serca szczyra wam darujem, 

Tam susiedzi rodnyja kumoczki, 

Biełarusy naszy hałuboczki, 

My śpiawajem szczaścia wam żadajem, 

I da nas u hości zapraszajem. 

 

Wiosaczka maja…  
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WYSIT JABKO, WYSIT 

 

Wysit’ jabko, wysit’, ale spasty musyt, 

Koły diwka fajna, koły diwka, 

Wyjty za muż musyt’. 

 

Wesila, wesila na wesili ludy,  

Jakże meni znaty, jakże meni znaty, 

Koły ż moje bude. 

 

Dziwczyno horjanko szczo nesesz u dzbanku, 

Daj mi sia napyty, daj mi sia napyty, 

    Budu tia lubyty.  

 

Iwanku, Iwanku ja by tia lubyła, 

Jak by mene maty, jakby mene maty, 

Za tebe ne była. 

 

Kseniu, moja Kseniu perepełyczeńko, 

Ciłuj mamu w ruczku, ciłuj mamu w ruczku, 

A mene w lyczeńko.  

  

x2 

x2 

x2 

x2 

x2 
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Z KANIOM 

 

Wyjdu nocz'u w pole s kaniom, 

Nocz'kaj ciomnaj cicha pajdzom, 

My pajdiom s kaniom po palu wdwajom,  

My pajdiom s kaniom po palu wdwajom.  

 

Nocz'ju w pole zwiozd błagadat', 

W pole nikawo nie widat', 

Tolka my s kaniom po palu idiom, 

Tylka my s kaniom pa polu idiom.  

 

Siadu ja wierhom na kania, 

Ty niesi pa palu mienia, 

Pa bieskrainiemu polu majemu, 

Pa bieskrainiemu polu majemu.  

 

Daj-ka ja razok pasmatriu, 

Gdie rażdajet polie zariu, 

Aj, brusnisznyj swiet, alyj da rasswiet, 

Ali jest' to miesto ali jego niet. 

 

Poluszko majo radniki, 

Dal'nih derewien' agan'ki, 

Załataja rocz da kudrawyj ljon, 

Ja wliublon tiebia Rassija, wliublon. 

 

Budziet dobrym god hlebarod, 

Było wsiako, wsiako prajdiot, 

Poj złataja rocz, poj kudrawyj lion, 

Poj a tom kak ja w Rassiju wliublon. 

 

 

 

x2 

x2 

x2 

x2 

x2 

x2 
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ZA HORU SONCE 
 

Za horu sonce zahoriaje,  

Ta czornyj woron zakriakaw,  

Pojichaw mij myłyj na wijnu,  

Ostannij raz skazaw: Proszczaj!  

 

Proszczaj, diwczyno czornobrywa, 

Proszczaj, diwczyno mołoda,  

Ja siudy bilsze ne powernu,  

Zwidsy dałeka doroha.  

 

Neraz ja zweczora do rania  

Tryma w diwczynu na rukach,  

Teper ja zweczora do rania  

Trymaju krisa na płeczach.  

 

Neraz ja zweczora do rania  

Trymaw diwczynu w obijmach,  

Teper zahrajut’ marsz wojennyj  

Pidu w kazarniu lażu spat’.  

 

Kazarnia, ta szcze-j chołodnaja,  

Sam sobi łoże postelu,  

Ne skaże meni moja myła:  

Pidy, chaj tebe obijmu. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

x2 

x2 

x2 

x2 

x2 
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To już niestety koniec, ale … 

 

… cieszę się, że udało Wam się dotrwać do końca tego 

opracowania. Wierzę, że spędziliście z nim miło czas i się nie 

nudziliście. Mam nadzieję, że ten śpiewnik  będzie Wam służył nie 

tylko tego wieczoru, ale również podczas przyszłych wydarzeń. 

Pamiętajcie, aby pielęgnować tradycję wspólnego śpiewania 

piosenek, z którymi spędzali czas Nasi dziadkowie, rodzice, i  

które, mam nadzieję, będą towarzyszyć również przyszłym 

pokoleniom. 

 

 

 

Trzymajcie się ciepło ! 
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Współpraca: 
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