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...„Nu dyk braj-źa, braN°> 
Usio spaminajza.
Sto-dzień i sto nocy 
Płać, jak maje woćy,
Nad narodu — dolaj
1 płać sto-raz bolej.
Płać tak da astatka, 
Hałasi, jak matka, 
Cfyawajućy dzieci, — 
Dzień, drub' i treci. 
tyraj śloznym tonam
Nad narodu skonam!.."

(Z wiersu „Maja Dudka").



1900 h
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•) npo$. M. IlioTyxoBiH — Hapucti Ticrophii Benapycxaii JliTa- 
parypu. Hacrxa 1. Mchck — 1928. Sir. 85.

Sioleta minuta tryccać hadou ad śmierci Wialikaha 
Biełarusa, Baćki bietaruskaha sućasnaha adradzeńnia, 
pieśniara Fr. Bahusewića.

Sapratidy jość jon wialikim, a takza j Baćkam bie- 
laruskaha adradzeńnia, bo jon piersy u swajej biełaru- 
skaj literaturnaj tworcaści, z niabywałaj da jaho śmiełaś- 
ciaj, hłybinioj i jasnaściaj, jarkimi kraskami wydabyu na 
świet usiu zudasnuju trahiedyju bietaruskaha narodu, 
dajśouśaha da aposniaj hranicy zaniepadu i, choć u ahul- 
nych dumkach, piersy pakazau asnaunyja ślachi, pa ja
kich naród hety moza dajści da zyćcia, da swajho pou- 
naha adradzeńnia.

„U dumkach Bahusewića, pieśniara hetaha adra
dzeńnia, można wyjawić pierśapaćatkowaje zaradzeńnie, 
embryjon tych ideałau, jakija źjaulajucca bajawym lozun- 
ham siońnieśniaha dnia. Pytańnie ab Bahusewiću maje 
dla nas nia totki histaryćnaje, ale i ścisła aktualnaje zna- 
ćeńnie“ — słuśna kaza praf. M. Piotuchowić. *)



I. ŹYĆCIO FR. BAHCIŚEWICA, CHARAKTAR I PAMIAĆ 
AB IM U NARODZIE.

Na wialiki zal, ab zyćci Fr. Bahusewića dajsło da 
nas nia mnoha wiestak. Hałounuju krynicu wiestak ab 
Bahusewiću,—architi, jaho syn, jak świedća Jury Alelka- 
wić u ćasopisi „Benapycb", *) wydać Biełarusam u swa- 
im ćasie admowiusia. Pastupiu tak małady Bahusewic 
dzieła polskaha nacyjanalizmu, dzieła swajej warozaści 
da tych dumak, jakija latucieu jahony rodny baćka ab 
biełaruskim narodzie.

Dumajem adnak, sto zacikaulenyja Biełarusy mo- 
huć choć niesta jasće dawiedacca ab swaim narodnym 
Baćku ad blizkaj radni pieśniara, jakoj jasće astatki 
zywuć. Ale z hetaj sprawaj treba śpiasacca, bo śmierć 
na swajej kalaśnicy zaniasie u mahiłu aposnich świed- 
kau zyćcia Wialikaha Biełarusa.

Palaki i Rasiejcy ab Bahusewiću takza nia pisali 
badaj nićoha, sto jaho zyćcio i tworćaść wyjaśniała-b 
biesstaronna i pawaźna, „bo — jak kaza K. Swajak, aso- 
ba jaho, a łepś jaho dumka, pradstaulaje dobruju supia- 
rećnaść ichnym palityćnym miarkawańniam. Wychodzia- 
ćy z asnowy nie pryznawańnia pasiarednich narodau miz 
Rasiejaj i Polśćaj, abiedźwie starony nia widzieli ani 
Gkraincau, ani tymbols Biełarusau"...**)

Dyk na hetym miejscy padzielfmsia z ćytaćami choć 
tymi wiestkami ab Bahusewiću, jakija u nas znachodziac- 
ca pad rukoj, a takza i tymi dumkami ab im, jakija da- 
puskać majemo padstawu.

Fr. Bahusewic radziusia u 1840 h. u Aśmianskim 
paw. z drobnaj spolsćanaj biełaruskaj katalickaj slachty, 
u falwarku Kuślany. Skonćyusy siarednija nawuki u Wil-

*) .CTaptj MencK y OenapycKix ycnaMlHax*. .Benapyct. 
1920, JS6 2.

**> Kazimir Swajak — .Fr. BahuSewić — piaśniar bielaruski* 
.Krynica* 1920 h., Nr. Nr. 2,3,4,5.
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ni, P'erajechau u Pieciarburh, dzie pastupiu na fizyka- 
matematycny addzieł uniwersytetu.

Dzieła niawiedamych nam dahetul bliżej pryćyn, Fr. 
Bahusewic nawuku hetu pierarwau, wiarnuusia u rodnu- 
ju flsmiansćynu i byu tam niekatory cas narodnym na- 
staunikam.

Kali u 1863 h. na litotiska-biełaruskich ziemiach wy
buchła polskaje paustańnie, Fr. Bahusewic takza dału- 
ćyusia da jaho i byu ranieny u nahu. Ranienym zaapie- 
kawalisia sialanie i skryli ad woka carskaj ułady. Pryćy- 
ny ticaścia pieśniara u hetym paustańni, na zal, takza 
niawiedamyja. Bdnak, kali woźmiem pad razwahu bieła- 
ruski narodnicka-socyjalny duch jahonaj tworćaści, a tak
za mahćymaść znajomstwa z rawieśnikam swaim, pau- 
stancam Kastusiom Kalinouskim, latucieusym ab palityc- 
naj niezaleznaści nasaha kraju, — nie bież padstawy 
mozam dumać, sto Fr. Bahusewic, iducy prociu carskaj 
niawoli, śniu sałodkija sny, miz insym, i ab palitycnaj 
niezaleznaści biełaruskaha narodu i z hetaj metaj dału- 
cyusia da paiistańnia.

Kab, widać, zaciorci ślady swaho prastupku^prad 
carskaj uładaj, Fr. Bahusewic pierawandrawau na Ukrai- 
nu u Niezyn, pastupiu tam u Jurydyćny Licej, jaki 
i skonćyu u 1868 h.

Pośle skanćeńnia praunych nawuk piaśniar nas dou- 
hija hady prabywau na Ukrainie, na służbie sudowaha 
śledawaciela. U hetym ćasie paznau jon dobra ukrain- 
skuju mowu, ukrainskaje narodnaje zyćcio, a pradusim, 
jak treba dumać, twory świeża pamiorsaha (1861) wiali- 
kaha ukrainskaha adradźenca pieśniara T. Sewćenki.

flle ni jasnaje nieba Ukrainy, ni biaźmierny prastor 
i bahaćcie jaje palou nie mahli zamianie Fr. Bahusewi- 
ću choć ubohaj, ale rodnaj staronki, rodnaha swajho 
padniawolnaha narodu. Dyk pakinuu jon Ukrainu i pry- 
byu u Wilniu, dzie pracawau, jak adwakat, pry flkruz- 
nym Sudzie.

Urescie 15. IV. 1900 h. slauny nas Baćka j piaśniar 
rasstausia z hetym świetam. Pachawany jon na rodnych 
parafijalnych mohiłkach u Źupranach.

„Fr. Bahusewic, jak i jaho paezija, — jak kaza us- 
pomnieny uzo Kaz. Swajak — byu fihuraj niazwyćajnaj
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i dla Biełarusi maje jon nie abyjakuju wartaść... Rod Ba- 
husewićau nia minuta taja samaja dola, jakaja tak mno- 
ha zachapiła synou biełaruskich i addała ich na słuzbu 
„kulturnaha“ susiedztwa. Kali-b chto spytau, skul widać, 
sto taki fld. Mickiewić nia byu Biełarusam — adkazuć, 
sto świedkam jaho twory. Nu, peuna! Tak woś z tworau 
swaich Bahusewić pakazywajecca nam, jak cysty Bieła- 
rus i hetaha nam dosyć, kab pastawić jaho miz swaimi 
piśmieńnikami, choć radnia jaho mo‘ i nie pryznajecca 
da Biełarusi. Choć paezija Bahusewića ahułam dawoli

Dom Fr. Bahusewića, a prąd domam jaho rukami sadźany wiąz, 

abjektyunaja i mała jon pakazwaje z-za jaje swajho twa- 
ru, wyhladu swajej ułasnaj dusy, adnak u joj znachodzim 
niekulki silnych wyrazeńniau, z jakich jon wyhladaje, jak 
Biełarus idejny i z metaj, jakoj nia śmieli pastawić pa- 
piarednija biełaruskija piśmieńniki...

Bahusewić u swaim zyćci stodziennym byu demo- 
kratam, heta znaca, sto jon nie addzialiusia cełaj proć- 
maj ad sialan Biełarusau, jak zrabiła slachta insaja. Jak 
adwakat, mieu jon ćastyja znosiny z prostym ćaławiekam 
i hetym samym moh dobra paniać skład jaho dusy. Lu
bili Bahusewića Osie za dastupnaść i hładkaść biełaru- 
skaj hutarki, u jakoj jon zausiody źwiartausia da Bieła
rusau. Paznau jon jaknajleps kryudu, jakaja dziejeiasia 
na biełaruskaj ziamlicy i baraniu nasaha brata nia tolki 
słowam, ale i dziełam...
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Nia dziwa, sto naród uwazau jaho „za swajho" 
i śmierć jaho wyzwała śćyry zal, sto adbiusia syrokim 
spaćućciom pa cełaj Biełarusi, bo z im syśou sa świętu 
pierśy piśmieńnik-demokrat, jaki mieti adwahu zastupic- 
ca za biednatu i pakazać świętu nasu kryudu. Jon paćy- 
naje rad piśmierinikau, śto buduć baranic taksama pad- 
niawolnaha, mo‘ nawat haraćej, ale woś u cym nie zrau- 
niajucca z Bahusewicam: nie abojmuć cełaści biełaruskaj 
dusy, a jon patrapiu heta zrabić“...*)

Dyk nia dziwa, sto pamiać ab Baćku swaim u naro
dzie dahetul nie zahinuła. Staryja Biełarusy kataliki, zśy- 
rokich ćasta wakolic Kuślan i Żupran, jaśće ab im pomniać. 
„Dziiiny byu i ważny ćaławiek — można jśće było nia- 
dauna paćuć ad sialan z wakolic Żupran — nadta jon 
muzykoti lubiu, z imi achwotna prabywau, hawaryu i na- 
siu siarmiahu".

Fotohrafija Bahusewića ii siarmiazie sapraiidy świet 
baćyła: byli z joj biełaruskija knizki i jość jasće dahetul, 
ale, na wialiki zal, siańnia Bahuśewic u siarmiazie u su- 
ćasnych biełaruskich wydawiectwach, prynamsi ii Zach. 
Biełarusi, spatykajecca śtoraz radziej, a fotohrafija ii siar
miazie, ci choć dobraja z jaje klisa — heta iizo wialika- 
ja siańnia redkaść!

Żywuć takza u pamiaci narodu dreiicy; sadzanyja 
rukoj pieśniara, u Kuslanach, a takza na rynku Źupran- 
skim kamień, ab jakim jość u narodzie wiestka, sto z he- 
naha kamienia padćas paiistańnia 1863 h. pramaiilaii 
Fr. Bahusewić.

Nie adrećy budzie tut takza uspomnić, sto wieda- 
my mastak biełaruski Jazep Drazdowic, u suwiezi z sio- 
letnim jubilejem Fr. Bahusewića, adwiedau Kuślany 
i Źuprany i smat zrabiu rysunkaii tych recau i miajscoii, 
jakija ścisła źwiazany z pamiaciaj naśaha Wialikaha fid- 
radzenca. Rysunki henyja, likam da 20, ułozanyja ii dwa 
ssytki, biazumoiina, źjatilajucca duża cennym ukła
dam dla zachawańnia i zywiejsaha iizbudzeńnia ii na
rodzie pamiaci pieśniara, a takza ii peunym znaceńni, da 
iepsaha paznańnia zyćcia jahonaha.

Z niekatorych z henych rysunkaii i my tut kary- 
stajem.

) Kaz. Swajak. Tamźa.



II. CAS, LI JAKIM ŹYU FR. BAHC1ŚEW1Ć.

Wielić tych dumak, tych ideałau, jakija u swajej 
biełaruskaj tworćaści atkryij biełaruskamu narodu Fr. Ba- 
husewić, a takza i jaho asoba jaśniejsymi nam stano- 
wicca ja§ce bols, kali my zbolsaha hlaniem na toj cas 
i na tyja warunki, kali jon zyti.

Heta byu cas, kali mahutnaja rasiejskaja imperyja 
piajała narodu nasamu chauturnuju pieśniu. Piaśniar nas 
ros, hadawausia i twaryu za casau Mikałaja I (f 1855), 
Aleksandra II (t 1881) i Aleksandra III (f 1894). Byu he
ta cas, kali carskija tirady uzialisia nisćyć usio toje bie- 
łaruskaje, sto jsće było astausysia paśla polskaha nad 
Biełarusiaj panawańnia.

Kaścielna-carkounaja Unija, ka^oraja, choć była uzo 
duża spolonizawana, adnak jasće nie pierastawała być 
u peunaj miery biełaruskaj narodnaj wieraj i asiarodkam 
biełaruskaj kultury, — u 1839 h. była skasawana, Bieła- 
rusy unijaty siłaj dałućany da Carkwy Prawasłaunaj, ja- 
koj nakinuta była mowa wyklućna rasiejskaja.

Mitrapalit Siemaska zahadau niscyć usie unijacki- 
ja (biełaruskija i sławianskija) knizki, jakich jon sam, jak 
pryznajecca u swaich „Zapiskach", spalili niekalki tysiąc.

Sproby nakinuć rasiejskuju mowu byli takza i Kata- 
lickamu Kaściołu, a hetyja sproby, złućanyja ćasta z si
łaj fizycnaj i z pahrozaj samoj Katalickaj Wiery, zahania- 
li Biełarusau katalikou pad apieku palakou — panou 
i ksiandzou, jak swaich adnawiercau, a razam z hetym 
prywućali ich da polskaj mowy ii kaściele, da „polskaj 
wiery".

1840 h. aficyjalna była spyniena dziejnaść Litouska- 
ha Statutu i zabaroniena było karystacca ii sudoch stara- 
daiinym krajowym prawam na absary Litwy i Biełarusi, za
wiedziona ćuzoje prawa rasiejskaje z ćuzoj narodu pro- 
ceduraj, z ćuzoj mowaj, z ćuzym i warozym da biełaru
sau ćynawiectwam.
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Drukawańnie biełaruskich knizak z boku carskich 
uładau napatykała na wializarnyja trudnaści, a ureście 
drukawańnie hetych knizak łacinkaj carski urad 1859 h. 
zabaraniu aficyjalna. *)

*) An. UInioficKi — Auhocihh pacencKara ypany ga SenapycKae 
mobk y XIX Ct. (SanicKi ajjH3. ryuauiTapHtjx HaayK Ihct. Ben. Kynt- 
iypw. Kh. 2. MeHCK 1928.

**) tlpo<j>. y. IrHaToycKi -- ricropbiH Beiapyci y XIX i y nas. 
XX ct. Mshck, 1928. Str. 107.

1861 h. nastupiła, prauda, skasawańnie panscyny, 
ale skasawańnie heta bols było na papiery, jak saprau- 
dy. Sieianin i dalej faktyćna astawausia u pounaj zaleź- 
naści ad panou cuzyncau — palakou ci maskalou i da
lej ciarpieu socyjalnaje paniawoleńnie.

Skasawańnie panscyny u 1861 h., jak kaza biełaru- 
ski historyk praf. (J. Ihnatouski: „nosić susim niezasłu- 
zanuju hromkuju nazwu „wialikaj sialanskaj reformy". 
Raniejsy „pan" — pryhonsćyk pawinien byu zrabić us- 
tupku maladomu „panu" — pradpryjemcu, pramysłowa- 
mu kapitalistamu. Wyzwaleny na sławach sieianin, u sa- 
praudnaści zastausia pad ekanamicnym upływam i pad 
uładaj usiorouna „pana", tolki nowaha typu. U dadat- 
ku, uwajsousy u biespasrednyja znosiny z dziarzaunaj 
uładaj, jon papau pad łaskawuju apieku źbiadniełych 
panou, sto parabilisia uradnikami (ćynounikami), napry- 
kład mirawoha pasrednika, zborsćyka wykupnoj płaty, 
kapitan — spraunika, asesara i h. d. flproc taho, „re
forma" utwaryła dla sielanina nienarmalna ciaźkija zia- 
mielnyja adnosiny, u katorych jon zadychausia"...**)

Słowam,—sud, Kaścioł, Carkwa, skoła, administracy- 
ja i ahułam usio zyćcio hramadzkaje, palityćnaje i eko- 
nomicnaje było jaskrawym abrazom ćuzackaj maskouskaj 
niawoli nad biełaruskim narodam.

(Jrescie i samo imia Biełaruś, u dziarzaunym zyćci 
było zamieniena ćuzyncami na „CtBepo-SanaflHbiM Kpan".

Wot jak pryhoza i słusna pisa ab hetym u wadnej 
z swaich knizak wiedamy biełaruski palitycny i hramadz- 
ki dziejać Al. Ćwikiewić:

„Nia hledziaćy na hłuchi, pazbauleny jakoha-b to 
nia było hramadzkaha zyćcia, peryod 70-ch hadou na 
Biełarusi, nia hledziaćy na pieramohu reakcyi i kazion-
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naj oficyjalnaj sfery, jakaja śerym pakryćciom lahla na 
Biełaruś i zusim zachawała ad woka bićcio narodnaha 
pulsu—niedzie u narodnych hłybiniach, pad sałamiannaj 
strachoj kumaj sialanskaj chaty, u staraświeckich zaścien- 
kach źbiadnieuśaj biełaruskaj ślachty, jak i raniej, żyła 
i pacichu hareła świadomaść taho, sto ni wyzwaleńnie 
sialan ad pryhonu, ni połymia krywawaha paustańnia, ni 
rasiejskaja administracyja z jaje cynounikami, śkołamk 
wojskami i turmami, ni, ureście, świstki parawozau, sto 
panieślisia dzikim cortam pa lasoch i bałotach Biełarusi 
— sto usio heta nie wyrasaje spradwiećnaje zahadki 
krainy, nie niasie joj kancatkawaj, blizkaj i zrazumiełaj 
praudy. Narodnyja masy usiorouna stawilisia da Osich 
hetych nawin i wonkawa, tolki spowierchu, ich pryjma- 
li. Jak sto hadou prąd tym, jany maukliwa pracawali, 
słuchali i cahości cakali.

Jany, prauda, bacyli, sto zyćcio niby źmianiajecca; 
jany razumieli, sto na ich nasouwajecca niesta nowaje, 
ale sto heta nowaje pawinna saboj aznacać — jany nie 
razumieli. fldno dla ich było jasna: staraja Polsca, taja 
„polskaja sprawa11, jakaja panawała na hetych ziemiach 
stołki casu i u jednaści z jakoj smat chto u kraju maryu 
ab bols swabodnym i pounym źyćci, i uhladau niesta 
swajo ułasnaje, tutejsaje, — sto hetaja staraja Polsca 
pamiorła i ad ich adychodzić.

Na miesca hetaje polskaści, jany bacyli, nasouwa
jecca sa uschodu niesta nowaje, mała wiedamaje i zna- 
jomaje, ale niepieramozna - mocnaje — nasouwajecca 
Rasieja.

Isła Rasieja pa cyhunkach, pa niaźliconych stancy- 
jach, sto asieli pa Biełarusi na samych niespadziawanych 
miascoch, isła parawozami i wahonami, u asobie maśy- 
nistau, konduktaraij, inzynierau i padradcykau z kakar- 
dami i formiennymi huzikami; isła pa sudoch, pa ka- 
zionnych pałatach i Osich haradzkich ustanowach; isła 
pa palicyi, pa wałasnych kiraunictwach; pierawalwałasia 
u sotniach tysiąc pudou hruzau, sto napływali u kraj cy- 
hunkaj, rakoj i śaśoj; nasouwałasia u wializnym zwaro- 
cie handlu u bankach, u bankirskich kantorach; isła pa 
poście; nawaracwałasia sotniami woinskich ciahnikou, na- 
hruzanych sałdatami z harmonikami, z zalichwackimi cu- 
zymi pieśniami; zamacouwałasia u dywizyjonnych stabach,. 
u wializarniejśych intendanckich składach i wajskowych
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kasarach, dziakujućy jakim Biełaruś abaraćywałasia u niej- 
kuju biaskoncuju krepaść; urescie, — paćała usio bols 
i bols naciskać jana pa carkwoch, śkołach, knihach.

Usio, sto było nowaha, naporystaha, peunaha u sla
bie, usio sto zwysaka i z pahardliwym ździuleńniem hla- 
dzieła na tutejsaje ,,łapaconskaje“, — usio heta było 
Rasieja. Jakaja jana była sapraudy hetaja Rasieja, 
sto jana z saboj prynosiła biełaruskaj wioscy i archaić- 
namu slachockamu dwaru, dakładna nia było wiadoma. 
Pry kancy 70-ch i z pacatkam 80-ch hadou Rasieja tolki 
paćynała napływać siudy, jana padrychtouwałasia da ća- 
hości bolsaha, da usieahulnaha, usiebakowaha achapleń- 
nia. Ale było uzo jasna, sto hetaje achapleńnie paćyna- 
jecca, sto jano niaminuća...

Toje, sto na praciahu celnaha stahodździa było nie 
pad siłu imperatarskamu rasiejskamu uradu z jaho kry- 
wawym despotyćnym rezymam, — pieratwareńnia Bie- 
łarusi z „polskaha" kraju u kraj „hctmhho pyccKin", toje 
biaskrouna i biaz sumu paćau rabić rasiejski kapitał 
z jaho fabrykami, zawodami i kantorami.

1 woś pad wiaskowaj strachoj, u slachockim zaścien- 
ku, dy u staraświeckim pańskim dwary na Biełarusi ad- 
ćułasia niebiaśpieka. Zahastryłasia staroje, spradwiećna- 
je pytańnie, jakoje skroż stajała nad krainaj i ii easy 
Rećy Paspalitaj i u easy cara i pryhonu: sto-z jość tut, 
na miescy, ad ćaho adchiliłasia i ad ćaho paćała ady- 
chodzić Polsća i kudy nasouwajecca Rasieja?

Sto znaćyć „tutejsy kraj" i „tutejsy narod?“
Tak u samuju zaniepałuju paru „patapauscyny"”5) na 

Biełarusi padrychtouwałasia i naradzałasia uzwysanaja 
ideja pryhniećanaje muzyckaje biełaruskaje nacyi i ad- 
bywałasia uświedamleńnie samastojnaści biełuruskaj na- 
cyjanalnaj kultury.

Toje, sto ciahnułasia praż hady, dziesiacihodździ 
i stahodździ, toje urescie znajsło samo siabie, znajsło 
swajo imia, wyrwałasia połymiem z pad popiełu minułaha.

My haworym ab dziejnaści Bahusewića i paćatku 
biełaruskaha kulturnaha separatyzmu". **)

*) „PatapauScyna" — ćas, kali Wileńskim hienerał-hubernata- 
ram byu Patapau (ad 1868 h.l

*’) AnHKcaHjip U,sBiKeBii — .SanajjHo-PyccHSM*. Hapucbia ri- 
CTopai rpaiian3Kaił Mbicani Ha Benapyci y XIX i nanaTKy XX b. MeHcn 
— 1929. Cip. 184 — 186.
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Jaskrawa takza ab sumnym ćasie dla Białarusi, ka
li zyu i twaryu Fr. Bahusewić, pisa Kaz. Swajak, jaki miz 
insym kaza: „Casy Bahusewica — heta easy tryumfu si
ły. Biełarus prymusany byu pakinuć swaju wieru i zapra- 
dać swajo sumiennie wiery kazionnaj. Mowa jahona pry- 
znana haworkaj rasiejskaj i wykinuta z zyćcia publićna- 
ha, nawat z adnosin relihijnych. fldnak Biełarus u hłybi- 
ni swajho ducha zakładaje silny pratest, a dzie-nia-dzie 
maje nawat adwahu kinuć słuham carskim wyzau...

M kali napor z boku carskaj palityki nie pierastaje 
— Biełarus, nia choćaćy zastynuć u rasiejskim bizantyz- 
mie i sukajucy swajho Dazboha, *)  kidajecca da abra^ 
du łacinskaha, ale i tut apiakajecca, bo praż polski kaś- 
cioł wystaulaje na paniawierku, a kali-nie-kali i na zhu- 
bu, swaju rodnuju mowu.

*) Daźboh — biełaruski pahanski ba2ok.„ Biełarus śukau prau- 
dziwaha Boha, ale adnosiny swaje da Jaho chacieii mieć u rodna) 
mowie, (pryp. aiitara.).

**) Kaz . Swajak, tamźa.

fl tymcasam pre na jaho i inśaja siła — heta nia- 
wola ekanamicnaja. Ciśnie Biełarusa pan, choć nie ura- 
dowiec rasiejski, ciśnie jaho niedachwat rodnaha słowa 
nia tolki u skole, ale i u kaściele; ciśnie jaho padatak, 
bo jon nia maje cym jaho zapłacić! 1 woś niadola u wa 
tisiej brydzie swajej nakinułasia na Biełarusa: niama 
chleba, niama aświety, niama woli“**)

Woś-za i sapraudy, siarod hetakaj ciomnaj biełaru- 
skaj nocy jarkim świetam zaźjali na rodnym niebie jas- 
nyja żorski — dumki ab nasym adradzeńni wialikaha 
i słaunaha Fr. Bahusewica, Patryjarchi biełaruskaha narodu.



III. ZARODKI B1ELARUSKAJ LITERATURY I BIELARU- 
SKAJ HRAMADZKAJ DUMKI DA FR. BAHUSEWICa.

Prauda, prąd Fr. Bahuśewićam i u ćas jaho, nia 
hledziaćy na tuju ciemru-niawolu, jakaja panawała tady 
nad Biełarusiaj, uzo była biełaruskaja literatura, ale dum- 
kaj swajej jana nie dasiahała istotnych patreb, saprau- 
dnych ideałau biełaruskaha narodu. Adny autary henych 
literaturnycb tworau (Eneida, Taras na Parnasie) Biełaru- 
sa wystaulali tolki na śmiech i żarty, druhija (J. Barś- 
ceuski, A. Rypiński, I. Ćecat, P. Śpileuski) razhladali Bie- 
łarusa i jaho zyćcio, jak pradmiet nawukowych dośle- 
dau i wyrażali ścyruju spahadliwaść u jahonaj ciazkoj 
doli, insyja-z uznou (W. D.-Marcinkiewić), ad dusy spa- 
hadajucy narodu, daradzali jamu hadzicca z.złój dolaj — 
macychaj.

Praf. U. Ihnatouski daskanalna maluje typa-narodni- 
ka, jakim jon tady pawinien byu być, kab moh śkirawać 
tahocasnaje biełuruskaje zyćcio na darohu nacyjanalna- 
socyjalnaha wyzwaleńnia:

„Sielanin na Biełarusi zywie u ciazkich umowach. 
Jaho duśyć małaziamielle i bieźziamielle. Jon wiadzie 
ciazkuju baraćbu za swajo isnawańnie u niawynosnaj 
biednaści, u ciemnacie i nieświadomaści. U swaje easy 
narodnik u styli Marcinkiewica byu pierakanany, sto pry- 
ćyna ciazkoha stanu sielanina kryjecca u naduzyćciach 
błahich panou, akanomau, arandarou i druhich padpan- 
kau. Nie takija nastroi i pierakonańni narodnika 80-ch 
i 90-ch hadou. Jon dobra razumieje, sto harapasniku- 
sielaninu zywiecca na Biełarusi drenna nie ad hetych 
drobnych naduzyćciau, a ad taho, sto jon wynosić na 
swaim karku sućasny jamu ład zyćcia, pabudowany na 
ekonomićnaj eksploatacyi i na palityćnym pryhniacieńni 
pracounych mas. Sto datycyć da Biełarusi, to na jaje 
absary ekonomićnaja eksploatacyja i palityćny ucisk moc
na źwiazany z nacyjanalnym pryhniacieńniem. Papiared- 
niaja historyja astawiła tut ciazkuju spadćynu: socyjalny-
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ja hrupirouki, panujućyja ekonomicna i palityćna na Bie
łarusi, nalezać da druhich nacyj, kulturna wysejsych ad 
biełaruskaj nacyi, da katoraj u swajej masie nalezyć 
biełaruski sielanin. Biełaruski sielanin ekonomicna j pa
litycna pryhniatajecca polskim ci ruskim panam i rus
kim ćynounikam, a razam z im pryhniatajecca jaho mo
wa j kultura. Pan i wuradnik baćyć u wasobie sielanina 
nia tolki pradstaunika asobnaj socyjalnaj hrupy, ale 
j pradstaunika asobnaj nacyi. Jany dusać jaho z hetych 
dwuch bakou. Takim sposabam narodnictwa kanca XIX 
st. na Biełarusi znou, jak i raniej, pawinna było pasta- 
wić radam sialanskaje socyjalnaje pytańnie i biełaruska- 
je nacyjanalnaje pytańnie. Narodnictwa, takim cynam, 
razam z tym było j biełaruskim rucham. Samo saboj 
zrazumieła, sto narodnik na Biełarusi, kali chacieu bliz- 
ka padyjści da sielanina i być dla jaho zrazumiełym, to 
jon pawinien byu źwiarnucca da jaho i pisać ab im u tej 
mowie, jakoj dumaje i haworyć sielanin. H sielanin na 
Biełarusi karystausia swajej „prostaj", biełaruskaj mowaj. 
Kali narodnik u centralnaj Rasiei pisa parusku, to dla 
biełaruskaha narodnika abawiazkowa biełaruskaja mowa. 
Kali narodniku Rasiei ruskaj mowy abaraniać nia treba, 
to narodniku Biełarusi prychodzicca abaraniać biełarus- 
kuju mowu, katoraja uciskajecca razam z biełaruskim 
sielaninam.

Typowym pradstaunikom biełaruskaha narodnictwa, 
a razam z tym i biełaruskaha ruchu henaha ćasu źjaula- 
jecca Francisak Bahusewic".*)

Sapratidy, Fr. Bahusewic piersy raskryti prąd naro- 
dam usiu nahuju trahićnaść jaho pałazeńnia, pakazau 
ideały narodnaha adradzeńnia i wysoka zatknuu wiechi 
na slachu da ich.

„Piersyja prajawy biełaruskaha kulturnaha świeda- 
maha separatyzmu — pisa HI. Cwikiewić — my adno- 
sim znaćna dalej, cym heta pryniata, my adnosim 
heta da piersych dziesiacihodździau XIX wieku, kali 
u muroch Wilenskaha Uniwersytetu załazyusia hurtok 
biełaruskich (rutenskich) adradzencau u asobach Ihnata Da- 
niłowića, ks. Michała Babrouskaha, Jazepa Jarasewića dy 
insych. Prajawy hetaj śwadomaści my baćym zatym na

*) y. IrHaToycKi, tam-źa, str. 181—182.
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usim praciahu XIX st., ad prac Jana Cećata da wiersau 
Dunina-Marcinkiewića. file piersaje sapraudnaje wyjau- 
leńnie biełaruskaje idei i świadomaje zaćwierdźańnie ja- 
je, jak idei nie prowincyjalna-polskaj i nie prowincyjal- 
na-rasiejskaj, a samastojnaj, niezaleznaj ad taho i dru- 
hoha boku, my adnosim da 70 hadou, da dziejnaści Ba- 
huśewića". *)

ft Kazimir Swajak razhladaje hetu sprawu jasce 
hłybiej, bo siahaje jasce u dalejsuju minuusćynu. „My 
chocam — kaza jon — dajści da wysnawu u hetych uwa- 
hach, sto Bahusewić byu tym piersaradnym piśmieńni- 
kam narodnym, ad katoraha pacynajucca adrodziny bie- 
łaruskaha piśmienstwa. Kazu adrodziny (nie naradziny), 
bo swajo piśmienstwa my uzo mieli. file toje piśmienstwa 
mięła niejki falsywy padkład, kali prajslobiaz śledu. Piś
mienstwa toje chawajecca u hrob razam sa swaimi twar- 
cami. ft twarcami jaho byli akurat tyja ludzi, patomki 
katorych paśli u prymaki da cuzyncau i da ich kultury. 
Była heta piers-najpiers biełaruskaja ślachta, katoraja, 
pierastajucy być biełaruskaj, schawała i toje piśmienstwa 
u archiwy. Piśmienstwa relihijnaje trywała jasce ii znosi- 
nach kaścielnych, ale i na jaho prysou ćarod, kali cary 
rasiejskija skasawali CJniju i mowu biełaruskuju pastaralisia 
zamianie rasiejskaj. Woś lazyć toje staroje piśmienstwa 
u archiwach i nichto jaho nia krataje — chiba myś, abo 
jaki ćasam cikawy wucony. Jość twory tam usiakija. 
ftproć aktau uradawych (da kanca wieku XVII), hramat 
kniazych i karaleuskich, lazyć tam i taja literatura car- 
kounaja: pamiatka zmahańnia (Jnii za swajo isnawań- 
nie. Jość tam i literatura pryhozaja, u tworach jakoj piś- 
mieńniki sukajuć charastwa,

Toje staroje biełaruskaje piśmienstwa nia mięła 
padkładu u tak zwanym prostym narodzie — u jaho 
pohladzie na pryrodu, poupym fantazii, u jaho tej 
prostaj filozofii — i zatoje zhinuła. ft kali rewalucyja 
francuskaja ruchnuła sa swaimi „prawami" ćaławieka pa 
Europie i prymusiła hladzieć kryśku inaćaj i na wias- 
kouca, tady adkrylisia woćy piśmieńnikau naśaha brata, 
ftle na zal nia było uzo kamu tady pisać pabiełarusku: 
adny pisali parasiejsku, druhija papolsku. Ćerpali tady 
z nasaha ludu „piosnki wieśniacze", pokazki i pierarab-

*) A. ĘbBiKeBin, tam-źa, str. 186-187.
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lali na swój ład, a Biełarus nie źwiartau uwahi, sto jaho 
skarb paezii ludowaj raźbirajuć i pryswojwajuć — swa- 
ich piśmieńnikau nia mieu. flz niekatorym sumiennie 
zwarusyłaś i zaćali pisać papiełarusku. Byli heta: Barsćeu- 
ski, Marcinkiewić i insyja znanyja nasy piśmień- 
niki. Bralisia jany adnak za piaro chutćej dla zabawy, 
jak z patreby; naród jasće spau, abo leps skazać—stah- 
nau u panśćynie. I woś u kancy wystupaje Bahuśewić— 
jak piśmieńnik idei asobnaści biełaruskaha narodu"...*)

*) Kaz. Swajak, tam-źa.
**) KapcKifi. Benopyccti. t. 111, Btjn. 3. str. 194—195. (Cytujem 

pawodle Piotuchowića: .Hapucbi'... str. 87).

Hetyja wialikija bielaruska-adradzenskija dumki Fr. 
Bahusewica znachodzim u hałounych wydanych dahetul 
jaho tworach: „Biełaruskaja Dudka" (Krakau, 1894) 
i „Smyk biełaruski" (Paznań, 1896). ftbiedźwie knizycy 
padpisany wydumanym proźwisćam: piersaja proźwisćam 
— Maciej Buraćok, druhaja — Symon Reuka z pad Ba- 
rysawa.

Niekatoryja twory Fr. Bahusewica jasće niedru- 
kawany i dahetul znachodziacca u rukapisie, jak napr. 
„Biełaruskaja Skrypka", jakuju maje u swaim archiwie 
wiedamy i zasłuźany pioner biełaruskaha ruchu prof. Br. 
Epimach Śypiłła.

Hpraća hetaha jość takza Bahusewica niekalki zar- 
tauliwych apawiadanniau prozaj, drukawanych u „Nasaj 
Niwie" za 1907 h.: „Świedka" (u N° 9) „Pałasousćyk" 
(u Nr. 10), „Dziadzina" (u Nr. 25).

Piaru Bahusewica urescie naleza wierś: „Jaśnie 
Wialmoznaj Pani ftreśćysie", nadrukawany u „Bapij,e“ 
(1918, Nr. 1) i u „Ćasopisi" (1920, Nr. 2).

Warta tut takza adznaćyć dumku praf. Karskaha, 
jaki kaza, sto z imiem Bahusewica złućajuć jasće 
dwa maleńkija twory: niewialićkaje apawiadańnie prozaj: 
„Tralalo nocka" i, napisanaje u formie praklamacyi, apa
wiadańnie ab zaćynieńni kaścioła u Krozach 1863 h., ale 
peunych wiestak ab prynaleznaści hetych tworau Bahu- 
śewiću niama. **)

Hałounyja-z twory Bahusewica, jak my uzo uspom- 
nili, u „Dudcy" i u „Smyku", dyk na padstawie ich i bu- 
dziem sudzić my ab jahonaj tworćaści.



IV. BAHC1ŚEWIĆ, JAK BIELARUSKI NARODNIK-
PATRYJOT.

CIzo u pradmowie da „Dudki“, napisanaj prozaj,. 
piaśniar jasna i śmieła zajaulaje ab samabytnaści bieła- 
ruskaha narodu, jaki, jak wykazwaje, maje swaju ułasnu- 
ju mowu, historyju, kulturu, terytoryju i hałosna zakiika- 
je Biełarusau, kab śanawali swaju mowu i hetym imk- 
nulisia da zyćcia, da adradzeńnia.

„Smat było takich narodau, — kaza Bahusewić — 
sto stacili najpiers mowu swaju, jak toj ćaławiek prąd 
skanańniem, katoramu mowu zajmaje, a potym i zusim 
zamiorli. Nie pakidajcie-z mowy nasaj biełaruskaj, kab 
nia umiorli! Paznajuć ludziej ci pa haworcy, ci pa adzie- 
zy, chto jakuju nosie; oto-z haworka, jazyk i jość adzie- 
za dusy... Moza chto spytaje: hdzie-z ciapier Biełaruś? 

' Tam, bratcy, jana, dzie nasa mowa zywie“...
Pośle hetych asnaunych dumak ab biełaruskim na

rodzie i pośle zakliku jaho da nacyjanalnaha adradzeń
nia, u pierśym wiersy („Maja Dudka") spatykajem ha- 
łounyja tony dudki-liry pieśniara Fr. Bahuśewica. Spiar- 
sa jon dumaje zajhrać na wiasioły ład:

„Ecb, skruću ja dudku! — kaza jon — 
Takoje zajbraju,
Sto usim budzie ćutka, 
Ad kraju da kraju!.. 
l\u, dyk brc<j-źa dudka! 
Kab-źa byka ćutka... 
Kab ty tak ibrała, 
Kab ziamla skakała! 
Zajbraj tak wiasioła, 
Kab usie ukoła, 
Uziausysia u boki, 
Dy paśli u skoki"...
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Hie nia słuchaje dudka pieśniara, anijak jana nia 
moza zajhrać wiasioła. Dyk pytaje jon u dudki: 

„...Ćamu-ź nia F>rajeś? 
Cbiba ty nia znajeś, 
nia wiedajeś cijiba, 
Sto jak taja ryba 
Dy na lodzie bjecca, 
Tak woś ja, zdajecca, 
Sorak badou bjusia, 
Nijak nie żwiarnusia, 
Nijak nie natraplu 
Wadzicy cboć kaplu, 
Dy takoj wadzicy, 
Dy z takoj krynicy, 
Sto jak cbto napjecca, 
Dyk wolnym stajecca"...

Dy nicoha heta iihawarywańnie nie pamahaje. Cu- 
je piaśniar, sto zajhrać jamu na dudcy-wiesiałuścy nia 
udasca, sto treba jamu śukać insaj dudki.

„Kinu-ź dudku tuju, 
A zrablu drubuju. 
Ciapier zrablu dudku 
Ad żalu, ad smutku.

f\ woś i henaja nowaja dudka, woś henaja zalejka 
smutnaja! Ciapier uzo muzyka wyjdzie, bo piaśniar uzo 
jasna baca, sto jon maje na dudcy swajej wyihrawać. 
Ciapier piaśniar akanćalna kaza jej:

„$to-dzień i śto-noćy 
Płac, jak maje woćy, 
Nad narodu dolaj, 
I płać śto-raz bolej... 
tiałasi, jak matka, 
Cbawajućy dzieci — 
Dzień, drubi i treci. 
Ibrai śloznym tonam 
Nad narodu skonam!"...

Woś-za piaśniar maje piajać 
„Nad narodu dolaj, 
Nad narodu skonam"

i hetym sajnym budzić naród biełaruski na nacyjanalna- 
ha wyzwaleńnia, da zyćcia, bo znasou jon tuju zadanuju
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krynicu z wadzicaj, jakoj jość nacyjanalnaje adradzeńnie 
biełaruskaha narodu.

I sapraudy, u pierśuju badaj ćarhu u henaj dudcy- 
liry cujem tony narodnyja, jak asnaunyja dla usiestaron- 
naha adradzeńnia narodu, tony pounyja haraćaj łubowi 
da rodnaj krainy.

Hledziaćy na seraje, harotnaje zyćcio swajho naro
du, woka pieśniara mimawolna prykowywaje biednaja, 
krywaja, parossaja mocham, z zatknionymi anućamiwok- 
nami, sialanskaja chata. (Jbohi, ale rodny abraz hety, 
wyklikaje u poeta takuju luboil da hetaj chaty, sto jon 
u wiersy „Maja chata" pryrakaje nikoli nie pakidać jaje, 
a kali-b jana i całkom zawaliłasia, a jon byu-by siłaj 
zmusany pakinuć jaje, i tady jon prydzie na toje miesca 
i budzie nanowa budawać swaju ułasnuju, rodnuju chatu.

„Kiepska maja cfrata, podwalina zfrniła, 
I dymna i zimna, a jana mnie mila... 
...Mnie daraźejsy wuljoł kety zfrniły, 
Kamień pry darozie, piasok la mak)iły, 
Jak ćuźoje pole, jak dom murowany! — 
Nie addam za surdut kaptan swój padrany... 
4 choć siłaj nawat adarwali-b z domu, 
Koliści wiarnuusia-b, jak miadźwiedź da łomu. 
Zawalicca j cljata, zarastuć pakosy, 
Usio-b ja wiarnuusia, ck/oć hoły, dy bosy! 
Nasiek-by biarwieńnia, naciałjau-by mocbu, 
Znou-by skleciu cfratu jakkolwiek patrocfru" ...

F\ lohka dadumacca, sto hena chata — heta sym
bol tahoćasnaj padniawolnaj, staptanaj Biełarusi.

fldnak sum z prycyny niadoli hetaj Biełarusi dalej 
ciśnie duśu poeta. Jamu, jak sam skarzycca u wiersy: 
„Dumka",

„markotna i na płac zabiraje".
1 woś insy, taki blizki i taki jamu rodny, abrazok 

kidajecca poetu u woka. Jon baca płakucuju biarozku 
i zyćcio swajo, zyćcio biełaruskaha narodu, rauniaje da 
doli jejnaj. Jon, pacieśyiiśy biarozku, sto

...„Swiet z joj nia zginie,
Wiecier jak pawieje, śyśaćki raśkinie, 
Choćby ty zasocfrła, wyroście was bolej",
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paciasaje i siabie, bo choć, jak kaza, razyślisia pa lisim 
świecie dzietki jahony, ale tisio-z twierdzie, sto

...„Rana ci pozna, tyki mnie zdajecca, 
Koźny zanudzicca, da domu prybjecca".

fld imia usiaho narodu biełaruskaha, jak dobry bać- 
ka jahony, jakoha syny na służbie u ćuzyncau, pramau- 
laje tut paet i wyrazaje wieru u pawarot ich na baćkau- 
skaje ułońnie.

Kamień — pamiafnik Fr. BahuSewicu u bary pry Kuslanach.

Dy nia tolki swój sum nad zaniepadam narodu, 
swaju lubou da jaho i wieru u adradźeńnie wyihrawaje 
na swajej dudcy paet. U jaje tonach ćujem my takza 
praktyćnyja rady. Woś na wuzkaj darozie, jak ćytajem 
u wierśy „Padaroznyja zydy“, dwa wazaki spatkalisia, 
abodwa, u roznyja starony, padaroznych zydou wiazućy- 
ja. ftbodwa wazaki, nia chocucy ustupić z darohi, paća- 
li złość swaju spahaniać na zydoch:
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„Ty bjeś majfro, a ja twajmu addam".
CIrescie zydy zamianilisia wazami, wazaki tady pie- 

rastali ich bić, usie zajechali kudy treba bież biady, dyj 
bliżej wazakom damou stała.

Da arhanizacyi na hruncie narodnym, da supolna- 
ha słuzeńnia swaim narodnym ideałam, kancajućy heta 
apawiadańnie, tak klića swój naród Fr. Bahusewic:

„A sto, kab tak i my zrobili, 
A moźa-by i nas nia bili?''.

f\ woś maci nad kałyskaj piaje pieśniu — kałychan- 
ku synku swajmu. Ceły roj dumak snujecca u haławie 
jaje ab budućynie swajho dziciaci. Moza budzie syn jaje: 

„...Panam, ci wialikim kapitanom*',
a staraja maci budzie u jaho u pasanie i u dastatku da- 
zywać wiek swój... dy nie! Proc honie maci hetyja dum
ki ad siabie, bo z panstwam złucana zdrada narodu i kali 
tak staniecca, jana

„Zabrujućy pójdzie u wioska, 
Budzie prasie Matka Bosku, 
Kab zabycca jej ab synie, 
Kab nia wiedać, bdzie jon zbinie!"

1 ureście woś jak hena biełaruskaja maci końca 
swaju kałychanku:

„Oj, nia budź ty lepiej panam, 
Ni wialikim kapitanom, — 
Budź cym matańka radziła, 
Kab u frości nie cbadziła, 
Kab wiek z taboj wiekowała, 
Harowała, pracowała"...

Hetak Maci-Biełaruś pramaulaje praż dudku-liru 
pieśniara da swaich renehatau, adstupnikau.

Dy usio nawokał daje pieśniaru natchnieńnie łubo
wi da swajho narodu, natchnieńnie wyrazić zudasnaje 
pałazeńnie jaho. Woś baca jon chmarki, sto imknucca 
pa niebie adna za adnej u dal bieskanieenuju, chmarki 
biazdomnyja, bo nia wiedama na‘t, dzie zawuć ich „tu- 
tejśy ,.i“. \



— 25 —

„Latućy — kaza da ich paet — ziamlu rosicie. 
Aź śumiać listki, ziela nie je les;
Umirajućy źyćcio nosicie, 
Usiamu źyćcio, 
Sabie tolki kres!"

Tak i z narodam biełaruskim. Jon maje wialikija 
u sabie talenty, wialikija siły duchowyja u nutry swaim 
kryje, dy usio heta idzie na karyść ćuzyncam, a dla sia- 
bie astajecca tolki spustaseńnie.

Uznoii-za ziamla, swaja rodnaja ziamla, pawodle Ba- 
husewića maje ćaradziejskuju siłu. Kali hłynuć jaje tro- 
cha, dyk jana lecą caławieka ad tuhi pa rodnaj krainie, 
a nawat ad chwaroby ciaźkoj. flb hetym nam hawora 
praż dudku-liru Bahuśewića nawabraniec, jakoha carskija 
ułady zabrali u wojska i za admowu adstupicca ad swa- 
jej unijackaj wiery, na douhija hady służyć sasłali u Si
bir, a jaki tam wyzyu i sćaśliwa damou wiarnuusia, bo 
mieu z saboj zmieńku rodnaj ziamlicy.

,,Tyki-ź zapisali, sto ja kata lik
1 prysia/ju dali u kościele 
Da służby niejak cbutka prywyk, 
Hadoii z dziesiać słuźyu tykiele. 
Ale sasłali mianie za karu 
Za tysiącu mi! Wun aź kudy! 
Nia być i z cialatami tam Makara, 
Tam nie zaclyodziać nawat źydy!... 
A pośaść jak pójdzie na lud, 
Dyk mruć, jak atruty uziali! 
Pamior-by to musić ja tut, 
Kab nia źmieńka tej rodnaj ziamli. 
Jak paćnie raźbirać i mianie, 
Dyk krośku jaje u wadzie 
łiłynieś, dyk pot aź linie, 
I cljwarobu rukoj raźwiadzie!

drabim sto dawau, dyk nie — 
Nie pamob i nia śkodziu nikomu, 
Do ziamla nie pa icb, a pa mnie"...

Wyihrać hetkija matywy na dudcy-liry padyktawa- 
ła pieśniaru jaho biezhranićnaja lubou da usiaho bieła- 
ruskaha, da usiaho rodnahal...

(Jreście, u wiersy „Chreśbiny Maciuka", Fr. Bahu- 
sewić atkrywaje zasłonił na biełaruskaje nacyjanalnaje
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zyćcio na hruncie śyrejśym, na hruncie histaryćna-pali- 
tycnym.

Biełaruski siarmiazny naród, zdradzany swaimi aś- 
wiećanymi klasami—bajarstwam, duchawienstwam i mias- 
Canstwam jasce za ćasau polskaha nad Biełarusiaj pana- 
wańnia, zahubiu swój nacyjanalny woblik i wiedau ab 
sabie tolki toje, sto jon tutejsy, nijaki tam prybys, ad- 
wiećny źychar swajho kraju.

Kali-z na Biełaruś prysło panawańnie Rasiei, pała- 
zeńnie Biełarusa u jaho nacyjanalnym zyćci pacało źmia- 
niacca jasce bols na horsaje. Zacirańnie biełaruskaha 
imieni pacało jasce bols uhłyblacca.

Piersyja sahi rasiejskaj palityki da Biełarusau paśli 
u kirunku zalicańnia Biełarusau, dzieła adnarodnaści Wie
ry, prawasłaunych da Rasiejcau, a katalikou da Palakou. 
Hetkaja rasiejskaja palityka, uzo i tak apalacanyah kata
likou Biełarusau, dalej papichała ii polskija abojmy, 
a prawasłaunych—u rasiejskija.

Kali-z u 1839 h. nastupiła skasawańnie Unii i pry
sło zorstkaje nawarocwańnie Biełarusau unijatati na ra- 
siejskaje Prawasłauje, jany, ratujucy swaju wieru, ki- 
dali abrad uschodni, prymali łaciński, zabiwalisia jasce 
dalej pad kryły polskaści i pawialicwali rady katalikou 
Biełarusau, jakim urad, uwazajućy ich uścia-z za Palakou, 
u polskim łacinstwie dawau jasce supakoj.

Ale pośle druhoha polskaha paustańnia (1863), ra
siejskaja palityka prysła da prakanańnia, sto tyja katali- 
ki, jakija zywuć u Biełarusi i haworać mowaj biełaruskaj, 
— heta usioztaki nie Palaki, sto sapraiidy jany Rasiejcy 
i sto u kaściele u dadatkowych nabazenstwaah pawinna 
dla ich uzywacca mowa rasiejskaja, a praż heta pawin
na adbywacca zblizeńnie z Prawasłaujem i urescie dału- 
ćeńnie ich da Prawasłaiija.

Woś-za, kali ti 70-ch i 80-ch hadoch XIX stalećcia 
rasiejski urad pawioii u kirunku hetkich swaich dumak 
palityku na Biełarusi, kataliki Biełarusy jasce bols pry- 
lipli da adnawiernaj polscyny i nawat uzo paćali kazać 
ab sabie, sto jany polskija, sto jany polskaj wiery.

I woś praż wusny Bahusewića Biełaruś katalik Ma
ciej ab hetym nam i hawora. Na pytańnie starsyni 
kazakou, chto jon taki, Maciej adkazwaje:
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„Tutejsy, kaźu ja, swój caławiek, 
Syn baćki swajfoo, a bać* a dziaciej, 
Tut i radziusia, tut i źywu wiek, 
Jurkam zwać baćku, a ja dyk Maciej1'.

Hle tamu mała hetaha, jamu nie ab heta idzie, — 
„Jon kipie borab pytajućy łaje, 
Kryćyć i bjecca i u twar śturcljaje.
—„Dy cfrto ty, dy cfrto ty — ci ruski, ci nie... 
Da ty — jon kaźa mnie — wiery jakoj? 
Ci ty prasłauny, ci ty pa lak?"

Maciej dalej jasce prabuje rastłumacyć jamu, sto jon, 
jak uzo kazau, jość tutejsy caławiek, ale za heta kazak- 
misyjanar łupcuje jaho nahajkaj, dyk Maciej i kaza:

„Ja kaźu betak: kali-ź uźo tak, 
Sto waspan bjeśsia biaz daj pryćyny, 
To musić i praiida, sto ja palak . 
I budu palak ja ad bet aj ba dżiny".

Clrescie horki raskaz swój Maciej zawiarsaje sławami: 
„ Woś tak to cbryścili mianie kazaki 
Z tutejśaba, dy u paiaki'"

Sapraudy, u hetym wiersy Fr. Bahusewic parna- 
stacku, pouny ahidy i horkaj satyry, pakazau nam, jak 
carskaja palityka Biełarusau prawasłaunych z „tutejsych" 
pierarablała na Rasiejcau, a Biełarusau katalfkou, z tych- 
za „tutejsych" na Palakou, atkrywajucy prad narodam 
badaj najhłybiejsuju ranu u nacyjanalnym zyćci jahonym 
i hetym budziacy u im hłybokaje abureńnie na hetki 
prosta zudasny narodny los swój.

Słowam, z usiaho hetaha, sto my u duża ahranica- 
naj miery skazali ab narodnictwie Fr. Bahusewica, jasna 
rysujecca u dusy nasaj strojny i jarki abraz Wialikaha 
Biełarusa narodnika-patryjota.



V. FR. BAHUŚEWIC I SOCYJALNYJA IDEAŁY.

Nie adny narodna-patryjotyćnyja piaje pieśni Fr. 
Bahuśewic, piaje jon takźa i pieśni socyjalnyja, nastroje- 
na jaho dumka u wialikaj miery i na matywy hramadzkija.

Ale ahułam treba skazać, sto matywy nacyjanalny- 
ja i socyjalnyja u Fr. Bahuśewića łućacca razam i adzin 
druhoha dapauniajuć. Prauda, u asnowu adradzeńnia bie- 
łaruskaha narodu Bahuśewic kładzie jaho mowu, jak du- 
śu jaho nacyjanalnaści, ale adnaćasna raskrywaje prąd 
narodam usie jaho złybiedy socyjalnyja, jakich, jak kaza 
prosty haspadarski rozum, kali naród nie pazbudziecca, nie 
adrodzicca i nacyjanalna. I sapraudy, praca dzieła pounaha 
adradzeńnia narodu u kirunku wyklucna socyjalnym, choć
i daść casta jamu karyści materjalnyja, dyk u wapośnim 
wyniku nastupić śmierć nacyjanalnaja hetaha narodu 
i, sto za hetym idzie, uznou paniawoleńnie socyjalnaje. 
Z druhoha-z uznou boku praca dla hetaha adradzeńnia 
narodu wyklucna u kirunku tolki nacyjanalnym, nie raź- 
biwajućy sflcyjalnaj niawoli, nia snujiićy prąd narodam 
ideału socyjalnaj sprawiadliwaści i woli, nie zmahajućy- 
sia za śtodzienny chleb dla jaho, praca takaja da henaj 
mety — pounaha adradzeńnia narodu takza dawiaści nia 
moza. Asabliwa heta praudziwaje u zyćci narodu bieła- 
ruskaha. Dyk zrazumiełaja reć, sto Bahuśewic, duśa ja- 
koha, jak lustra adbiwała hetaje zyćcio, u tworćaści swa- 
jej miz matywami nacyjanalnymi i socyjalnymi ahułam 
kazućy, rezkaj linii nie prawodziu i snuje ich pierawazna 
razam, upieramiezku. Woś-za paznajomiusysia z Bahu- 
śewicam, jak z narodnikam-patryjotam, paznajomimsia 
z im takza; jak z hramadzianinam, jak baraćbitom za lep- 
śuju dołu narodu.

Biednata narodu ekanamićnaja, padniawoleńnie hra- 
madzkaje stali udziacnym pradmietam pieśniau-dumkau 
Fr. Bahuśewića.

Pradusim, jak baćym z wierśu ,,Hora“, adahnać ad 
siabie dumaje piaśniar narodnaje hora. Kidaje jon jaho
ii rećku, u wahoń, wiązie u les i prywiazwaje da pnia,
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zakopywaje u ziamlu, wiązie u Ameryku, ale nicoha nie 
pamahaje — hora uścia-z da jaho waroćajecca:

.... Niama pakoju:
Z boram lob i z borarr‘ Ustali, 
Musić Bob jab° z dusoju 
Razam woźmie, razom dau".

Nia mohućy adahnać ad siabie hora, piaśniar asta- 
jecca z im i wykazwaje usiu zudaść jaho.

U wiersy „Durny muzyk, jak warona" śmiajecca 
piaśniar z doli Biełarusa, śmiajecca horka, praż ślozy.

„Dyk kryćycie-ź, bicie u zwony: 
Durny muzyk, jak warona!"

Bo jak-za nie śmiajacca i nia płakać! — pracuje naród 
ciazka, pracuje biespatolna, ale z pładou pracy jahonaj 
karystajuć inśyja, a sam jon uścia-z ciomny, hałodny, 
apuśćany, pahardzany.

„łiladzi, bory parazryty, 
ćybunkaj świet abwity.

Usio z muźyckaj ciazkaj pracy,
Usie jeduć u pałacy, 
U muźyka-ź niama bileta! 
Ci-ź nia durań muzyk beta?“

Na takoje niesprawiadliwaje hramadzkaje zyćcio 
Biełarusa piaśniar u wiersy „Boh nia rouna dziele" abu- 
rajecca da hłybini serca, dy jsće jarćej wyrazaje halitu 
Biełarusa, rauniajućy jaje z bleskam i liśnim dastatkam 
panujućych klasau.

„Cym to dziejecca na świecie, 
Sto niaroiina dziele Bob? — 
Adzin cbodzie u sajecie, 
U zołacie z piec da nob, 
A drubomu, kab prykrycca 
Cboć anucaj — wielki trud; 
Uwieś jak reśat a ćwicicca, 
Adny łaty, adzin brud!"...

Paniawoleńnie hramadzkaje papichaje naród u da- 
lejsuju niadolu, u proćmu zaniepadu takza maralnaha. 
Niazwyćajna wobrazna, wostra i hnieuna wykazwaje he- 
ta piaśniar u wiersy, „Caho biazys, muzyćok".
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„Ćabo ty pjeś, muźyćok?
— Bo ja cbleba nia jem.

Za sto ty bjeś, muźyćok? .
— Bo ja sam to je mieu.

Na śto ty krau, muźyćok?
— Bo swajbto ja nia znau.

Ćabo ty łbaii, muźyćok,
— Bo cbtoś praudu ukrau"...

Cierpić naród pradusim ad panou, jakija, zdradziti- 
sy jaho i pierajsousy na słuźbu cuzyncam, pawoli i sami 
zdemaralizawalisia ad zbytkau, stracili ceść ćaławieka 
i stalisia hodnyja i pahardy i żalu, a naród dalej znosili, 
kryćacuju niesprawiadliwaść swajho pałazeńnia. Jarka 
maluje piaśniar usio heta ii wierśy „Niemiec", apiswaju- 
cy, jak ad pana dwór pierachodziu z ruk u ruki, da ży
da i da niemca i apisańnie heta kancaje horkaj iiwahaj:

,,Żyd panam zrabiusia, Niemiec jaśće bolśy, 
A muźyk byu b°ty> — ciapier jasće bolśy!

Baćyu takza Fr. Bahuśewic, skolki hramadzkaha hora pie- 
razywaje Biełarus ad ćuzoj, warozaj, biazdusnaj carskaj 
biurokracyi, ad uradau, ad ćynawiectwa i u tworach 
swaich prypaminau heta narodu. Woś adzin biaz daj pry- 
cyny, jak apiswaje wiers ,,Jak praudy sukajuć", upisa- 
ny u świedki i abwinawacany, pa sudoch

„Ad Kalad aź da Pakrowa cbadziu“,
„Sto mieu, to pradau, pierajeu, 
Pa sudocb abaleu, 
Jak śeść razau zbareu",

druhi daje uradoiicu chabara, jak bacym z wiersu „(J su- 
dzie“ i praż taho-z uradouca pad sud addajecca:

„A akcyznik Jaśkou brau z jabo kubana, 
Dyj danios, dyj ztawiii, jak toj woiik barana. 
A bracbau, dyk bracbau i siabie usio cbwaliu, 
A tabo'ź nie skazau, jak Panturku daiuj

hety, jak pakazwaje wierś „Kiepska budzie", cier
pić sapraudnaje piekła pa wastrohach wialikaj Rasiei za 
toje, śto budućy nia upisany ii metryki, padazrajecca cy-
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nawiectwam, sto skrywajecca ad wojska, a jakoha tłu- 
maceńni, chto jon — całkom pad uwahu nie biarucca:

...„Lepsy u chacie cljoład, 
U darozie wielki froład, 
Najciażejśa praca ii poli, 
Jak u toj ostrożna j doli!... 
Papytalisia, raskuli i dadomu paciabnuli. 
A mnie każa\ ty, bradziażka, 
Scbawau zwańnie, budzie ciażka, 
Sorak rozab, potym roty, 
Skazy lepiej, — adkul, cfrto ty?
A usio pisa, pisa, pisa 
l nabój usio kałysa“,

heny uznou, jak cytajem u wiersy „Wastroh", trap- 
laje u turmu tolki za toje, sto praż niaświedamaść, aru- 
cy swaju niwu, złamaii słupok, sto stajau sparachnieusy 
pry hranicy jaho pola i, straciusy ciarpliwaść pry śpisa- 
wańni uradnikam pratakołu, cynna jaho zniawazyu:

„Dyk mianie u wastrob toj-ża ćas zapiarci
1 sudzić najsrożej pa wialikaj staćcil",

a insy urescie, jak bacym z wiersu „Skacinnaja apie- 
ka“, byu bity za niauwaznaje abchodzańnie z kaniom, 
pasadzany na kolki dzion u wastroh, a koń toj za hety 
cas zdoch, bo nichto nie pakarmiii jaho.

„Wot dyk dąży  iisia! 1 znali-b icb zły dni,
Sto i nad kabyłaj takaja apieka,
Sto z boladu zdocbła, pastajauśy try dni, 
Ale bić nia można! Mianie-ż, ćaławieka, 
Zbili, jak cba cieli i dabro mnie binie, 
I niama apieki nada mnoj nijakaj“...

Fr. Bahusewic, wykazwajucy narodu jaho ciazkoje 
socyjalnaje pałazeńnie, winu takoha pałazeńnia bacyć 
nie ii narodzie, a u tych warozych siłach, jakija naród 
akruzali. flpraca prycyn charaktaru cysta palitycna-eka- 
namicnaha, takoj blizkaj pryćynaj byu niedachwat aświe- 
y. Z jakoj achwotaj isoii-by Biełarus da aświety, kali-b 
ana była padana ii rodnaj mowie i kali-b atkryła wocy 

narodu, rysuje nam wiers ,, Nia curajsia".
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„Nia dziwisia, panok, jak źywu —
Mnie nicbto nie pamob,
Mnie nicfrto nie pamob budować, 
Cboć laniwym na świecie sływu, 
A mafru świet karmić — fradawać. 
Ty-ź paznau, sto u kniźkacb staić; 
A tam rozumu śmat ad wiakou 
I usio moźaś pa kniźkacb rabić, 
A bdzie-ź kniźka dla nas, muźykoiiT‘

„Straśnaja prauda! — kaza piaśniar nas Kaz. Swa- 
jak, razwazajucy hety wiers.—(Jsie, chto waładau nami, fol
ki staralisia wyssać z trudu naśaha najbolsuju karyść, a kali 
stawili jakuju budotilu dla kultury, dyk mieryli jaje na swój 
kapyłinajaho kroili duchounyja i ekanamićnyja patreby 
Biełarusa. 1 woś dziwa! Najpiers botam na hety kapył stausia 
nas niekaliśni prawadyr hramadziansta—biełaruski slach- 
cic, a paśla na toj-za kapyl pasou miesćanin, a u kancy 
pryjśła ćarada i na sielanina. ftle hety schamianuusia, 
zachnuusia, bacaćy, jak daloka zajsli saucy duś ludzkich 
i — jak Bahuśewić — kinuu swaim prawadyrom u woćy 
zdradu i... pajsoii swajej darohaj*1.*)

Nia hledziaćy adnak na biespraświetnuju ciemnatu, 
jakaja spawiła dusu Biełarusa, dusa heta kryje u sabie śmat 
świedamaści ab swaim pałazeńni, śmat hłybokaj pryrod- 
naj mudraści.

Praż usie hetyja hramadzkija złybiedy, u jakich 
apynuusia, Biełarus, piaśniar baca, sto usio-z jany niaz- 
dolny całkom zabić u narodzie paćućcia sprawiadliwaści, 
pacućcia tej kryudy, jakuju jon znosiu, zabić lepśaj ćast- 
ki duśy narodu.

Wiers „Wouk i awiecka" apiswaje, jak wouk, za- 
brausy baranćyka, prychodzie da matki, prosiacy jaje, 
kab jana pasła u adwiedziny da synka, kab pahladzieła, 
jak jamu u waukou dobra, jak jon uzo susim stausia da 
ich padobnym. flle awiećka wauka paznała i jaho na- 
mowau nie pasłuchała.

„I awiećka, cboć durnaja,
A wauka paznaje" — kaza piaśniar.

♦) Fr Bahusewić — piaśniar biełaruski. .Krynica", 1920, 
Nr Nr. 2, 3, 4 i 5.
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Sapraudy, za durnuju awiećku byu uźo naród nas 
uważany, ale jak-za mylausia toj, chto tak dumau!

Biełarus urescie, jakoha za hniły kałok toj u wa- 
stroch asudzili, słuchajućy swajho abwinawaćańnia dumau.

„Ćytaje jon j>etak, a mnie dyk zdajecca,
Sto z naśafra brata i praudy śmiajecca“...

„Skladanaja historyja Biełarusi — kaza K. Swa- 
jak, — choć mała chto ab jej pisau i mała chto pisau 
ab jej sprawiadliwa. Skladanaja jana, kali wyrabiła taki 
charaktar ćaławieka, jakoha typ dajeć nam Bahusewic 
u swaich wierśach. Taki cichi nastrój na woka, a kolki 
schawanaj mocy i siły; taki źurliwy, az da bieznadziej- 
naści, a kolki świetłych dumak i mudraści! Budźcie ła
skawy, źbiarycie z paezii Bahusewica usie prykazki i wy- 
razeńnia prostaj narodnaj mudraści, a nia treba budzie 
i Salamona. Można skazać bież źwialićeńnia, sto Bieła
rus, nia majućy aświety i kniźki, mieu jaje adnak z sa- 
moha źyćcia, jakoje wućyła jaho, jak tłumaćyć roznyja 
prajawy ludzkoha zmahańnia za byt. Maje jon zakrytyja 
wocy, kab dziwić toje strojnaje charastwo pryrody, jakoje 
pawodle jaho dumki, musić mieć niejkaha kiraunika 
dzieła utrymańnia paradku miź tysiacami-tysiac stwareń- 
niau. Paradak maralny jość tak patrebny ćaławieku, sto 
łomiaćy jaho, ćaławiek sta jecca duchowa ślapym. U hetym 
ustanoulenym Boham ładzie, — pawodle dumki „pro- 
staha" ćaławieka, — najbols skody robiać „pany“, heta 
znaća ludzi, jakich papsawała bahaćcie...

Tak, Bahusewic swaimi wiersami pakazuje, §to mud- 
raha świetahladu „prostaha" ćaławieka nie kranuła ma- 
ćycha złaja dola: sto jon nawat u tej złój doli nawućyusia 
widzieć mnoha z taho, sto „zakryta ad waćej wućonych".*)

Zudasnaje urescie socyjalnaje pałaźeńnie Biełarusa 
wykiikaje u pieśniara wieru u akanćalnuju pieramohu 
sprawiadliwaści, a tak-źa abureńnie na tych, sto naród 
niawolać i spohad da padniawolanaha narodu. Jon baca, 
sćaśliwa i lohka umirajućym adnaho, a u wialikich 
trudoch druhoha. Woś sto ab hetym znachodzim u wierśy: 
„Nia usim adna śmierć “

*) Kaz. Swajak, tamia.



— 34 —

„ ..Pan rawie,
Umirać ani myślę sabie-,
Aź kaśulu parwau, koiidru rwie;
I iisio brośy pad brucba brabie... 
Ja-z piarwiej muzyka aprastała, 
Kaźa śmierć — jon dyk lobka umior, 
Klikali śmierć, bo cbleba nia stała, 
Jon prąd tym i u spowiedzi byu: 
Umiraii, jak zasnuu"...

Padobnyja-z dumki spatykajem i u wiersy: „Byu 
u ćyscy“. Piaśniar u ćyscy baca najbols panou, a sialan 
zusim nia mnoha:

„Z muźykoii tut nia nadta, kab śmat, 
A iisio bolś dyk babatycb panoii. 
Na ziamli adciarpieuśy nas brat, 
Na toj świet, jak pa maśle pajsoii\“...

Usio heta dobra, skaza ćytać, sto Bahusewic piersy, 
tak śmieła, hłyboka, wysoka pa miastacku apisau, ci lepś 
skazać, apłakati niadolu biełaruskaha narodu, wykazau 
jaje prycyny, a tak-za admalawati zdarowuju ab hetym 
usim dumku taho-z narodu, ale ci sapraudy pakazau jon 
choć zbolsaha tyja slachi, sto wiaduć naród da wyzwaleń- 
nia, ci klikau jon naród swój da baraćby za swaju wolu? 
Woś-za na słusnaje heta pytańnie, jakoje samo naprasa- 
jecca pry blizejsym razhladzie tworstwa Bahusewića i ad- 
kaz na jakoje dla lepsaha paznańnia pieśniara abawiaz- 
kawa patrebny, adkazać treba, ahułam kazucy, paćwiar- 
dzajuća.

Prauda, Bahusewic nadta mała zaklikaje da cynu, 
ale zatoje nadta śmat sto narodu razjaśniaje. I slusna. 
Hetak pastupaje Bahusewic, jak hłyboki znauca tahoćas- 
nych warunkati palityćna-hramadzkaha zyćcia i dusy na
rodu. Klikać padniawoleny, biazsilny naród da wyzwaleń- 
nia z niawoli, nie pakazausy jamu pradusim ideałau ja- 
honych, nie uświedamitisy jaho, jak śled, nacyjanalna 
i socyjalna — reć nierealnaja. Woś-za usiestaronniaje 
uświedamleńnie narodu ab tym, chto jon i ab jaho tra- 
hićnym pałazeńni — heta hałounaja meta tworstwa Ba
husewića. Piaśniar dobra razumieu, sto raskryć prąd na- 
rodam jaho nacyjanalnuju samabytnaść, a tak-za usio 
biazdolle, u jakim jon apynutisia i pakazać jamu usio he
ta, jak hańbu jaho, jak ździek, jak niesprawiadliwaść
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supiarećnuju z prawam pryrodnym i Bożym —heta toje 
samaje, sto i nawućyć naród nie ciarpieć dalej hetkaha 
swajho pałazeńnia.

Dy apraća hetaha padychodu da narodu, jakoha 
całkom chapaje, kab abudzić naród da lepśaha zyćcia, 
Bahusewic zusim pazytyuna klića naród da baraćby za 
swaju samastojnaść.

Fr. Bahusewic pad staraść.

CI pradmowie da „Dudki" jon zaklikaje naród za- 
chawać swaju mowu biełaruskuju, jak istotnuju aznaku 
zyćcia jaho.

flle idziom dalej. Woś pryjazdzaje carski tiradnik 
i pisa pratakoł za pawiernuty praż niaświedamaść hranić- 
ny hniły kałok. flbureńnie narodu wialikaje. fldzin z ich 
hetak znamianita pramaulaje da uradnika praż wusny 
Bahuśewica:

„Prybłuda, scfrawajsia, adkul ty prysou?
U nas uźo dosyć takicb prybyśou,
Z koźny zt)nije, sto jak toj koł tut ubiusia, 
A zrubleny pień tam zfrnije, dzie radziusia!''
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fl sto rabić treba z carskim woraham — prybłudam, 
piaśniar dalej nia kaza. Kazać heta jon lica lisnim. Jon 
dobra wiedaje, sto narodnaja mudraść biełaruskaja sama 
dahadajecca, sto rabić z takim śkodnikam.

Uznou-za Biełarus fllindarka, kinuty u carskuju tur- 
mu, razwazaje wolnaść, jak wialikuju cennaść, prypami- 
najućy ab ptuscy u kletcy, ab lisicy, da kała prywiaza- 
naj, ab hadzinie — miadziancy, u sklanym naćyńni za- 
krytaj i dumki swaje kiruje da wolnaści ćaławieka:

„Widzieli ptuśku ja u kletcy, 
Jak baloukaj potu! bjeęca — 
Aź kryloćkam zatrapoća 
I skanaje... źyć nia cłjoćal... 
Raz lisica adkapauśy, 
Prywiazali my da kota-. 
Stała ijryści sto papaiiśy, 
Sabie brucl/a rasparoła, 
Rastrybuśyłaś na ćaści, 
Kab nia źyć tak, cljoć prapaści!... 
Naśto ijadzinu, miadzianku 
Puści u śklanaje naćyńnie — 
Sama siabie bież prastanku 
Budzie żalić, pokuł zginie!...
Jak uźo-ź skacina taja, 
Abo gadzina praklata, 
l ta canu woli znaje, 
Sto-ź dla naśafya to brata, 
MieOśy rozum nie skaciny, 
Jak znać wolu my pawinny?"—

Skazana, zdajecca, jasna. Wolnaść narodu pawinny 
zdabywać my canoj zyćcia swajho, kali inśaha niama 
wychadu.

Dy toj-za fllindarka hetyja dumki wyskazwaje wy
raźna, kali jon hnany z wastrohu ii wastroh, apynuuśy- 
sia pad jasnym niebam na łonie pryrody, zapłakau i tak 
kazau:

„Woś zdajecca-b i nia jeiiśy 
Byii-by syty na swobodzie, 
Jak toj królik u barodzie. 
Tut, zdajecca, i skanauby, 
Za swabod u źyćcio daubyl"...
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Słowam, kali chto choca znajści ii Bahusewica wy 
■chad z niawoli dla biełaruskaha narodu slacham baraćby, 
slacham rewalucyi—znajdzie i hetki. Cl tworach Bahuse
wica znachodzim zaklik takza i da rewalucyi dzieła na- 
rodnaha wyzwaleńnia, ale zaklik hety nie pustoha dema- 
hoha, ale narodnaha mudraca, jakim sapratidy byu piaś- 
niar nas, jaki, jak wiedajem, cynna wystupau prociu car- 
skaha paniawoleńnia.

Dobra, musić, razumieje naród dumki swajho narod
naha Baćki, kali, pierawazna u Zachodniaj Biełarusi, sy- 
rokija biełaruskija sialanskija masy twory jaho umiejuć 
na pamiać, jakija pierachodziać z wusnau u wusny i, kali 
badaj usie sućasnyja biełaruskija starejsyja pracauniki na 
rodnaj niwie uzialisia za płuh dziakujucy „Dudcy" i „Smy
ku" Bahusewica, jakija piersyja adkryli im wocy na toje, 
sto rąbie jany majuć, jak syny padniawolnaj Biełarusi.



VI. FR. BAHUSEWIC I RELIHIJNA-ETYCNYJA IDEAŁY.

Budziaćy naród swój da zyćcia, Fr. Bahusewic 
u swaich tworach sapraudy żwiarnuu hetaha nęrodu uwa- 
hu na asnaunyja padstawy narodnaha adradzeńnia. Woś- 
za hetaj padstawaj, apraća nacyjanalnaha samapaćućcia 
i socyjalnaj sprawiadliwaści, jość takza zyćcio u narodzie 
relihijnaje. I sapraudy, Fr. Bahusewic, jak Baćka ducho
wy, jak Patryjarch adradzeńnia biełaruskaha narodu, raz- 
hladau zyćcio hetaha narodu u cełaści, usiestaronna, nie 
prapuskajućy u im niwodnaj jaho składowaj asnaunoj 
ćaściny. Dyk nia dziwa, sto u tonach job° tworćaśći cu- 
jem takza i tony relibijnyja i etyćnyja. Ale jak matywy 
narodnyja i socyjalnyja u Fr. Bahusewića ćasta bywajuć 
miz saboj pieraplecieny i nieraździelnyja, taksama i ma
tywy relihijna-etyćnyja u jaho łućacca casta u niesta ad- 
no sucelnaje z matywami hramadzkimi, praż sto relihija 
i etyka u pieśniara żjaulajucca elementami usioabymaju- 
ćymi, żjaulajucca tym, cym jany jość sapraudy.

Relihija dla Bahusewića nia jość niećym adarwa- 
nym, niećym tolki cysta asabistym, ale jość pradusim 
padstawaj, złućwom i zawiarseńniem jak zyćcia nacy
janalnaha, tak i ahułam hramadzkaha.

U asnowie koznaj nacyjanalnaści Fr. Bahusewic ba
ca Boha. U pradmowie swajej da „Dudki" jon każa:

„Naśa mowa dla nas świataja, bo jana nam ad Bo
ba danaja, jak i inśym dobrym ludcam"...

Dumki hetyja jość wysoka relihijnyja, zhodnyja 
z dumkaj chryścijanstwa, pawodle jakoha, choć świet 
i roznyja u im pryrodnyja źjawisćy kirujucca swaimi pra
wami, ale u asnowie hetych prawou i źjawiśćau, a takza 
autaram ich jość Najwysejsaja Istota, Pramudry Twarec 
usiebytu.

U relihii piaśniar znachodzie supakoj i rounawahu 
dusy swajej, kali jaje mućajuć i chwalujuć narodnyja 
złybiedy. Jak sam pryznajecca u wiersy „Dumka", ciaz- 
ka jamu na dusy:



„Musić dusa cuje jakojeści bora"...
Tak ciaźka, zdajecca, kab brecbu nie bajaiisia
Ci ii piatlu palezby, ci u wadu scbawausia-b!" 

Da supakoju-ź jon dachodzie, razwazajucy dalej 
u tym-za wiersy hetak:

„Cfroćby bardżej stała, sto stacca musie, 
Kab tak nie ciaijnuła za serca, jak lina; 
Biadawać nia pierśa, ja i nie bajusia: 
Niacijaj usio zfrinie, dyk duśa-ź nia blina!... 
Dyk śto-z mnie da tobą, ćabo mnie źurycca? 
U mianie nia budzie — znajduć ludzi cbleba, 
Na biadu mnie plunuć, Bobu pamalicca, 
Da słuśnaba casu daźywu, jak treba!" 

flsabliwa wysoka stawie piaśniar relihiju i etyku 
i sapraudy pamastacku, z dziunym realizmam wykazwaje 
ab ich swaje dumki u wiersy „Chreśbiny Maciuka”. Tut 
autar z wostraj ironijaj, z śmiecham praż ślozy wykazwa
je swaju ahidu da uzywańnia relihii dzieła metati pry- 
ziemnych, palityćnych i sto hetkaja „relihijnaja palityka", 
jak niemaralnaja, u wyniku swaim na mocy zakonu reak- 
cyi, wiadzie da skutku adwarotnaha, da skutku jauna 
supiarećnaha, jak z samoj relihijaj, tak i z zwycajnaj pry- 
rodnaj sprawiadliwaściaj.

Woś carskaja ćynawiectwa, siarod jakoha ii nasym 
krai asabliwa adznacausia kniaź Chawanski, pry pomaćy 
harełki i nahajki zmuśaje unijatau biełarusaii prymać 
Prawasłauje. Prociu hwałtaii hetych spraciulajucca jany 
Osiej siłaj dusy swajej, wiery swajej nie zdradzajuć, ale 
zatoje prytuplajuć, a casta i traciać całkom pacućcio 
swajo nacyjanalnaje.

„Nu śto-ź nadumausia, botou?
pytaje Chawanski Biełarusa Macieja, zmusajucy ja- 

ho adraćysia swajej wiery.
„Nadumauś, kaźu, kab sto katou 
Drali mnie skuru, piakli na abniu, 
Ja wiery swajej tyki nie źmianiu!"...

Na heta pacuiisia zahad: padać rozah i paćałosia 
katawańnie Macieja, jaki tak razwazaje:

„Z bjuć — nie balić, cboć za serca biare: 
Za śto-ź jon mnie beta dy skuru dziare? 
Jak kryknu ja beta: bej, bicieź macniej, 
Macniejśy ad wiery wasaj Maciej!"
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Pryhoza tut maluje nam piaśniar Biełarusa Macieja,, 
jak typa hłyboka relihijnaha i etycnaha. Takich Maciejau 
było u nas lehijony, katoryja nie pałochajucysia fizycnaj 
siły z boku carskich uładau, nia zdradzili swajej wiery i ad- 
nacasna wykazali, jak pierawaracwańnie Biełarusau na 
Prawasłauje, majucy na mecie lahcej abmaskalić ich, 
pryćyniłasia da spolonizawańnia i zrabiła Biełarusam wia- 
likuju histarycnuju kryiidu, na douhi cas bałamuciacy 
i łamajucy narodnuju dusu nasu.

Nia miens takza wostra praż wusny nawabranca 
u wiersy „Swaja Ziamla" wystupaje Fr. Bahusewic pro
ciu hwałtau u sprawach relihii, prociu pustoj farmalisty- 
ki ii zyćci relihijnym i rysuje pryhozy etycny typ Bieła
rusa katalika, stojkaha u swajej wiery, jakoha carskija 
ułady zmusajuć prysiahać u carkwie.

„Ja katalik — kaza jon — Ijatoil pamafrać 
I ludzi am i car u daju abiacańnie, 
Ale prąd Boljatn swaim, u kościele, 
Jak Bob prykazau, u swajej wiery, 
Bo Bob u mianie u sercy tykiele, 
A waśamu Bobu, dyk treba papiery" ■

Wiera u Boha, jak u Najwysejsuju Sprawiadliwaść, 
jakaja pamahaje pieranosić ciarpieńni i u akancalnym 
wyniku ludzkich adnosinau zausiody pieramahaje, siam- 
tam jarkaj zorkaj źjaje u tworach Bahusewica. Kali nie- 
zapisanaha u metryki chłapca (wiers „Kiepska Budzie*4} 
haniajuć pa wastrohach niawinna, jon, dziakuiućy swajej 
wiery, z dziunym supakojem pieranosie swajo turemnaje 
źyćcio, pouny siły duchowaj.

„Abudziusia ja z dziwieńnia: 
Hladzić u śćełaćku promiennie! 
Ja padumau — łaska-ż Boża 
I siudy praleźci moźa...
Mnie zrabiłasia wiasioła,
Nie bajusia ja nikoba, 
Znou rażaniec, „Bob uciećka" 
Blaju sabie jak, awiećka"...

fljcym-za jaho, starajućysia ab zwalnieńnie chłopca, 
ani na chwilinu nie sumniewajecca u dobry wynik, bo 
kaza:

„Bob pamoźa prociu siły, 
Prauda wyjdzie, jak z mabiły!“
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I sapraudy tak chutka stałasia. Chłapiec urescie 
apynuusia na swabodzie.

Hłyboki takza nastrój etyćny, abwiejeny relihijaj, spa- 
tykajem u Bahusewića u wiersy „Chciwiec i skarb na
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Kryź — kaplica u Kuslanach, zbudawany baćkam Fr. Bahusewi
ca, pratrywau da natśych ćasau. Drewy pry kryiy sadźany ru- 

koj pieśniara.

światoha Jana". Woś chciwiec, zadajucy nażyć bahaćcie, 
żniośsia z złymi duchami, ale ii rezultacie byu abmanuty 
i tolki zahubiu dusu swaju:
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„U miacłju usio treski, a ijrośy nia stała, 
A duśa za cary na wieki prapała!... 
Woś cfrciwaść na frrośy dawiała da złjuby, 
Niama ii świecie lepiej, jak swój brasy k luby!*  

flle najbolś hłyboka i ciopła Fr. Bahusewic maluje 
swaje adnosiny da relihii u wierśy „Prauda" u hetkaj 
malitwie da Boha:

*) Kaz. Swajak, tam-źa.

„Dyk paśli-ż ty Hoża, Praudu swaju tuju, 
Z nieba na ziamielku ślaźmi zalituju! 
Pasyłaii ty Syna, — Jabo nie poznali-. 
Mućyli za Praudu, siłaj pakanali;
Paśli-ż ciapier Ducija, dy paśli biaz cięła, 
Kab usia ziamielka adnu Praudu mięła!"

„Naród biaz wiery — każa K. Swajak — heta wy- 
dumka, a historyja wuća, sto narody hinuć razam z ich 
bahami. Zabijcie u dusy narodu Boha — pierastanie ta
ki naród isnawać. Rymlanie, kali zawajowywali jaki świe
ży naród — zabirali u jaho bahou, kab tym chutćej źlić 
jaho u wadnej masie dziarżawy. Chto patrapić zabić Bo
ha u duśy ćaławieka, sapsuć jaho malitwu i pracu, toj 
psuje fundament nasaha roźwitku. Na sćaście Biełarus 
byti i jość relihijnym i Bahusewic, adbiwajućy jaho du- 
śu u pieśniach, nia moh jaho zrabić biazwiercam. Relihi- 
ja zasiadaje u najtajniejsaj hłybinie ducha i nisto nie 
sarwie naśych adnosin da Boha... Bahusewic piaśniar 
prosty, a jaho pieśnią raźniasłasia pa usim naśym Krai, 
a deklamacyja jaho wiersau wyzywaje ślozy u sialan: tak. 
umieu jon zaleźci u dusu nasaha brata. I możam u pra
cy nad Biełarusam używać rożnych sposabau, ale jak 
wykiniem relihiju — sprawa prapasćaja; każuć, sto 
ćaławiek jość z natury relihijny; mo‘ i prauda, ale Bie
łarus wiery nawućyusia z żyćcia: kali-b nia wiera u Bo
ha i Jahony fthlad, treba jamu bylo-b dauno uzo zrabić 
samahubstwa. Jon żywię wieraj u tryumf sprawiadliwaści, 
a tryumf sprawiadliwaści biazbożnaj — śmiechu wart"...*)

Woś-ża hetak Fr. Bahusewic dumau i ćuu, kali 
ii wiersach swaich tak pryhoża i ciopła adniośsia da 
relihii.



VII. BflHUSEWlC, JRK PflET.

I tak, jak bacym z papiarednich nasych razwazan- 
niaii ab Fr. Bohusewicu, źmiest jaho tworau pradusim 
hramadzki. Hpiawaje jon zyćcio Biełarusa nacyjanalnaje, 
socyjalnaje, relihijna-maralnaje. I rec dziunaja — Bahu
sewic tak praniaty horam narodu, sto strun liry jaho nie 
kranuli ani krasa pryrody, ani cary zanocaha kachańnia. 
Dwa hetyja zaroły, jakija zwycajna dajuć smat nat- 
chnieńnia dla poetycnaj tworcaści, Bahusewica nia uzru- 
syli. Nie da ich jamu było! Prauda, pryrody u niekato- 
rych swaich wiersach Bahusewic krychu datykaje, ale 
zaraz-za matywy krasy jaje pieraplataje matywami socy- 
jalnymi. Takim cynam samastojnaha miesca dla pryrody 
u tworach Bahusewica nie znachodzim.

Matywati-za ab zanozym kachańni susim tam nie 
spatykajem.

Zancynu Bahusewic maluje z punktu hramadzka- 
etycnaha. Jon wostra wyśmiejwaje i hanie zancynu za 
jaje zwodnictwa i skodnuju jazyćliwaść („Hdzie cort nia 
moza, tam babu pasie" i „Byu u Ćyscy), i z hłybokaj 
spahadliwaściaj adnosicca da udawy i da ciazkoj udowi- 
naj doli („(Jdawa“), a takza z wialikim pacućciom pasa
ny maluje zancynu, jak matku i patryjotku („Kałychanka").

Dyk słusna kaza praf. M. Piotuchowic, sto na liry 
Bahusewica „mocna huceli tolki struny hramadzkaha abu- 
reńnia, dla insych, bols piascotnych melodyj heta lira była 
hłuchaja. Nia u postaci pieknaj i pryhozaj dziaućyny z wian
kom na haławie, z pachniucymi kwietkami u rukach sta- 
nawicca prąd nami muza paety, ale ii postaci niejkaj 
schimnicy, dabrawolna pryniauSaj na siabie wialiki ticy- 
nak apiawańnia narodnaha hora. Ad tworau Bahusewica 
pawiewaje niejkim ducham mastackaha ascetyzmu".*)

*) M. UioryxoBiH, tanvZa, str. 102.

flle piarojdziem da razhladu wonkahawa boku two
rau Bahusewica i sposabau jaho pisańnia.

Woś-za pradusim musim adznaćyć, sto mowa Ba- 
husewicawych tworau — heta biełaruskaja narodnaja mo-
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wa Aśmiansćyny. Naleza jana da taho asiarodka mowy 
biełaruskaha narodu, jaki uwajsou u asnowu biełaruskaj 
mowy literaturnaj.

Mowa Bahusewica dawoli ćystaja. Prawda, spatyka- 
jem tam krychu polonizmau, a jasće miens rusycyzmau, 
ale heta jak-by świedama, dzieła jomkaści, kali apiswa- 
je piaśniar polskich panou, ci maskouskich uradoucau.

„Sto datyća formy, dyk najleps udajecca Bahuse- 
wiću — jak dobra śćwiardzaje heta K. Swajak — forma 
na ład narodnaj pieśni, tak sto i twory swaje jon praz- 
nacaje na hetu mętu. Wiersy u „Dudcy" zdajucca da za- 
lejki, a u „Smyku" da skrypki. I, paminajucy takuju pieś- 
niu, jak „Swatanaja", jakuju koźnaja wioska moza swa- 
jej asobnaj notaj zapiajać, — dacakalisia siarod Biełaru- 
sau swajej noty pieśni: „Hora" i „Nia curajsia".*)

*) Kaz. Swajak, tam-źa.

I sapraudy, u „Smyku", paśla pierśaha wiersu 
„Smyk", dziewiać nastupnych — heta wiersy na ład na- 
rodnych pieśniau, jakija ij niekatorych miajscoch Za- 
chodniaj Biełarusi naród nas piaje, jak swaje uzo ułas- 
nyja. Zdarałasia heta nam cuć asabista u Dziśnienśćynie.

Dalej, twory Bahusewica adznacajucca ćasta dziu- 
naj wobraznaściaj i symbolikaj. Ab hetym haworać wier
sy: „Maja chata", „Chmarki", ,,Kałychanka“ i ins.

Spatykajem tam takza wialikaje timieńnie pieśniara 
niekulkimi karotkimi, ale wielmi darećnymi wyrazeńnia- 
mi admalawać abraz, jaki nazausiody astajecca u pamiaci:

„Usio pisa, pisa, pisa 
I natyoj usio kałyśa"

kaza piaśniar u wiersy „Kiepska budzie" ab tym 
maładym sudowym uradoticy, sto biazdusna wypytywaje 
wiedamaha uzo nam niasćasnaha Alindarku.

Abo uznou hetak piaśniar dabitna maluje djabła, 
z jakim zhawarawausia chciwiec:

„Portacki, jak dudki, sam jakiś cybaty,
I śklanyja woćy, zzadu cbwost kurtaty".

Charakternaj takza rysaj formy poezii Bahusewica 
jość lubaść hawaryć nie ad siabie, ale ad niekaha insa- 
ha, ad narodu. Swaju asobu piaśniar chawaje staranna, 
a hawaryć u swaich wierśach pierawazna zahadwaje na-
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rodu. Hetak zbudawanyja wiersy: „Jak praudy sukajuć", 
„(J sudzie", „Kiepska budzie*1, „U wastrozie** i smat in- 
sych. Piaśniar nas hetkim ćynam z narodam stanowić 
niesta adno sucelnaje, niepadzielnaje. Dzieła hetaha ab- 
razy zyćcia narodu u paezii Bahusewića praudziwyja, 
malaunićyja, jarkija.

Hetaja kazauby adnalitaść psychiki pieśniara z psy- 
chikaj narodu spryjaje jamu zakranuć świet narodnaj 
fantazii, jak sukańnie u kupalskuju noc skarbu („Chci-

Siamiejnaja mahiła Bahusewićail:
I Fr. Bahuśewić, II. Kazimir Bahuśewić, 111. Baćka pieśniara, 
IV. Brat pieśniara — Uladysłaii, V. Syn pieśniara Tamaś, pa- 
chawany u baćkawaj mahile (+ 1929), VI. Żonka pieśniara Ga- 

bryjela, z domu Śklennik (+ 1929).

wiec i skarb na światoha Jana“), apisańnie ćyscu u for
mie narodnaj fantazii („Byu u ćyscy“), asukańnie ćała- 
wiekam djabła („Ballada").

Wielmi takźa lubaj formaj tworstawa Bahusewića 
źjaulajecca satyra, wyśmiejwańnie worahau narodu i ułas- 
nych jaho drennych staron, jak heta baćym u wiersach: 
„Swatany", „Panskaja łaska" „Panskaje ihrysća", Skacin- 
naja apieka" „Zydok", „Dzie ćort nia moza, tam babu 
pasie" i smat insych.
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Karystajecca ureście Bahusewić u swajej tworćaści 
zartam, bajkaj pierasypajućy ich bujna bielaruskaj narod- 
naj pahaworkaj, paraunańniem, prykładam.

Woś bolś-mienś tyja sposaby, jakich uzywaje Bahu
sewic, kab pradstawić ciazkoje zyćcio biełaruskaha naro
du i zaachwocić jaho da zyćcia lepśaha. Dakanau heta- 
ha jon sapraudy pamastacku, u sapraudy poetyckaj 
formie.

Hie jość i zahany Bahuśewićawaha wiersu, choć, 
prauda, niaznacnyja. Pradusim u wiersach swaich Bahu
sewic u mnohich sławach stawić poiskija abo rasiejskija 
naciski. Hałounaj adnak zahanaj jaho tworau jość toje, 
sto jon niezausiody dbaje ab rounaj miery. Nadta mah- 
ćyma, sto wina u hetym nie autara, a kaho inśaha. Nie 
zabywajmo, sto „Dudka" i „Smyk" drukawałisia zahrani- 
caj, u Krakawie i Paznani, i sto wydańniem ich mahli 
zajmacca ludzi mała znajomyja z biełaruskaj mowaj. Nia 
majućy adnak nijakich rukapisau pieśniara nasaha, trud
na sudzić ab hetym.

fldnak, nia hledziacy na niekatoryja surpataści 
u wersyfikacyi Bahuśewića, jość u jaho mnoha wierśau, 
jakija swajej miłahucnaściaj, tanićnaściaj nia horsyja|[za 
wierśy iepśych siańnieśnich nasych pieśniarou.



VIII. ZNflCEŃNIE BflHCJŚEWiCfl.

Słowam, Fr. Bahusewic pierśy u biełaruskim adra- 
dzeńni tak hłyboka i usiestaronna i sapraudy pamas- 
tacku raskryu prąd narodam usiu trahiedyju jaho zyćcia 
nacyjanalnaha, socyjalnaha i relihijnaha, a takza hłybo
ka, jasna i pamastacku pastawiu prąd narodam u he- 
tych-za Halinach zyćcia wysokija ideały.

Dzieła hetaha znaćeńnie Bahusewića dla biełaruska- 
ha narodu zrazumiełaje. Znaćeńnie heta, jak kaza nas 
piśmieńnik i piersy historyk biełaruskaj literatury M. Ha- 
recki—„duża wialikaje. Jano wialikaje z histaryćna-litera- 
turnaha pohladu, asabliwa ad sćylnaha związku z nasym 
nacyjanalna-socyjalnym adradzeńniem, duchounym bać- 
kam katoraha i jość Bahusewic. Jon—piersy usienarodnY 
biełaruski prawadyr i piersy biełaruski piaśniar-rewolucy- 
janer. Jon — piersy nacyjanalny biełaruski poet, dahetul 
adzin z samych wialikich u hetym znaćeńni... Literatur- 
naje znaćeńnie jaho nia było aceniena jak maje być, 
i cikauna, sto naród skarej za intelihientnych krytykau 
pacuu jaho wielić. Paśkodzili jaho literaturnaj sławie ćy- 
tańniki-slachtuny, katoryja pa staroj pamiaci i ii bahu- 
sewickaj paezii sukali, i u hetym „śloznym tonie“ zna- 
chodzili tolki żarty. Paskodziła joj i adarwanaść Bahuse
wića ad maskouskaj i polskaj literatury, adsutnaść źwiaz- 
kau u paeta z wydatnymi ćuzymi piśmieńnikami i ad
sutnaść toj świadoma] biełaruskaj intelihiencyi, katoraja 
acaniła-b pieśniara i ab sławie jaho pierakazała-b ćuzyn- 
cam. Razumiejecca, sto pa literaturnaj zdolnaści i tolki 
pa cysta mastackamu znaćeńniu z Bahuśewićam niama
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sto i raunawać nasych raniejsych za jaho pieśniarou. 
Ale i siarod paźniejsych za jaho nasych piśmieńnikau — 
kali i jość kolki imieńniau duzejsych za jaho pa zdol- 
naści cysta piaśniarskaj, dyk rounych jamu pa nacyjanal- 
na — socyjalnaj samabytnaści pakuł sto nie źjawiłasia, 
i usie iduć pa toru, dzie jaho śled byu piersy i najdu- 
zejsy. Bahusewic skirawau nasu literaturu na peuny na- 
turalistycny slach i żwiazau jaje z narodam“.*J

*) M. Tapamri — ricrapua fienapycxae niTapaTypu. Binana, 
1921, str. 117.

CJrescie musim zaznacyć, sto ideały, dadzienyja nam 
Fr. Bahuśewićam, ad śmierci jakoha minuła sioleta 30 
hadou, aktualnyja i ciapier, pounyja jasce siańnia źmies- 
tu i znaceńnia. Dy i nia skora źmiest tworau jaho wy- 
carpajecca. Staniecca heta tolki tady, kali naród biełaru- 
ski dasiahnie toje, da caho jaho Fr. Bahusewic klića, ka
li dasiahnie usiestaronnuju swaju nacyjanalnuju sama- 
bytnaść. Tak hłybokija, tak płodnyja dumki Patryjarcha 
biełaruskaha adradzeńnia Fr. Bahusewica!

Woś-za siańnia bajawym pawinna być zadańniem 
pradusim biełaruskaj intelihiencyi zaznajomić syrokija 
nasy narodnyja masy z tworami Fr. Bahusewica i samoj 
stacca nieadłućnym pryjacielem i kulturnym prawadni- 
kom swajho narodu zhodna z zaklikam taho-z narodu 
praż wusny pieśniara u wiersy: „Nia curajsia":

,,Nia ćurajsia mianie, panićok,
Sto dałoń pakrywajuć ma zoli;
Mazol pracowitych znaćok,
Nie zarazić ciabie jon nikoli.
To medal za trudy i za muku, 
Nie cbwaroba jakaja z zarazy. 
Nia stydajsia padać ty mnie ruku, 
Bo na fretaj ruce niama skazy!"...

(Jwieś naród biełaruski pawinien ćytać i pieracyty- 
wać Fr. Bahusewica i storaz hłybiej paznawać jaho. F\
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źmiest jahonaha wiersu „flchwiara", jaki jość badaj ahul- 
naj syntezaj dumak usiej tworćaści Bahusewića, pakinu- 
ty nam jak testament baćki swaim dzieciam, pawinien 
być adbity na sercach bielaruskaha narodu:

„Malisia-z, babulka, da Boba, 
Kab ja panam nikoli nia byń: 
Nie zada ii-by ćuźoba, 
Swajo dzieła, jak treba rabiń... 
Kab ludziej pryznawaii za bratoii, 
A babactwa swajo mień za icb, 
Kab za kraj byu umierci batoń, 
Kab nia prabnuń ajćyny ćuźycb- 
Kab ja Boba swajbo nie akpiu, 
Kab nia zdradziń za b^ośy swój lud, 
Kab swajbo ja dabra nie prapiu 
l nizaśto nia mień ćuźy trud!'1...

Wilnia, 10.X.1930. Ad. Stankiewić.
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DUDKA BIEŁARUSKAJA
)





PRADMOWA.
Bratcy miłyja, dzieci Ziamli-Matki majej! Wam ach- 

wiarujućy pracu swaju, musu z wami pahawaryć trochi 
ab nasaj doli-niadoli, ab nasaj baćkawaj spradwiećnaj mo
wie, katoruju my sami, dyj nie adny my, a usie ludzi 
ciomnyja muźyckaj zawuć, a zawiecca jana bietaruskaj. 
Ja sam kaliś dumau, sto mowa nasa — „muzyckaja" 
mowa i tolki taho. flle, pazdarou Boża dobrych ludcou, 
jak nawucyli mianie ćytać-pisać, z tej pary ja smat hdzie 
byu, smat caho widzieu i cytau i prakanajjsia, sto mowa 
nasaja jość takaja-z ludzkaja i panskaja, jak i francuska- 
ja, abo niamieckaja, abo i insaja jakaja. Ćytau ja ci ma
ła starych papierati pa dźwieście, pa trysta hadou tamu 
pisanych u nasaj ziamli i pisanych wialikimi panami, 
a nasaj mowaj cyściusieńkaj, jak-by nawat ciapier pisa- 
łasia. Uwidzieusy heta, ja ćasta dumau: — Boza-z, moj 
Boża! Sto-z my za takija biazdolnyja? Jakajaś maleńka- 
ja Bauharyja — sa zmieniu taho narodu, jakijaś charwa- 
ty, cechi, ukraincy i druhija pabratymcy nasyja i rozny- 
ja cuzyja majuć paswojmu pisanyja i drukawanyja kni- 
zacki i hazety: i naboznyja, i śmiesnyja, i śloznyja, i hi
storyjki, i bajecki; i dzietki ich cytajuć tak, jak i hawo- 
rać, a u nas, jak-by zachacieu cydułku, ci da baćki listok 
napisać paswojmu, dyk moza-b i ii swajej wioscy ludzi 
skazali, sto-„pisa pa muzycku" i jak durnia aśmiajali-b!

f\ moźa i sapraudy nasa mowa takaja, sto joju ni- 
ćoha dobraha ni skazać, ni napisać nia można? Oj nie! 
Nasa mowa dla nas świataja, bo jana nam ad Boha da- 
naja, jak i druhim dobrym ludcam i haworym-za my jo
ju smat i dobraha, ale tak uzo my sami puścili jaje na 
idziek, nie raunujućy, jak i pany wialikija, achwatniej ha- 
worać pafrancusku, jak paswojmu. Nas-za nia źmieńka, 
a z 8 m.ljonau, *)  bols i smat bols, nie raunujućy, jak zy- 
dou, naprykład, abo tatar ci armian; a pakazy-z, wasać,.

*) Ciapier bols dziesiąci milionau.
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choć adnu knizaćku ci ab haspadarcy, ci tak ab zyćci 
nasym, kab panaśamu?

Ci-z uzo nam kaniesnie tolki u ćuzoj mowie ćytać 
i pisać można? Jano dobra, a nawat i treba znać su- 
siedzkuju mowu, ale najpierś treba znać swaju. Pieradu- 
mauśy usio heta, ja, bratcy, iadwaźyusia napisać dla was 
siakija-takija wiersyki. Chto eh spadabaje, tamu dziakuj, 
a chto padumaje leps i bols napisać, tamu ćeść wiećna- 
ja i ad żywych ludziej i ad baćkawych kaściej! fi pisać 
jość śmat ćaho!

Spradwieku, jak naśa ziamielka z Litwoj zlućyłasia, 
tak i z Polsćaj źjadnałasia dabrawolna, dyk usio jaje 
Biełaruśsiu zwali, i nie darma-ź heta! Ni Wialikaja, ni 
Małaja, ni Cyrwonaja, ni Cornaja jana była, a Biełaja, 
ćystaja: nikoha nia biła, nie padbiwała, tolki baraniłasia.

Śmat było takich narodau, sto stracili najpiers mo
wu swaju, — tak jak toj ćaławiek prąd skanańniem, ka- 
toramu mowu zajmie, — a potym zusim zamiorli. Nie 
pakidajcie-z mowy naśaj biełaruskaj, kab nia umiorli! 
Paznajuć ludziej ci pa haworcy, ci pa adziezy, chto ja- 
kuju nosie; wot-za haworka, mowa i jość adzieza duśy.

Uzo bolś jak piaćsot hadou tamu, da panawańnia 
kniazia Witenesa na Litwie, Biełaruś razam z Litwoj ba
raniłasia ad kryzackich napaściau i śmat miestau, jak 
Połacak, pryznawali nad saboj panawańnie kniaziou litou- 
skich, a paśla Witenesa litouski kniaź Hiedymin złucyu 
zusim Biełaruś z Litwoj u wadno silnaje karaleustwa 
i adwajawau śmat ziamli ad kryźakou i ad druhich su- 
siedziau. Litwa piaćsot dwaccać hadou tamu nazad uzo 
była ad Bałtyckaha mora udoźki az da Cornaha, ad 
Dniapra i Dniastra raki da Niomna; ad Kamieńca 
miesta az da Wiaźmy u siaredzinie Wialikarusi; ad Dy- 
naburhu i za Kremianćuh; a u siaredzinie Litwy, jak 
toje ziemie u haresie, była naśa ziamlica — Biełaruś. 
Moza chto spytaje: hdzie-z ciapier Biełaruś?

Tam, bratcy, jana, hdzie naśa mowa zywieć: jana 
ad Wilni da Mozyra, ad Witabska zamałym nie da Car- 
nihawa, hdzie Horadnia, Miensk, Mahiloii, Witabsk, 
Wilnia i śmat miastećkau i wiosak...

Krakau — 1891 h. Maciej Buraćok.
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MAJA DUDKA.

Ech, skrucu ja dudku! 
Takoje zajhraju,
Sto usim budzie ćutka, 
Ad kraju da kraju!
Oj, to budzie hrańnie, 
Jak na prywitańnie 
1 jak na wiasielle, 
Niadouha tykiele: 
Skora skoncu pieśni... 
Póki dudka treśnie, 
Ci pahłochnuć ludzi, 
Ci wysachnuć hrudzi, 
Siły nadarwucca 
Na radasnaj dudcy 
I wyciekuć ślozy 
Na suchija łozy... 
Wyjdzie dusa paraj, 
Padyjmiecca chmaraj, 
Tumanom pa reccy, 
Rasoj raźlijecca, 
Kałasocki zrosie, 
Kab żyta udałosia. 
A chleb źjaduć ludzi, 
I znou ślaza budzie.

Nu, dyk hraj-za, dudka 
Kab-za była cutka. 
Kab az wuśy drała, 
Kab ty tak ihrała, 
Kab ziamla skakała! 
Zahraj tak wiasioła, 
Kab usie ukoła, 
Uziausysia u boki, 
Dy pajśli u skoki, 
Jak wichor u polu, 
Az wyjucy z bólu, 
Kab az rahatali, 
A usio skakali...
Kab skakali hory, 
Jak chwała na mory, 
Jak pany na bali, 
Kab wot jak skakali!
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Kab az pył kurytisia, 
Kab świet zawaliusia 
Dy usio kruciusia, 
Jak u naśaha brata 
Cl pjanoha chata...

Ha, camu-z nia jhrajes? 
Chiba ty nia znajeś, 
Nia wiedajeś chiba, 
Sto, jak taja ryba, 
Dy na lodzie bjecca, 
Tak wot ja, zdajecca, 
Sorak hadou bjusia, 
Nijak nie źwiarnusia, 
Nijak nie natraplu 
Wadzicy choć kaplu, 
Dy takoj wadzicy 
Dy z takoj krynicy, 
Sto, jak chto napjecca, 
Dyk wolnym stajecca. 
Hraj, wiasioła-z hraj, 
flbo dołu daj!...

Jenćys biaz umouku! 
Nie, nia, budzie totku! 
Kinu-ź dudku tuju, 
fi zrablu druhuju.

Ciapier zrablu dudku 
fld żalu, ad smutku. 
Ha, zrablu-z druhuju, 
Źalejku smutnuju, — 
Dy kab tak zajhrała, 
Kab ziamla stahnała, 
Wot kab jak ihrała! 
Kab ślaźmi prabrała, 
Kab az było zutka, 
Woś-to maja dudka!... 
Woś zrabiu takuju: 
Daj-źa paprabuju...

Nu dyk hraj-źa, hraj-za, 
Gsio spaminaj-za... 
Stodzień i śtonoćy 
Płac, jak maje woćy,



— 7 -

Nad narodu dolaj. 
I płac śtoraz bolej. 
Płać tak da astatka, 
Hałasi, jak matka, 
Chawajućy dzieci, 
Dzień, druhi i treci. 
Ihraj śioznym tonam 
Nad narodu skonam!
Kab ty tak ihrała, 
Kab niemaraść brała.
Jak ślazy nia stanie, 
Zacichnie ihrańnie.
Kin naukoła wokam, 
Dyk krywawym sokam — 
Nie ślazoj zapłaćaś, .
Jak usio abaćyś.
Jak krywi nia stanie, 
Tady końcu hrańnie!

DURNY MUZYK, JflK WARONA.

Uwieś świet kaza, bjeć u zwony: 
„Durny muzyk, jak warona".
Heta tyki sprawiadliwa: 
Jon durniejśy ad warony;
I nia dziwa, — było-b dziwa, 
Kab muzyk dy byu wućony.

Dyk kryćycie-ź, bijcie u zwony: 
, Durny muzyk, jak warona.

Da nawuki jon nia brausia, 
Zakasiusia, zaharausia;
Durniem umrę, jak radziusia, 
Sam saboj durnym zrabiusia. 
Wiedama, muzyk- chamuła, — 
Ad nawuki adwiarnuła!
Dyk kryćycie-ź... (jak raniej).

Ci-ź nia durań, — muzyk heta: 
Hare, sieje usio leta, 
A jak pryjducca daźynki, 
Niama zboża ni aśminki, 
A daźdauśy na Kalady, 
Muzyki miakincy rady. 
Dyk kryćycie-ź... (jak raniej).
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Usiu zimku wozam ciahnie 
Da wahzału rożna zbozza, 
Nohi źmierznuć, sam zaśmiahnie, 
A na chleb kazuch załoza, 
Kab dazyć jak da krapiwy, 
Aby u pole wyjśau żywy. 
Dyk kryćycie-z... (jak raniej).

Ad Piatra i da Jakuba
Jon kasoj machau adrańnia: 
Nakłau stohau, ludziam — luba, 
CI chacie-z siena — ani zwańnia’ 
Rawieć z hoładu skacina, 
Choć kin, biazy za waćyma! 
Dyk kryćycie-z... (jak raniej).

Hladzi, kaścioł az da nieba, 
Wołaść blachaju pakryta!
Srebram skryje, kali treba, 
Bo za heta jaho bita,
A sam żywiec u mokraj jamie, 
Dźwiery zatknuu anućami!
Dyk kryćycie-z... (jak raniej).

Z kamarowy nos siakierku 
Sciśnie, kreknie, zamachaje, — 
Zrobić pusću, jak talerku, 
Świet drawami zakidaje! 
A u chacie zwaryć strawu 
Pasćapaje staru ławu! 
Dyk kryćycie-z... (jak raniej).

Hladzi, hory parazryty, 
A ćyhunkaj świet abwity: 
Ćlsio z muzyckaj ciazkaj pracy, 
Cisie jeduć u pałacy; 
CI muzyka-z niama bileta!

Ci-z nia duryń, muzyk heta? 
Dyk kryćycie-z, bijcie u zwony: 
Durny muzyk, jak warona!

JAK PRAUDY ŚCIKAJCIĆ.

Jak prostaja prauda zhinula u świecie, 
Dyk praudy i z świećkaj sukajuć, 
I zołatam maniuć i ludziej sklikajuć,
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I Boha całujuć, — a usio-taki precie, *) 
Jak kamień u wodu, tak prauda prapala! 
Sudou narabili, naćalstwau ci mała: 
Pasrednik i wołaść, synod i senaty, 
Prysuctwy i wokruh, uprawy, pałaty; 
A najbols mirawych, ućastkowych i źjezdau, 
Sto u poli kamieńnia, sto źwiezdau! 
Zatoje-z zyćcio ciapier trudnaje stała: 
G świedki uleźci: ni sieła — ni pała, 
Ad sudu da sudu praż leta ciahacca 
Tak lohka, sto nawat nia treba staracca. 
Raz jedu ja u Wilniu adwiedać synka, 
Azno pry darozie pasiecca kabyła, 
Staić caławiek jakiś la młynka, 
Za młynam suka tam brachała, ci wyła, 
I hdzieści „ratujcie" krycała kabieta, 
A mostam lacieła jakajaś kareta...
1 sto-z tut takoje było? Mnie zdajecca: 
Chto jedzie, chto wyje, chto moza—śmiajecca 
(A mielnik stajau u dźwiarach i śmiajausia; 
Caho jon śmiajecca? Dyk ja-z nia pytausia!) 
Minuuśy ja młyn toj, jedu uzo lesam, — 
Lazyć caławiek pad kustom la darohi 
Biaz sapki i bosy, tak kstałtam ubohi. 
Ale ja jedu z swaim intaresam, 
Mnie niama dzieła bols ni da koha. 
Lazacaha-z ludu usiudy jość mnoha! 
Ja ahlanuiisia, az honicca chtości, 
Klica: „Pastoj-za dla Boskaj miłości!"... 
Stau ja, cakaju; az jon i pytaje: 
Chto ja, adkul jość i chto mianie znaje?
1 kaza wiarnucca mnie az da młynu, 
Świedkam uradnik zawie na hadzinu. 
Wiarnuusia, hladzu, aź kareta u reccy, 
Mielnik ciapier uzo nie śmiajecca, 
Kabyłu sotnik ciahnie da stanu, 
Cyrulik krou kinuii abmokśamu panu, 
Dziura na moście, tak jak na chatu, 
Dwa chłopcy łowiać sućku kudłatu, 
Baba staić u parwanaj spadnicy

*) Polonizm: pabiełarusku — adnak.
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I krou jej ciaće pa ruce i pa łydcy. 
Wiazuć i trup toj zaraz na wozie, 
Sto ja-to widzieu lazaćym pry darozie. 
Pytajecca uradnik mianie dy za świedka: 
Ci mielnik ckawau, ci kryćała kabietka? 
Ci sucka parwała, a sućku ci bili?
Ci widzieu, sto ii moście maściny pahnili? 
Ci widzieu, jak mielnik stajau i śmiajausia? 
Jak pan z churmanom u karecie kupausia? 
Jak churman utanuti, a pan ratawausia? 
Jak złodziej cikausia z pad młynu da koni? 
Jak świsnuti kabyłu i lacieu na Rykojni? 
Ci znaii, chto-to zabity walatisia?
I kim zabity, dy kab ja pryznatisia. 
Ci nia ja jaho wioz, dy pośle ukłau? 
Moza mieu hrośy, moza ja ich zabraii? 
(I duch mnie zaniau, skazać słowa nia moh — 
Woś napaść na mianie, cysty kryz pasłau Boi I) 
Camu ja nie chacieu ratawać churmana? 
Camu majstra taho nie ławiu la młyna? 
Camu sućki ad baby kuśliwaj nia hnau?
Caho ja uciakau, sto ledź socki nahnau? 
Pratrymau jon mianie nizaśto ceły dzień, 
fi badaj ty prapau! Jaśce dau i rubiel, 
Jon tak sprytna jaho zapuściu u kiaśeń. 
Ja pajechau sabie! flz u wosim niadziel 
Socki preć mnie pawiestak i śmat: 
G pierśaj — świedkaj, jak mielnik ckawau, 
G druhoj— świedkaj, sto most biaz pryhat, 
G treciaj — świedkaj, jak koni chtoś krau, 
G ćaćwiertaj — świedkaj, jak pan zawaliusia, 
Jak wypłyu nawierch, a churman jak zaliusia, 
G piataj — świedkaj, sto trup pry darozie 
Byu zabity, a dwoje ludziej uciakali, 
Sto ja dahaniati tych ludziej dy na wozie, 
fl jany praż łamy u dwaich paskakali! 
flz na śostaj uzo dyk ja stau winawat, 
wto ratunku nia dau, jak kareta płyła.
Jak ja stau pa pawiestkach chadzić ad Kalad, 
Dyk asieusia jak-raz, jak Pakrowa była!
1 nia siejau, nia zau, nie kasiu sienazać, — 
G warendu addaij, bo nia moh dadziarzać,
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I sto mieu, to pradau, pierajeu,
Pa sudoch ahaleu, jak seść razy zhareu,
I ii kazie adsiadzieu niadziel seść, 
Za niajauku płaciu moza trójcy ja straf.
Jak na toje-z i prauda schawałasia hdzieś, 
fi sukauśy jaje, i mnie zdaryusia traf.

(J SUDZIE.

Dawiałosia-ź i mnie być na wialikim sudzie, 
Na akruznym sudzie, hdzie usie u hramadzier 
Muzyki i pany, maskali i zydy,
Chto u cym, jak papau, — usie tudy, dy tudy. 
Tut kaźuch, i synel, i burnos, łapsardak, 
I surdut, i mundzier... a adzin byu i chrak 
(Tak jak kurtka z chwastom),— i bradziazka była... 
Pryjsli usie i Panturćycha nawat pryjsła...
Byu tut ksiondz, byu i pop, byu i rabin zydou. 
Tolki nas arandar, — toj cahoś nia pryjśou. 
Samy sud za śyroki sieu stół u piaciaroch, 
Śosty chodzić sabie,—usie u załatych kauniaroch. 
Jak dukat na dukat, — tak na ich zihacić! 
(Kab ja byu tak bahat,—nie chacieu-by sudzić). 
Pa adnej staranie dus ctarnaście siadzie, 
Pa druhoj — arystant, toj, sto buduć sudzić, 
fi prąd im—bież pały, tolki chwościk wisiei\— 
fidwakat, sto to mieu baranic, — toj siadzieti. 
flryśtantam tym byu nas Piatruk Panturok, 
Sto u puśćy hdzieś mieu patajny brawarok. 
fi akcyznik Jaśkou brau z jaho kubana,*) 
Dyj danios, dyj zławiu, jak toj wouk barana! 
1 akcyznik toj byu, prysiahausia i jon, 
Jak jamu chtoś danios, jak sacyu jon piać dzion, 
Jak kacioł tam kipieu, jak hdzie braha była, 
Jak Piatruk nie paśpieu uciaćy adkatła...
fi brachau dyk brachau i siabie usio chwaliu, 
fi taho-z nie skazau, jak Panturku daiu. 
Potym nas pa adnym stali u sud wyklikać. 
Prysiahaijśy na tym, treba-z pratidu kazać! 
Tut pytajuć mianie, a tut zal Piatruka;

*) uziatke, chabar.
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1 maja u jaho tam prapała muka, ,
I ja dumau sabie wódki wyhnać z wiadro 
Na wiasielie daćki (woś było-by dabro!), 
Dy zawioz Piatruku dźwie aśminy muki, 
Dyk jakraz na toj cas nalacieli-ź „kruki", 
Dy mianie-ź pawiali u toj les paniatym, 
Kab im dna nia było i akcyznikam tym! 
Jak spytalisia usich, — pracytali toj „acht“: 
Sto zławitisia Piatruk (a nabrechana-z—strach!) 
Tam takoje staić, sto i u dumcy niama: 
Parawik, źmiajawik i jakajaś slama... 
Pracytali jany i jasce tam papier; 
Pahladzu-z, kazu ja, sto-to budzie ciapier? 
Pradsiadaciel skazau: „Piać minut pieraryu!" 
I u kamorku smyhnuu, tolki kniźku zakryu.
I usie padnialiś i pajsli, chto kudy. 
Ja zastausia siadzieć, usio rotina — z nudy. 
Jak wiarnulisia znou, dyk adzin toj ustau, 
Sto siadzieu na kancy i najbolej pytau, 
Pahladzieu na usich, jak uziausia za stół, 
Jak zaćau jon kryćać: „Pratakoł, pratakoł!" 
I kaznu spaminau, i trubu, i kacioł, 
! muku, i miasok... — dy usio — „pratakoł!" 
Ja siadzu i dryzu, kab mianie nie nazwau;
Kali braź — i ja tut! — A badaj ty prapaii!... 
Ale chwalić mianie, sprawiadliwym zawie, 
Na Panturku-z zirknie, — jak skacina rawie. 
„Winawat, winawat, niachaj płacić kaźnie"...
1 u turmu, i u Sibir, i jasce kudyś pchnie! 
Hawaryu, hawaryu, azno pić zachacieu; 
Tak, jak bulbu Piatra, pasaliusy dy źjeu.
A skazać-by — za sto? — za swajo, za dabro: 
Caławiek zachacieu zrabić wódki z wiadro: 
Śto-z za nauda *) jamu, kab jon świętu nia znau, 
Ci Panturka źjeu blin, ci harełki nahnau? 
Potym stau wylićać swaje straty akcyz: 
Toj dyk tak-by zubami Panturku zahryz: 
Nalicau, nalićau — i dwajnu i trajnu, 
Jak synkar u karćmie twaju carku adnu...
1 nacyńnie zabrać, i chudobu pradać,

karyść.
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Sto u kaznu, to u kaznu, i jasće kamuś dać. 
Tysiąc try tam, ci sto, nalicyu jon piani.
(U Piatra-z, kab choć hros byu jaki u kisani.— 
Smaśny żabie harech, dy zubou Boh nia dau... 
Kab akcyz toje mieu, sto u Panturki zabrau; 
Dźwie kazy pradali, dy siarmiahu, dy woz, 
1 to brat adkupiu, a nazautra adwioz).
ftz nia ścierpieu toj pan, sto u kurtcy siadzieu: 
Piatruku stos skazaii, akulary nadzieu, — 
Kali-z kryknie-zyknie, az zatrossia toj sud. 
„Hdzie tut, kaza, wina, cym Piatruk winien tut? 
„Sto skacinku karmiu pracawanym dabrom, 
„Nasiu brahu z dwara na nasiłach wiadrom? 
„Tut turmu, tut i straf dla akcyza schawać"... 
Jak zaćau hawaryć, jak zaćau biadawać, 
Dyk Piatruk i nia hnau i u lesie nia byu, 
ft to ja winawat, ja sam hnau i padbiu, 
I danios na jaho... Winawat ja uwieś, 
ft badaj ty prapau, a badaj ciabie reż! — 
Jak kata da hary, tak jon dzieła skruciu, 
Na mianie nabrachau, Panturka zaścyciu. 
Ja hladzu, sto tut—kuc, prapadu, jak suka, 
Bo miasok taki moj, dy maja-z i mukal... 
Kali dźwiery skrypiel, a ja—śuść praż ludziej, 
Dy na dwór, dy u karćmu, da kabyły barździej; 
Prylacieu az u dom, buraćkoti trochi źjeu, 
Skazaii zoncy—„maućy-z!“, sam u les palacieu: 
Na tym miejscy, hdzie byti brawarok Panturka, 
Daj sadzić dzieraucy, az samleła ruka.
Ścieżku mocham zakłau r śled toj tak zakryu, 
Sto nichto-b nie paznau, hdzie i browar ci byu. 
Dy iznoti az na sud, a sudu uzo niama, 
Tolki płaca, klanie Panturcycha sama, 
Panturka adwiali tyki zaraz ii wastroh;
Toj kurtaty zaśćyt, .*) jak kadziła pamoh. 
Ja-z jakoś ucaleii ad sudu na toj ćas.
Kab-za Boh nie dawiou na toj sud druhi raz!...

*) adwakat
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WOUK i AWIECKA.

Zławiu woiik jahniatka
I panios zywoje! 
Płaćuć syn i matka,
Jak babry aboje.
Wouk nad matkaj źlitawausia, 
Jak jaki akonam,
(J aućynku pierabrausia — 
Dy idzieć z pakłonam.
Pryjsou, — kaza, — ja zdalocku 
Raskazać pani awieccy
Dobru wiestku ab synoćku, 
Jak jamu ciapier zywiecca. 
Nie paznała-b ty nikoli, — 
Taki stau dasuzy,
1 żywiec sabie na woli,
Bież biady, biaz nuży, 
Zuby wyraśli kłykami,
I adpali rożki,
Nozki ciapier z kapciurami, 
Chwost datizejsy troski.
l uzo wouka nie baicca, 
U chleu nichto nia honie;
Maje cym abaranicęa,
I druhich baronie!
Pryjdzi, imaść, da nas u hości, 
Sprawim sabie wiećarynku: 
Budzie miasa, buduć kości, 
Budziem jeść bież adpaćynku!— 
— „Dziakuj, dziakuj jahamości 
Za wieści takija!
Niachaj pryjdzie syn u hości, 
Pahladzu, ci wyje?
Bo kazuć, miz wami
Treba być waukami.
Ja-z pawotiću nia umieju
Ni wyć, ni jeści, ni łhać. 
Dy śkiń skurku, dabradzieju, 
Bo... zubki widać!"
I awiećka, choć durnaja,
A wauka-z paznaje!
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MAJA CHATA.

Biedna-ź maja chatka, rassiełasia z kraju, 
Miz piaskou, kamieńniau, la samaha haju, 
La samaha boru, na bieraźku lesu: 
Nichto tut nia trapić, choć-by z intaresu, 
Jak niama harelki, niama kuska chleba, 
Dyk jaki-z interas, kamu siudy treba? 
Dy choć niama chleba, zabrawać nia budu, 
Praźywu jakkolwiek ad pracy, ad trudu.

Kiepska-z maja chatka, padwalina zhniła,
1 dymna i zimna, a mnie jana miła; 
Nia budu mianiacca choć-by i na zamki, — 
Kałok swój milejsy, jak ćuźyja klamki.
Na strasie moch wyras, na imchu biarozka, — 
Milsaja mnie chatka, jak ćuzaja wioska.

Swatali-ź mnie u prymy u nowuju chatu, 
Na ziamlu radźajnu i dzieuku bahatu; 
Budu zyć, kazali, jak jaki pasesar, 
Jeździć paraj koni, jak sam pan asesar; 
Dy mnie daraźejsy wuhał hety hniły, 
Kamień pry darozie, piasok la mahiły, 
Jak ćuźoje pole, jak dom murawanyl... 
Nie addam za surdut kaptan swój padrany.

Klikali-z u hości i klićuć susiedzi; — 
Nie pajdu, nia treba, bo, kaźuć, zajedzi 
Ad ćuzoha chleba dziasny absiadajuć, 
Sto ćuzoha prahnuć, to swajo kidajuć. 
Ja nia kinu chaty, choć wy mianie rezcie, 
Nie pajdu da was ja, chiba u arescie. 
A choć silaj nawat adarwali-b z domu, 
Kaliści wiarnuusia-b, jak miadźwiedź da łomu.

Zawalicca j chata, zarastuć pakosy... 
Clsio-b ja wiarnuusia, choć hoły, dy bosy! 
Nasiek-by biarwieńniau, naciahati-by mochu, 
Znou-by skleciu chatu jakkolwiek patrochu, 
Zrabiu-by kamoru, wykawaii-by zorny, — 
Gsio-ź swój chle-b jeu-by, choć-by sabie ćorny! 
Nu dyk-za adstańcie, na sto ja wam treba: 
Ci kab was chleb jeści, ci rabić wam chleba?
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P R fl U D fl.

Oj, ciaźka, ciaźka... 
Nie siarmiaźka ciaźka, 
Ale z bet aj dolaj, 
A usio śto-raz bolej.

Oj, ciazkaja-z dola! Ot tak-by, zdajecca, 
Skroź ziamli prapau-by, ci u ślozy-b razliusia! 
Ci mnie zyć na świecie, ci mnie kudy dziecca? 
Oj, Boża moj, Boża, naśto-z ja radziusia!?
Oj, nasto-z mnie dana taja maja mowa, 
Jak ja nia umieju skazać toje słowa, 
Kab jaho paćuli, kab jaho paznali, 
Kab jaho-to słowa dy praudaj nazwali;
Kab i razyjsłosia to słowa pa świecie, 
Jak pramieńni sonca ciopłaha u lecie, 
Kab na toje słowa dy ludcy zradzieli, 
Tak, jak tyja dzietki na światoj niadzieli; 
Kab-za toje słowa dy ludcou źjadnała, 
Kab na toje słowa worahau nia stała, 
Kab ludcy pryznali bratou dy bratami — 
Dzialilisia-b dolaj i chleba kuskami. 
fl biaz toha słowa ja niamy kaleka! 
Choć-by zaniamieć mnie i da kanca wieka! 
Oj, nasto-z mnie woćki, oj naśto-z mnie jasny? 
Kab hladzieu, — jaki ja ad usich niaścasny? 
Kab duśa baleła, hledziaćy na dołu, 
Kab serca śćymieła i rwałasia z bólu?
Kab było cym płakać i u dzień i u nocy? 
Oj, Boza-z moj, Boża, waźmi-z maje woćy! 
Naśto-z tyja wuśy, jak nia cuć nićoha 
Ni ad ludcou dobrych, ni z nieba ad Boha? 
Oj, ci nie na toje-z, kab cuć ludzku łajku, 
Dy tuju płakuću dudku samahrajku, 
Naśuju zalejku, sto jeńca nia hraje, 
Choć jak wyjhrawaj ty, a jana smutnaja? 
Oj, ci nie na heta-z, kab cuć, jak źwiakajuć 
Lancuhi na ludcach, sto z chat uciakajuć? 
Nia ździekujsia-z, Boża, nada mnoj, nad imi: 
Parabi usich nas, jak kamień, hłuchimi! 
Waźmi usie zmysły, póki pryjdzie prauda, 
Bo zyć bież jaje nam nie wialika nauda!
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Prasiu Boha łaski: „adwiarni ty, Boża, 
Złuju naśu dołu na suchija puśćy, 
ftdwiarni na kamień, ci na biezdarozza, 
Na wialiki rojsty, na piaski sypućy!" 
Dy kab nie zaznała jahona stwareńnie 
Hetaj doli nasaj da wieku skanćeńnia! 
Nie paćuu jon jenku, nia uwidzieu muki, 
Kryz ujeusia u plecy, łancuhi u ruki!
Prasiu ja susiedziau sa mnoj padzialicca, 
Pamahcy kryz nieści, jak „z Boham nia bicca". 
ftśmiajali mianie ludzi, jak dumoha, 
Tam, kazali, prauda, tut tykiele siła!
Dauniej, kazuć, prauda pa świecie chadziła, 
Źabrujucy-2 źmiorła, a ludcy schawali, 
Kamianiem nakryli, ziamlu paarali, 
Kab nia cuć, nia wiedać ab jej ani wieści, 
Dy ciapier i kazuć: „prauda u niebie hdzieści!“

Dyk pasli-z ty, Boża, Praudu swaju tuju 
Z nieba na ziamielku ślaźmi zalituju! 
Pasyłail ty Syna, jaho nie paznali: 
Mućyli za praudu, siłaj pakanali; 
Paśli-z ciapier Ducha, dy paśli biaz cięła, 
Kab usia ziamielka adnu praudu mięła!

ZDfiREŃNIE.

Jechau ja raz ad Kiany, 
Dy u Smarhoni, i nie pjany,
I dajechati da Waukieły, 
ft koń dobry byu moj bieły.
Tyc! stau koń narawicca,
I chrapie i dyba stau,
Sto nia można prystupicca, 
Cuć ahłobli nie złamau. 
Hladzu: boćka la darohi...
Cysta-z boćka, tolki rohi 
Jak-by trochi widać z boku.
Dumka: wioz chtoś, dy zdaloku, 
Jak prystau, dyk skaciuśy, 
Sam naćuje hdzieś u wioscy, 
ftbo moźa byu padpiuśy, 
Straciu boćku pry darozcy.
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fl sto u boćcy, chto tam wiedau! 
Moza braha, moza wódka?...
fl ja toj dzień nie abiedau, — 
Woś, kab, dumaju, siaiodka! 
flbo kab alej Boh dau-by, 
Uzo-z nie ściarpieu-by, ukrau-by! 
Oto-z, dumaju, zakraśu — 
Nadta ja lublu z im kasu. 
Padyjsou da boćki, zruchau, 
Kali adatknuu, paniuchau, 
flz z radaści strapianuusia, 
Na usie boki ahlanuusia! 
Nu świazusieńkim alejem 
Smak paćuu pa hubie, nosie!... 
Choć nia byu jaśće zładziejem, 
flle-z tut, dyk dawiałosia. 
Tak uzo ja ćahoś rad, 
Padwiarnuu swój panarad, 
Za utory padniau boćku, 
flbpior jaje na łućoćku...
fl koń—smyk, padausia upierad. 
fl badaj tabie tut wierad! 
Padkaciu ja boćku znou, 
I jak-raz uzo nawiou, 
fl koń — smyk nazad, dy touk! 
fl badaj ciabie tut wouk! 
Ja iznou dawaj kaci... 
Zdumau, — lepiej rasprahci. 
Uziau kania, jak śled rasproh, 
Zirk — az koń moj i biaz noh. 
Koń-nia-koń, a zedlem stau: 
Ja spalochaiiś, prazahnau... 
Dyk znou koń i sam zaprochsia! 
Ja spałochausia i zmohsia; 
Skinuij wopratku,pierazahnausia, 
Znou tyki za boćku uziaiisia, 
fl tak ciomna—choć kol woćka. 
Kali hlanu—to-z nia boćka, 
fl kaza staić z rahami! 
Chwost, barodka i z nahami... 
flz tut piatuch kali kryknie, 
Kaza u luzu kali- śkiknie, 
.Kali u lesie zarahoća,
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Koń da chaty kali skoca...
Wot tut ja i dahadaiisia, 
Kamu ii ruki to papausia.
Dawaj kazać „Anioł Pański, 
Zhiń, prapadni duch satanski!“ 
I ciapier, jak chto śmiajecca,— 
Mnie usio kaza zdajecca.
Z taho ćasu da aleju
Ja nia moh dusy prymusie —

% Adwiarnuła, dabradzieju!
Tak to ćortnas hresnych kusić...
Kab nia kryz—prapau-by musić!

NIEMIEC.

Nia lublu ja miesta (parasiejsku — horad): 
Nadta tam ciasnota i wialiki smorad,
A panou, jak maku, dy siarod harodu, 
Apfoć taho propaść roznaha narodu!
Nas brat jak uwojdzie — sam siabie baicca: 
Ci iści biaz sapki, ci hdzie pakłanicca?
Dyk nadta-z i stydna, kab nie pamylicca: 
Pakłanicca niemcu, ci jakomu zydu!
Niachaj jaho stoca, — nabiareśsia stydu; 
Niachaj lepiej z domu ja ii toj dzień nia wyjdu, 
A paznać-za trudna, jak żyda, jak niemca, 
Jak pana jakoha, ci tam ćuzaziemca;
A sto zyd dy niemiec — dzieci adnej matki:
I mowa padobna i adny uchwatki,
I abodwy łasy na ćuzuju pracu,
1 musić abodwy jaduć razam macu! 
Abodwy abdurać, abdziaruć, jak lipku, 
Adbiaruć i sosku za bituju skrypku. 
Pan nas niabosćyk (niachaj jamu świecie), 
Jak pamior — ćaćwierta wiasna to, ci trecia, 
Jak jaho skrucili, cysta abadrali, 
Hladzić—budzie kiepska, sto tut rabić dalej? 
Usio puścili arendaj; najpiers puścili żyda;
□ młynie sieii niemiec, jakajaś abryda, — 
Hraiiśy pa darohaćh, pryjsoii z-zahranicy, 
Prynios tolki torbu i u jej dźwie skrypicy. 
Dwór kupiii chtoś ruski, tak jak za durnicu, 
Pan zyjsoii daloka, kudyś za hranicu.
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Zyd zaraz ubiusia u ruskaha u łasku:
Stodzień chodzie ii lesie, ad samaha brasku...*)) 
Ot chodzić jon heta, dy usio duby lica, 
Jak treba i hrosy ruskamu pazyća.
ft jak ablicyusia, dy duby abmieryu, — 
U wosieni wyhnaii z tysiącu siakierati.
Scyściu puśću cysta, za piaski uziaiisia, 
Jak kaban raźjeusia, dy jak pan zaznausia; 
Hawora parusku i z ruskim hulaje, 
Razam laza—ustanie i iisim upraulaje!
Ruski sabie jeździe, nia ii domu nikoli, 
Niemiec usio miele, dy chodzie pa poli. 
Najeusysia miasa, piwam zapiwaje, 
U świata-z na skrypcy, az pisćyć, ihraje. 
Zdajecca-b, nićoha, kali chto nia wiedaje, 
ftle paćakauśy, dyk wyjsła kamedyja: 
Źyd kupiu u mieście sabie kamianicu, 
Hladzim — i nas ruski kinuiiś za hranicu: 
Pakinuu i zonku, adroksia i dzieci;
Żjawiiisia pan nowy (heta uzo treci)... 
ft jaki-b to pan toj?... Nu, ci chto pawiera?... 
Hety-z samy niemiec, kab jaho chalera!
Ot, ciapier zhadaj ty — chto kim kali stanie? 
ftb panu ni wieści, ni słychu, ni zwańnia, 
Źyd panam zrabiiisia, niemiec jasće bolśy, 
ft muzyk byu holy, ciapier jaśće holśy!

Tak i na harodzie: lebiada, krapiwa, — 
Tolki wyrwi repu, — dyk zarastuć żywa, 
Tak, jak ćort nasieje! Oto-z tak i ludzi: 
Tutejsy zahinie, dyk worah prybudzie!

DUMKA.

Cahoś mnie markotna, na płać zabiraje; 
Musić dusa ćuje jakojeści hora,
Ci śtości zrabiłaś... sto? ft chto jaho znaje:
Ci hrad żyta wybje, ci zhinie abora,
Ci uradnik zahniawicca, pahonie padwodu, 
Ci znojduć u lesie kradzienu kalodu?

*) polonizm, pabietarusku — ad świtańnia.
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Ci moza umrę syn toj, sto maskalom służyć, 
Ci toj, sto u Ameryku padausia, dy tuzyć?... 
Tak ciazka, zdajecca, kab hrechu nie bajausia— 
Ci u piatlu palez-by, ci ii wadu schawausia! 
Letaś mnie było tak: — i wały prapali, 
Świńni bulbu źjeli, harod pakapali, 
Niabosćyca matka cysta zachwareła, 
I dziadźkawa chata z kominam zhareła; 
Sukna nie zwalili, — chadziu bież siarmiahi, 
A tut i biaz chleba... prapadau ad smahi! 
Choć-by skarej stała, sto uzo stacca musie, 
Kab tak nie ciahnuła za serca, jak lina. 
Biadawać nia piersa, ja i nie bajusia: 
Niachaj usio zhinie, dyk dusa-z nia hlina! 
Tahdy-b uzo wiedau, jak i ratawacca, 
Ci tam ad niaśćaścia, ci z ludzkoj napaści, 
Ci siadzieć u chacie, ci kudy padacca, 
Ci, złazyusy ruki, na wieki prapaścil...
Dyk sto-z mnie takoje, ćaho mnie zurycca?! 
U mianie nia budzie, — znajduć ludzi chleba: 
Na biadu mnie plunuć, Bohu pamalicca, 
Da słuśnaha ćasu dazywu, jak treba!
Wun staić biarozka, tut la samaj chatki, 
Kosy papuściła... płaca, kazuć ludzi, 
A mnie tak zdajecca, sto jej ani hadki: 
Sto było — nia pomnie, nia uznaje, sto budzie. 
A moza-z i pomnie, jak to ja kaliści, 
Byuśy małym chłopcam, łaziu, kałychausia, 
Jana była hibka, bolej było liścia...
I ja uzo nia moh-by, jak tady śpinausia. 
Caho-z mnie markotna? Ty skazy, biarozka! 
Maućyś, jak niamaja i sama smutnaja... 
Musić tyki prauda — heta jaje ślozka, 
Sto kazuć druhija, — kapla rasianaja. 
Mnie zal i biarozki, ćaho-z jana płaca, 
Kali uzo doli nie pierajnaća?...
Nia tuzy, biarozka, świet z nami nia zhinie, 
Wiecier, jak pawieje, syśaćki raśkinie, 
Choć-by ty zasochła, — wyraście was bolej... 
Pierastaniem płakać my nad swajej dolaj! 
Jakoś jano budzie, dazywiom da dośki, 
Choć lepiej, choć horaj, aby nia tak troski!



Śyśaćki raśkinie, jak paraśkidała
Maich seść synoćkau, — zdajecca, ci mała?! 
Cisie razyjślisia! — adzin u nabory, 
Adzin pajśou u procki za ćornyja mory, 
Adzin za Dunajem sausim asialiusia, 
Adzin u Sibiry, — z starśynioj pabiusia, 
Piaty na pisarstwie hdzieś u Patarburku, 
Kinuii u chacie woś krywoha Jurku!...
Nu, dy rana-pozna, tyki mnie zdajecca,. 
Koźny zanudzicca, da domu prybjecca...

Z K I R M SCI.

Hej, laci, kabyła, choć ty padarwjsia, 
Bo mianie ćakaje tam maja Ludwisia. 
Ćakaje, ćakaje, aź wyjśła za dźwiery, 
Wot uzo i pounać, a nia jeść wiaćery. 
Zwaryła zacirku, dyk az honie ślinku, 
Malaćkom źbialiła, jak tuju śniazynku!
Hej, laci-z, kabyła, pa pnioch, pa kamieńniach 
Bo jana ćakaje usia u płamieńniach, 
Usia u płamieńniach ad adnei miłości!... 
Hej, laci, kabyka, kab nia uśpieli hości.
Hej, basuj, basuj-za, maja ty kabyła, 
Kab żonka nia spała, dźwiery adćyniła. 
Maskali-ź u wioscy jaśće nie pasnuli, — 
Pralaci-z, kabyłka, kab jany nia ćuli!
Rwi, kabyła, żywa, Wiązu ja haścinćyk: 
Ci chustku ćyrwonu, ci wałowy bićyk; 
Hej, wiązu haścinćyk, wiązu kirmasowy,. 
Ci nowuju chustku, abo i bić nowy!

PADAROŹNYJA ŻYDY.

Sto kruk kruku nia wydzieubaje woka, 
To wiedama dauno i wiedama daloka,.
1 hdzie krapćejśyja dziarucca, 
Dyk słabsyja niachaj-źa nia sujucca!
Bo uzo ćuby napeuna sto parwuć, 
Kali jany adzin druhoha nie pajmuć.

Z dwuch miastećkau dwa padwozcy 
Dwuch źydou wiaźli naproci;
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Spatkalisia-z na wuzieńkaj darozcy 
1 niwodzin nia ustupaje pa achwocie. 
Toj kaza: „parcha ty wiazies, darohu daj!" 
ft toj krycyć: „ty pana mnie nia łaj, 
Bo ja twajho i bić hatou!"...
I bic smalony tut zawiou, 
ft toj u ruki dy bicyśća...
1 zamachali tak, az świsća! 
Źydki u prośbu, kab hadzicca. 
Kudy tabie! — Ni prystupicca, 
Tak bjuć, az krou ciaće zydam! , 
„Ty bjes majho, a ja twajmu addarn!" 
I moza-b tak na śmierć pabili, 
Dyk chitra-z i zydki zrabilj: 
Toj pierasieu tamu na woz, a toj tudy. 
I tak zajechali abodwa bież biady, 
I muzykom tak stała bliżej domu, 
I kryudy nijakoj nikomu.

Paznalisia zydki, pagiergietali, 
Dyk muzyki i bicca pierastali!

ft sto? Kab tak i my zrabili, 
ft moza-by i nas nia bili?

CHREŚBINy MftCICJKft.

Kaliś, jak u nas kazaki to stajali, 
(J Śniuroch za horkaj raz mianie spatkali. 
Skazati—pachwalony, a jany śmiajucca, 
ftdzin stos śpiawaje, insy dźmie na dudcy, 
ft starśy śkipieusia: „Ty sto za adzin?" 
Dumaju: — Chto-z ja? — uzo-z Jurkau syn! 
„Tutejśy, kazu ja, swój ćaławiek: 
Syn baćki swajho, a baćka dziaciej, 
Tut i radziusia, tut i zywu wiek; 
Jurkam zwać baćku, a ja dyk Maciej. 
Wun hdzie i chata, i wyhan, i sad;
Tam znie maja żonka, a tut hare brat!"... 
Jon kipić horaj, pytajucy łaje, 
Krycyć i bjecca i u twar sturchaje.
—„Dy chto ty, dy chto ty, — ci ruski, ci nie?" 
Ja daj krucicca tudy i siudy,
Dumaju: — sto-z skazać jamu mnie? —
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—„Ja nie naśu, kazu, barady!“. 
—„Da ty, jon kaźa mnie, wiery jakoj? 
Ci ty prasłauny, ci ty — palak?“
— „A dajcie-ź, panocku, kazu, mnie pakoj, 
Dy ja-z tutejsy, jak kazau, dyk tak!“... 
Jak ściebanie praklaty mianie, —
f\z u waćach ćyrwona zdaiosia! 
Kab ja-z u ćymkolwiek, u jakoj winie, 
fi to i nia wiedać skul uziałosia? 
Ja kazu hetak: „Kali-z uzo tak, 
Sto waspan bjeśsia biaz-daj prycyny, 
To musić i prauda, sto ja palak 
I budu palak ja ad hetaj hadziny!"... 
Nu i dali-ź mnie dobja na znak: 
Ciahnuli biusy az ii Zamaslau, 
Kab pomniii krepka, sto ja palak, 
Kab i wam heta zdareńnie skazau.

Toje prajsłosia, pajsli j kazaki; 
Kali pad wosień zawuć nas u zbór: 
„Pryjechau, kaźuć, naćalnik taki, 
Sam kniaź Chawanski: idziecie u dwor!“ 
Treba usio kidać (choć światam było). 
Narodam, jak makam, uwieś dwór żaliło. 
Kniaź u paletach, wiasioły taki, 
—„Ech, kaza, rebiaty, — wy duraki, 
Sto u ruskaj ziamli, dyj kataliki! 
Nu, car was pryjmaje u swaju wieru;, 
Daść ziamli mnohal... Wy na papieru 
Tut padpisycie, a pop paświencie, 
Budzie usio dobra, usiudy pasencie... 
Nu, bratcy, wypjem pa ćarcy usie; 
Baciuska kryz i krapidła niasie!" 
My-z tolki — zirk adzin na druhoha, 
Maiićym, trasiomsia, nia kaźam nićoha: 
Jon-źa Mirona za plecy uziau, 
Wiadzieć da stała, harełki padau:
— „Pij na zdarouje i tak pisy: 
Wot sabralisia dźwie tysiąc dusy, 
Ruskuju wieru choćam pryniać,
Kab katalickaj nia wiedać, nia znać“... 
Miron papiarchnuusia, jak chusta źbialeu, 
Hlanuu na usich, na mianie pahladzieu —
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„Jak, kaza, ludzi, tak, kaza, i ja, 
Spytajcie, kaza, wun Macieja, 
Jak jon dy skaza pierawiarnucca, 
Dyk usie wioski na jaho zdaducca!" 
Ciahnuć mianie da taho kniazia, 
fl tut az muraska za skuraj łazie.
„Nu sto, maladziec, napjomsia wódki?" — 
Dajeć mnie hrosy, taki sałodki:
Osio hawora, radzie, pytaje, 
Źonku całuje, dziaciej hajdaje.
— „Nu, sto-z — nadumausia, ci uzo hatou?...
— Nadumausia, kazu, kab sto katou 
Drali mnie skuru, piakli na ahniu, 
Ja wiery swajej tyki nie źmianiu!" 
Ich! Zakipieu tut toj kniaź, az zarou,
ftź wyłupiu wocy, sćyrwanieu, jak krou...
—„Rozah padajcie, nahajak, sto łoz!
Jon z wiery śmiajecca mnie tut-źa pad nos!" 
Chapili mianie jakijść hajduki,
I rozah padali catyry puki.
I bjuć — nie balie, choć za serca biare: 
Za sto-z jon, praklaty, mnie skuru dziare?! 
Jak kryknu ja heta: „Ej, bijcie-ź macniej, 
Macniejsy ad wiery wasaj Maciej!"

Wot tak-to chryścili mianie kazaki
Z tutejsaha dy u palaki!

BOH Nlfl ROUNft DZIELE.

Bob siroty łubie, ale doli 
nie daje.

Prykazka.

Cym to dzejecca na świecie, 
Sto nia roiina dziele Boh? — 
fldzin chodzie u sajecie, 
Cl zołacie z pleć da noh, 
H druhomu, kab prykrycca 
Choć anućaj — wielki trud;

Gwieś, jak resata, świcicca, 
Rdny łaty, adzin brud!
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Rdzin maje chatau mnoha, 
R wialikich — kaścioł mou; 
Uwiaści-b tudy choć Boha — 
I toj-by z ich nie pajsou. 
U druhoha ii ścianie dziury, 
Wiecier chodzie, dym i śnieh; 
Tut karowa, świńni, kury... 
Tut pakuta, tut i hrechl...

Hety jedzie u wahonie, —
Ciopła, miakka, tolki zyć!
R lacić, — jak wichar honie,
R jon sabie tolki spić!
Toj ii miacielicu, ii marozie,
Sto az won jamu pre duch, 
Pauzie z kłunkam pa darozie, 
U śniahu uwieś pa bruch!

Hety chleba i nia znaje,
Tolki miasa, dy piroh,
1 sabakam wykidaje 
Lisio toje, sto nia zmoh.
R toj chleb zuje z miakinaj, 
Chłopca kwas dy lebiadu, 
Razam zywieć i jeść z świnkaj, 
Z kaniom razam pjeć wadu!

Rdnamu dziesiatki-słuzki
Zarablajuć sotni sot;
Ruki ii jaho, jak paduski, 
Jak kisiel dryzyć żywot! 
Druhi-z sam az na dziesiatak 
Pracujucy, Ije swój pot, 
R wysachśy, jak apłatak, 
Cianiusieńki, jak toj knot.

CHCIWIEC I SKARB NR ŚWIRTOHR JRNR.

Pry wyhanie u wioscy, u samaj pierahoncy 
Była chata krywieńka ii wadno wakonca;
U chatcy adzinoki zyu chciwiec laniwy, 
Sto dumaii biaz pracy zrabicca scaśliwy.
U hrośach, jon dumaii, usio ludzkoje sćaście. 
R jon-za pawinien hdzieści skarb napaści!
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Za milu-ż za wioskaj dy byu les zaklaty; 
A chciucu-ża les toj jak-raz proci chaty. 
U tym lesie zaklatym nie rasło nićoha, 
Praż jaho nikoli nia isła daroha; 
Bajalisia ludzi u toj les zachodzić, 
A jak chto zabłudzić,—ćort pa try dni wodzić! 
Pjany chciwiec jsousy z wiasiella da domu, 
U toj les ubiusia, zalez siarod łomu. 
Wot staić jon heta, kianieć — praklinaje, 
Kali hianie woddal, — świetłaćka mihaje; 
Dumau — chata blizka, ci chtoś pasieć koni; 
Kinuusia na świetła, prajsou moza honi, 
Az hladzić — ahoń toj dy z ziamli biarecca, 
Choć haryć — nia pale; nia można j sahrecca, 
Spałochatisia chciwiec, aż praćwieraziusia, 
Sam nie ahladzieusia, jak i apyniusia 
Aż u swejej chacie, aż na piec zabiusia!

Nazautra pa wioscy ab usim ab hetym 
Wiestka ablacieła, jak papier stafetam.*)  
Adzin skaża wierna, druhi pierajnaća, 
A kożny paswojmu zdareńnie tłumaća. 
Adzin każa, — peunie małanka bliskała, 
Dyk pjanamu chciucu u wacoch i stała, 
Druhi — sto to świetłaść z mahiłki światoha, 
Peunie chciwiec budzie śćaśliwy u Boha. 
A druhija każuć, sto to skarb zaklaty, 
Sto chciwiec, jak znajdzie, dyk budzie bahaty!

*) pasłaniec z wiestkaj, daniasieńnie jakoj wymahaje wialikaha 
paśpiechu.

**) plenipatent — dawierany.

A chciwiec—daj dumać: jak-by tut razżycca, 
Choć-Dy hetym skarbam z ćortam padzialicca. 
1 siadzie na pryźbie ci u świata, ci u budni,— 
Kali raz pad wiećar wyłazie ćort z tudni! 
Apratka niamiecka, z pieradu kurtata, 
Kapialuch wysoki, jak żyd nosie u świata; 
Portaćki, jak dudki, sam jakiś cybaty, 
1 sklanyja woćy, zzadu chwost kurtaty... 
Chciwiec dahadausia, sto to za pasłaniec, 
Sa strachu zatrośsia, tak jak toj pahaniec; 
A tyki pytaje, trochi aćuniausy: 
„Chto-ż taki, panićyk?"—niby nie paznausy... 
— „Dy ja nia tutejsy, plipatent **),  zdaloku,
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Dusy zakuplaju dla pana sto roku!“ 
—„ft was pan bahaty? ci doraha płacie?
—„Ich — kaźa, — miljony jon na heta tracie, 
Jamu treski a hrosy, sto hrosy to treski; 
CJsiakaha kupić, aby tolki kiepski!
—„Nasto-ź dusy kiepskija, zdajecca?" 
—„E, bo dobry u dobrym psujecca!" 
—„Ci-b to mnie nia można pradacca waseci, 
Kab ja byu bahatsy ad usich na świecie?" 
—„Można,- kaza niemćyk,—a ćamu-ź nia można? 
Kiseń majho pana pouna, nie paroźna. 
Pry sabie nia maju, ale wun, u pusćy, 
Lazyć skarb zaklaty za rojstam u husćy, 
ft tam, na zaścienku, jość wiedźma staraja, 
Pakaźa, jak brać skarb, jana usio znaje! — 
Nasa dusa, twaje hrosy!"—1'zapisau śtości, 
ft sam kinuusia ab ziemlu, zabraźdźeli kości, 
Wichram zakruciła i jon źnik, jak piena. 
Chciwiec — źwiak na kamień, aź pabiu kalęna, 
Spałochausia cysta, sto aź praźahnausia, 
Nawat plunuu trójcy, złaźyu trójcy fihu, 
ftle... ćort zakreśliu duśu sabie u knihu!

Wot nazautra chciwiec prąd uschodam rana 
Lacić da tej wiedźmy, kazau-by da pana. 
Wot uźo i blizka jamu da zaścienku... 
Stała ćahoś straśna! Idzieć pamaleńku. 
ftź skul uzialisia, jak tuman z dubrowy, 
Kruki i warony, saroki i sowy, 
Dy jak stali krakać, hałasie, śmiajacca, — 
Chciwiec aź schisnuusia, kab nazad padacca; 
Uziau kamień, kali puścić, kali uciarebie, 
Dy trapiu nia u ptuśki, a sabie pa łebie! 
ftź zarahatali kamieńni pa polu, 
ftź sypnuli ślozy u chciuca ad bólu. 
Dawaj taptać łapciem kamieńni sa złości... 
Kali hlanie — wiedźma! ftdny tolki kości!... 
Kali harknie chciucu u warońnie horła:

„Jakaja-ź—to niemać ciabie tut prypiorła?" 
—Maju intaresy, — kaźa, — da waseci, 
I dauno pryjśouby, kab nie twaje dzieci..." 
ft jana praż komin hladzić i hawora: 
—Ja ciabie ćakała, ale nia tak skora. 
Nie rabi mnie hłumu, a idzi u sieni,
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file zaźmur wocy, wywiarni kiśeni 
I pauzi na brusie, dy napierad zadam, 
Pad ścianu pralezies jascarkaj, ci hadam“...

Uwajśou jon hetak u toje miaskańnie, 
Az spacieu sa strachu! Kali, heta, hlanie: 
Pauniusieńka chata ptaskawych halowak, 
Kryłockau, i nozak, i celych pałowak: 
Tam świsca, tarn wisca, to krekća, 
Hetaja stohnie, a druhaja klekća, 
A wiedźma jak kryknie karsunowym basam, 
Dyk usio zamoukła zaraz tym-źa casam. 
—„Nu, kazy-ź, sto treba? Musi ci nia hrośy? 
Bo widzu dla nas ty ćaławiek charośy!" 
—„Eha-z,—kaźa,—skarbu chacieu-by dabracca, 
A waśa, dyk znajeś, jak za jaho uziacca!" 
—„Widzis, jaki łasy? To-ź heta nia żarty! 
Pahladźu ja upierad, ci ty jaho warty: 
Zadam try raboty, — jak wydzierźys probu, 
Dyk zabiares skarby, a nie — dyk chwarobu! 
Nanasi-ź paznohciem mnie wady wiadzierca, 
Z maleńkich pylinak, wot pa hetaj miercy, 
Pastau stoup wysoki, dy jak wołas cienki, 
1 źlićy listocki na uwieś les huścieńki!...'*

Musić tut i niemcyk tyki pamoh troski, 
Dość, sto krutam-mutam wypauniu da krośki, 
Adku! i achwoty i rozumu stała? 
Usio zrabiu chciwiec, sto ni zahadała. 
Wiedźma jaho chwale, hładzie pa hałoucy; 
Padała wiaćerać ćahoś u łatoucy; 
Zdajecca jajeśniu i z sawinym śmalcam, 
Sama jaho kormić, papichaje palcam... 
Potym taho kaźa: — „Kali ty, ladaćy, 
Zachacieu tak skarbu, dyk idzi-ź u nocy 
U les pierad Janam, kab ni brech sabaćy, 
A ni śpieti piatusy, a ni ludzki woćy 
Nia byli u praskodzie. U paparać siadzies, 
Chustaćku padścieles, dobrańka razhładzis, 
I cakaj paunoćy. Paparać daść kwietku, 
Ty struśni na chustku paparaci wietku, 
U chustku zawiaźas kwietaćku ty tuju 
I budzieś mieć skarby, kali pasancuje.
Tolki, dziaciuk, słuchaj: kab ty nie źahnausia, 
I, niasućy skarby, kab nie ahladausia!“
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Chciwiec, dacakatisy prąd światoha Jana, 
Zajsou u les daloka ad samaha rana, 
Wyspausia za sonca, wiećaram pamyusia, 
I sabie ćakaje. ci skora patinocy? 
Pastawiuśy słupam na paparać wocy; 
Tolki zirk: pa lesie kazany, jak muchi, 
Kala jaho kruciać, pouzajuć rapuchi, 
Hadziny sujucca, a sowy hałosiać, 
Watiki strasna wyjuć, az recha raznosiać; 
flzno les trasiecca! I chciwiec zatrośsia, 
flle strach padoleu i usio prajsłosia, 
I usio zacichła, jak mahiłka u nocy! 
Chciwiec znou pastawiti na paparać wocy, 
Wieciarok pa lesie listki raźwiawaje, 
Struchnułasia paprać, jak-by to zywaja! 
Kali hladzić chciwiec: — kwietaćka, jak sonca 
Zablisćeła jasna, chorasa biaz końca! 
Strasanuu na chustku chciwiec kwietku hetu 
1 lacić da chaty z kwietkaj, jak stafeta!

Ciapier chciwiec wiedau usio na świecie cysta. 
Sto u ziamli siarodku, hdzie siła niaćysta, 
Jak źwiary haworać, skul wada U reccy, 
Kali sto nasiejać, adkul sto biarecca, 
Kali budzie wiecier, maładzik nastanie, 
1 kamu jakoje hdzie budzie spatkańnie. 
Umieu pierakinuć siabie, ci druhoha, 
Choć u sto zachoca, aby ni u światoha! 
Z skaraca nadoje małaka kadusku, 
Z wady zrobić wodku, z kamienia paduśku; 
Jak zachoca, — dochnie skacina ad woka, 
Wiedaje, hdzie skarby, choć-by jak hłyboka! 
Znau laćyć salonych i krou strymać z rany, 
Zahawaryć zuby, ci wocy pahany, 
Załomy u życie zakrucić pa złości, 
Ci wyzać ćuzyja, jak zakrucić chtości, 
Taki staii dasuzy, sto świet ździwawausia, 
ftdkul heta chciwiec rozumu nabrausia? 
Usio, usio cysta stau wiedać, jak treba, 
Tolki sto nia wiedau, jak zarabić chleba.

Clziau jon siakieru, rydlouku pad pachu 
I idzieć u les toj biaz zadnaha strachu.
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Prychodzie da miejsca, hdzie światło mihnuła, 
Śtyrchanuu rydloukaj, aź ziamla zdryhnuła, 
Jak ludzkija hrudzi, i aź zastahnała 
Źałaśliwa, ciaźka, jak-by wot kanała! 
fl wauki, miadźwiedzi, kąty i sabaki, 
Hadziny, rapuchi i źwiary usiaki
Kali zahałosiać, jak zakrycać ptaśki, 
flź chciucu za skuraj sypnuli muraski, 
Pot paliusia curkam, wałasy paustali... 
Chciwiec strach padoleu i kapaje dalej. 
Troski paćakausy, — skul bralisia kryki -• 
Śabli zaźwinieli, zabrazdzeli piki, 
Bjuć u barabany i krycać sałdaty: 
„Lawi, rubi nohi, kab nia uciok da chaty!"... 
ft chciwiec kapaje, jak-by i nia cuje. 
Tut lacić kareta... — Ot-ot zadratuje!
Tam sotniami koni jaho nalatajuć, 
Churmany haniajuć i aścierahajuć...
Jon usio kapaje, — wot tak, jak naniausia. 
Jak uźo-ź i hetym stracham nie paddausia — 
Hadziny z bałota i wuzou ci mała, 
Lezuć prosta u wocy i tykajuć zała.
Chciwiec strach padoleu i dalej kapaje, 
Jak-by to nia cuje, jak-by to nia znaje! 
Potym watikałaki, smauzy, waukaludy, 
Zubastyja wiedźmy sabraliś z usiudy;
Na jaho sujucca, zubami skryhocuć, —
Jon tyki kapaje, aź cerci rahocuć! 
Asesarau, sockich, uradnikau chmara 
Nalacieli, hroziać, druhi az udara...
Jon usio kapaje, ani ahlaniecca.

Skarb i pakazausia, — niama kudy dziecca! 
Kacioł, jak kaduska, zalezam abity... 
ftbuchom, jak tresnuu, dyk puścili nity, 
Rećkaj palilisia nowyja dukaty, 
ft chciwiec padumau: „ciapier ja bahaty!"... 
Nabrau ich biaz liku, u miasok nasypau, 
Na plecy zakinuu, zradzieu, — aź zachlipau, 
I... lacić da domu z tymi dukatami...

ftz tut i pahonia ziamlu kapytami 
Rwieć, jak dahaniaje, aź sapuć ich koni!
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Jon cuje, sto blizka, moza niama honi, — 
Dukaty u lisicki, a sam u katody 
Pierakinutiś zaraz i prapau, jak u wodu! 
Kali-z nalacieli kałmyki, arapy, 
Sablami machajuć, az trasucca chrapy, 
Dy nijak nićoha nia mohuć daradzić. 
Tak to umieu chciwiec i śled swój zahtadzić. 
Tyja-ź pastajali, pacmokali trochi, 
Koni zawiarnuli i pajsli, jak błochi. 
Kałodu u siabie znou, lisicki u dukaty 
Pierakinuti chciwiec i lacić da chaty.

Kali u poudarohi cuje — iznou honiać, 
Kryćać i stralajuć i sablami zwoniać. 
To byli tatary — kudłatyja sapki, 
A twar,—jak dźwie skuły, a wocy,—jak krapki. 
Jak zhledzili chciuca, — kali zapisćeli, 
Az prylahli koni... ale nie paśpieli. 
Chciwiec wierć u duba, a hrosy u roją, 
A miasok u wulej! Gdałosia i toje. 
Cmokajuć tatary! Prapau, jak u wodu! 
Adzin kaza: „Treba-z złasawać choć miodu". 
A tut na ich koni pćoły, jak sunucca, — 
Ledźwie pausiadali, kab nazad wiarnucca!

Chciwiec znou ucieki. Pad wioskaj, za honi, 
Cuje zabubnieła i znou chtości honie! 
To hnalisia turki tak, jak padćas bitwy: 
Pałasy krywyja, wostryja, jak brytwy, 
U zubach kindzały, hoławy abryty, 
Browi tak, jak wusy, a twary siardzity!... 
Chciwiec kinuu kamień, a hdzie jon kaciusia, 
Tam rućej hłyboki, syroki zrabiusia; 
Na rućaju ćowien i buc na dnie recki 
Potiny karasiami. Turki, jak awiecki, 
Sausim nie paznali, sto to pierakinuti 
Chciwiec siabie u ćowien! I ciapier nia źhinuii. 
Turki zawiarnuli, a chciwiec ucieki!

Gzo tut pad chatai susied niedaloki, 
Jak kryknie na chciuca: „paćakaj ty, sknera! 
Padzielimsia skarbami A, jaki niawiera!“ 
Wytrymau i heta i nie ahladausia, 
Stanuti na parozie, za zakrutku tiziausia, 
Az tut sam saboju uziau miech pradratisia;
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Jak sypnuć dukaty, dyk aź zahrymiełal... 
Nia wytrymau chciwiec,—u waćach ściamnieła... 
Ahlanuusia — widzie: azno ćort śmiajecca, 
Kryulaje, rahoća, za boki biarecca!

Tut abamleu chciwiec, jak snop pawaliusia; 
Na ranicy tolki z rasoj prabudziusia; 
I najpierś zahlanuu — skarb jaho ci ceły? 
Zirk! I huby raźwiesiil i staić zdurnieły: 
CI miachu usio treski, a hrosy nia stała; 
A dusa za ćary nawieki prapała. 
Z paparaci kwietku chciwiec hdzieści straciu, 
Dusu zahubiti jon i nie razbahacieul.^1- 
Ciapier nia to dziesiać, — troch nie pieralića, 
Nia chciucam, a durniem kozny jaho klica. 
Woś chciwaść na hrosy dawiała da zhuby: 
Niama u świecie lepiej, jak swój hrosyk luby, 
A to, jak katory caławiek charośy, *) 
Cl dobrym zdaroui wiek zzywie biaz hrosy!

HDZIE CORT NIA MOZA, TAM BABCI PAŚLE. 
/ 

Adzin muzyk dy dobra z zonkaj ładziu, 
A heta-z cortu u horle kość.
I sto jon tolki nie rabiu — nia zwadziu,
1 niemaraść biare i złość.
Ćort z chaty won idzie, chwastom tre woćy: 
Zal dusy jamu, a nawat styd;
Nia raz nia jeusy byu, nia spausy nocy, 
A tut darmo—sabie abryd!

Kali hladzić, — śkułdyk, skułdyk babusia, 
Jakraz u tuju wiosku jdzie;
Cort dumaje: daj babie pakłaniusia, 
Jana ich peuna raźwiadzie,
Prąd babaj ćort takim charośym stausia, 
Az wysćyryusia babin kłyk;
Cort zal swój raskazau i abiacausia 
Dać babie paru ćarawik, 
Jak tolki muz dy zonku addubasie; 
I prysiahu pa swojmu dau, 
A baba umih za dzieła uziałasia!

!) CharoSy — u znaćeńni: dobry.
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(Cort babu peuna dobra znaia
Jaśce tahdy, jak jabłyk krała Ewa, 
Cl rai Bożym, hdzieści tarn, 
Z taho praklataha praz Boha drewa, 
Sto praz jaho prapau Adam).

Woś babka zaraz suść da żonki na sakrety; 
Dawaj chwalić, sto dobra tak zywuć, 
Sto redka hdzie znajści takoj kabiety, 
A iepsych, dyk nihdzie nia cuć. 
A mozna-by i lepiej nawat zyć, 
Kab żonka wiedała sakret, 
CImieła jak na toje warazyć, — 
Jaśće-by lepśy stau joj dzied.
— „Jość u muzćyn na śamym harlaku 
Hrubiejśy wałasok adzin,
Jak spić, — zhali jaho, dyk budzie da wiaku 
Słuchmiany dla ciabie, jak syn!"

Tut babie żonka nadała, sto mięła,
1 baba z Boham wyjśła won,
A żonka z radaści i południa nia jęła:
Sto wiek-za budzie dobry jon!

Muzyk hare, i blizkaja miazy, 
A baba mima jazie... Skułdyk — 
I stała! Kaza: Boża pamazy! 
Jak treba, adkazau muzyk.
— „Sto dobraha ćuwać, babusia, u ludziach?
— Aj, ćuła, ćuła siańnia smat!
Ci to kazać, ci nie kazać? Bo strach! 
Ciapier na brata idzie brat,
A żonki wiernaj — hdzie ciapier sukać?
1 u twajoj kachanak jość; 
Zmaulałasia, — jak budzieś u poli spać, 
Dyk brytwaj tabie zrobię śtość!" 
Skazausy heta, — mars u les babusia, 
Jak lis lahła za piersy kust,- 
Cichusieńka lazyć, choć kasal dusie, 
Nia puścić nawat pary z wust!
Az żonka z południem lacić ad wioski, 
Schawausy brytwu u kiśeń,
Na wobmiezku pastawiła dar Boski
I klića muza, jak śto-dzień.
Jon chmurny stoś i jeść nia nadta choća,
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fl potym zaraz loh zasnuć.
Zasnuul... A żonka ii kisani sapoća... 
Dastała brytwu — i cuć-cuć...
— „Ha, rezać, podłaja ty dusahubka!" 
Zaroii, jak toj salony byk:
— „Dyk wot jakaja ty, maja hałubka!“... 
I daj bić zonku toj muzyk!...

Zdziwiusia cort, sto baba tak zrabiła, 
Gziau jaho prąd babaj lak.
Ciżemki babiny natknuii na wiły, 
Zdaloku dau, — bajaiisia tak,
Kab baba i jamu zyćcia nia struła, 
Nie narabiła u piekle stuk,
Nie nabrachała-b tam, sto ćuła, 
Abo, sto jon — jaje bajstruk.

Z tych por, jak ćort hdzie nie daradzie, 
Tam słuchaje jon babskich rad, 
G babskaj krucicca hramadzie, 
I ii piekle tym trymaje ład!

KIEPSKA BGDZIE!

Jak ja tolki naradziiisia —
Baćka skazaii: — kiepska budzie! — 
Ńu dyk za-z nie pamyliiisia: 
Ździekawaliś Boh i ludzi.
A cym kiepska? Bo u marcy 
Ja radziiisia (post praiidziwy, 
Ciazki miesiąc ii haspadarcy; 
Jak prazyii chto — budzie żywy). 
Pierajeiisia chleb da kryski, 
Bulby tolki, jak pasiejać, 
I prywarku ani łyżki,
I skacina — choć raźwiejać; 
Ni sałomki,—nia to siena, 
Choć-by na raz dla skaciny; 
A tut drou ani palena;
A tut jaćće naradziny!
Treba-z babie bochan chleba
I harełki-z treba plaSku,
Jasće-z chryścić chłopca treba... 
Wot i dumaj, jak siarmiaźku
Niaści zydu pad zastawu,
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Ci pradać kania, karouku.
— „Sieu, — kazau jon,—ja na ława, 
CJziausia za hałouku,
I zapłakau, az zaliusia, 
Tak, jak baćku pachawausy... 
Kiepska zrabiu, sto radziusia, 
Kiepska budzie, świet paznauśy!"

Ci to słowa jsło urokam, 
Sto kazau u kiepskim ćasie, 
Ci chto kinuu takim wokam?... 
Nu i dola-z udałasia!
I zbyłosia-z baćki słowa! 
Wot u tydzień wiazuć heta 
Chryścić mianie da Makrowa 
Kumou dwoje i kabieta.
U ftborkach most sarwała... 
ft ja-z byu — cuć żywy, słaby; 
Rada-u-radu, na tym stała, 
Sto achryściać z wady baby. 
Z Biareziny zmieniu wady 
Kuma sama zaćarpnuła, 
Pamatała siudy — tudy, 
Trójcy na mianie linuła.
— „Woś i chrest uwieś tut, kaza, 
i ksiondz chryścić hetak sama, 
Tolki jaśće ćymś pamaza,
ft chłapcu usio rouna — jama! 
Choć-by żywym dy dawieźci, 
Kab darohaj nie skanała, — 
Skazuć: kiepska wiazła hdzieści, 
flbo tuha spawiwała!“... 
Hetak mianie pachryściusy, 
Wiazuć nazad uzo da matki, 
Woćy dobra pazaliusy, 
Ledźwie uniaśli da chatki. 
Zakusiuśy tut, jak treba, 
Pakumalisia i kwita!
Baba uziała bochan chleba, 
Plasku wódki, torbu żyta; 
Razyjslisia i pasnuii.
Matka-z mianie kałychaje:
— „Luli, — śepca, — synok, luli!"... 
ft jak zwać? Sama nia znaje.
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Wot nazautra z pazarańnia 
Biazyć matka da kumoski, 
Dy pytaje: jak prazwarinie
Dali synu? Łonu troski 
Tut pryniesla pry zdarerini, 
Troski sala, krup sa zmieniu...
A kuma-z była praworna;
Choć sto zbresa, nie zapniecca, 
Krucie sabie u sieniach zorny, 
Treba-z sałhać, — kudy-z dziecca?!
— „Imia, kaza, — twajmu synu 
Ksiondz chacieu dać pa kantyccy,- 
Durnau jon moza z hadzinu;
(Jziau knizku, jak stau rycca, 
Dyk dau potym z kaiindarka!" 
Matka chutćej z chaty u sieni, 
Jak-by ciwun hnau pa karku, 
(Jsio sepća to imiennie:
— „Alindarka, Alindarka!"— 
Prylacieusy tak da domu, 
Za kałysku uziałasia
I zradzieła, jak światomu, 
Sto az ślozmi zaliłasia.
I kałysa i hałosie: 
Nadta imia upadabała;
Nadta dobraje zdałosia,
Sto takoha i nia znała! 
Woś i klikać mianie stali, 
Skalindarkam, Alindarkam...
Nu, jak znali, tak i zwali. 
Ale woś, sto z haspadarkaj? 
Najpiers koń zdoch, taho-z leta
I ciałuska, jak łań, pała... 
Matka-z, wiedama, kabieta, 
Zniaduzeła i zapała,
Hadkou zo-try paciahnuła, 
(J marcy j rućańki zharnuła.
(A usio u marcy, treba-z heta! 
A razumnaja była kabieta!) 
Z taho hora baćka biedny 
Stau markotny, jak mahiła. 
Było — siadzie, taki biedny!
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— „Śto-z ty heta narabiła?!" 
Hetak skaza i zapłaća.
(Chto-z pacuje, chto ubaća?) 
Potym daj pamału swatać; 
Treba-ź, wiedama, zanicca, 
Kab było kamu pałatać, 
Kab było u sto źmianicca, 
fi tak usio patnarnieła: 
Kury, husi, nawat świńni;
I świńnia dziaciej pajeła,
I karowa marnie hinie... 
U wosień dawaj sukać pary. 
Dy niwodnaja nia choca;
Rdnej biedny, druhoj stary, 
Trećcia — ćort zna, sto taroca:
— „Rddaj, — kaza — Rlindarku 
Kudykolwiek, choć na ludzi, 
Siądź na nasu haspadarku, 
Tady wyjdu, dobra budzie!" 
Baćka kidauś zo-try tydni, 
Jaśce horaj zaźuryusia, 
Pradati siaki-taki złydni,*) 
Razłajdacyusia, raśpiiisia,
I umior tak pad harodam, 
Gscamitisy u płot hałouku. 
Śapku znajsli aź za brodam 
I u sapcy załatouku.
R na-zautra prywiou socki 
Rsesara, panoti troje.
Trup toj zrezali na klocki... 
(R u marcy-ź było toje!) 
Mianie ciotka, u wapieku 
Gziausy, troski padraściła, 
Dy jakomuś ćaławieku 
Jak za syna adpuściła. 
Niezadotiha źmiorła ciotka: 
Ja stau kruhłaja sirotka. 
Ci hdzie dniuju, ci naćuju, 
R usio biadu swaju ćuju! 
Pastuchi źbiarucca u haju,

*) Drobnyja haspadarskija recy.
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Piajuc pieśni la biarozy,
A mnie ćahoś — sam nia znaju,— 
Smutna, ciazka, ciakuć ślozy.
Ros ja hetak za waćyma, 
(Jzo trójcy spawiadausia, 
Kali zimoj da wajćyma 
Dy uradnik zabłukausia. 
Ja siadzu sabie na piecy, 
Płatu łapci, uju abory.
Jon pakuzuje praż plecy:
—„Śto-to, syn twój,—kaza,-—chwory?"
— „To nia syn,—ajćym moj kaza,— 
(Jziati sirotku. Dziakuj Bohu, 
Dobry udausia: pozna laza,
Rana ustanie i adłohu
Nie zapuście... spahadliwy, 
Maju syna, choć nia rodny.
Azaniu, jak budu żywy, 
Budzie Bohu j ludziam hodnyl"
— „A let skolki?" — toj pytaje.
— „Dwaccać,—kaza,—musić maje." 
—„A zwać jak?“—„Dy Kalindarka!"... 
Uradnik pisa usio śparka:
Jak radziusia, hdzie chryściusia... 
Pisau, pisau dyj pajechau.
Baćki jaho uhaścili,
Dali torbaćku harechau...
Pośle toha, tak nia dalej, 
Jak u tydzień, i asesar — 
Śuść u chatu (i z medalaj).
— „A hdzie, — kaza—toj pasesar, 
Twój Lindarka, ci jak zwiecca, 
Sto chawajecca z niakructwa, 
Placieć łapciki na piećcy?... 
Aśukanstwa! Bałamuctwa!“...

A ja-z jechać mieu pa drowy...
Baćka kliknuu. Jdu u chatu...
A asesar toj — zdarowy! —
Laś mnie u mordu, potym tatu! 
Ja-z uziau jaho za hrudzi
I pichnuu łabom u dźwiery.
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Jon jak ryknie: — „Hej wy, ludzi, 
Tut razboj! Prymicie mieryl... 
Tut rystant, bradziaha skryty! 
Woś i łob kaliś byu bryty!
Wiązy usich, naradzajsia!"...
Mianie laś! — „Ty chto? Saznajsia!" 
— „Skalindar, — kazu, — sirota!" 
Paciahnuli pa darozie,
Zawiazali i waroty,
My-z spynulisia u astrozie...

Hstroh, bratcy, pahladzietisy 
Mimachodam, wyhladaje 
I nicoha; bo-z nia jeuśy 
I u wastrozie nia bywaje. 
file lepsy u chacie hoład, 
U darozie wielki choład, 
Hajciazejsa praca u poli, 
Jak u toj astroznaj doli! 
Widzieu ptaśku ja u kletcy, 
Jak hałoukaj potul bjecca, 
Hz kryłockam zatrapoca 
I skanaje... zyć nia choca! 
Raz lisicu, atkapauśy, 
Prywiazali my da koła: 
Stała-z hryści sto papausy, 
Sabie brucha rasparoła, 
Rastrybusyłaś na ćaści, 
Kab nia zyć tak, choć prapaści!... 
Hasto — hadzinu, miadzianku, 
Puści ii śklanaje naćyńnie, — 
Sama siabie biaz prastanku 
Budzie żalić, pakuł zhinie!... 
Jak uzo-z skacina taja, 
Hbo hadzina praklata, 
I jta canu woli znaje, — 
Sto-z dla naśaha-to brata, 
Mieuśy rozum nie skaciny, 
Jak znać wolu my pawinny!?... 
H u wastrozie-z niama woli, 
Hi u com niama j nikoli!
U zalezie tyja dźwiery, 
Pry dźwiaroch stajać zauniery
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fl naród usio siardzity, 
Tak jak-by jasce nia syty 
Ludzkich ślozati, muki, jenku; 
Nie haworać pamaleńku, 
fl tisio zykam, a usio z łajkaj, 
fl usio z bojem, usio z nahajkaj.

U dziadziniec nas jak pchnuli, 
Dźwiarmi tymi jak hruknuli, 
Dyk i świet mnie tym zakryusia, 
Jak-by u trunu zabiusia...
Zaraz starsy uziau za plecy, 
Chlasnuu trójcy, tak, — biazrecy! 
Klucy kinuu. —„(J chałodnu!" 
1 abłajau matku rodnu.
Nas pichnuli, jak u jamu,
G ciomnu chatu cwarahrannu, 
Dali chleba, wady mieru, 
I zapiorli, jak za wieru 
G ciamnicach kaliś heta 
Zamykalisia ad świętu.
Ciomna, zimna!... Prytulicca 
Niama kudy! fl kahaniec, 
Jak-by hubka, tolki tlicca... 
Zaśpiawali my razaniec: 
Piajom, płacam, az hałosim! 
Boźaj laski, praudy prosim, 
G takim jenku, sa ślazami 
1 pasnuli my u toj jamie! 
flbudziusia ja z zdziwieńnia: 
Hladziać u scełacku pramieńnia! 
Ja padumau: łaska-z Boża 
I siudy praleźci moza! 
flhladajusia wakola, 
Jak-by śukau i tut Boha. 
Mnie zrabiłasia wiasioła, 
Nie bajusia ja nikoha.
Znou razaniec; „Boh uciecka"... 
Blaju sabie, jak awiećka;
Kali—braźć klućom u dźwiery
I krycyć chtoś: —„Hej, wy, źwiery, 
Wy buntouniki, paskudy, 
Wybirajciesia adsiudy,



- 42 —

Tut wazniejśym treba sieści,
Was u wobśću zdadziom hdzieści!" 
Pawiali nas aż na horu,
Pa jakomuś kalidoru...
Dźwiery, dżwiery, u dźwierach dziurka 
I u kożnaj-ża chwihurka,
Jak-by taja-ż wyhladaje!
Hdzie ni hlanieś, usio-z taja: 
Blisćać woćy, twar jak hlina,
I abrosśy, jak skacina!...
U turmie, jak u tym hrobie;
Isli, isli hetak z honi.
H smurod tam, sto ad woni 
Mnie az duch u hrudziach śpiorła, 
Jak-by ciśnie chto za horła.
Tut nam chatu pakazali,
Upuścili, raźwiazali,
Wady dali, trochi chleba
I zapiorli znoti, jak treba.
Tut narodu śmat siadzieła.
Hlanuu ja, — duśa samleła!
Jak paduśki u ich twary!
U chacie pusta, tolki nary.
Lażać usie, z nas rahocuć, 
Nawat miejsca dać nia choćuć.
— „Dawaj, — kaza,—choć na plasku! 
fi nia dauśy, dyk paraśku
Zausiady wynosić musiś,
[\ uzo chleba — dyk nia ukusiś!
My tabie nabjom askomu, 
Pakuł wiernieśsia da domu!”
Ja spałochausia, bajusia:
„Wojća nas“ kazu, malusia...
Boh dau spomnić: załatouka
Hdzieś była u kasuli uśyta,
Sto dała kaliś zydouka,
Jak padwioz u młyn joj żyta.
Chutka sarwau tuju łatu, 
Kinuu złoty toj na chatu...
I nia uhledziu, jak chapili, 
Tolki widzieu — wodku pili.
Tahdy stali nas pytacca,
Ci zastatisia chto u chatcy,
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fldkul, za sto pasadzili? 
Insy wuća, na pytańnie 
Dać jakoje pakazańnie:
— „Kazy, — kaźuć,—znać nia znaju, 
Cyj ja jość, z jakoha kraju.
Małym byusy ślapych wódziu; 
fl padrossy i sam brodziu;
Nia prypisany da skazki, 
1 tak zywu z Bozaj łaski.
Boh moj baćka, ziamla — matka: 
Znać nia znaju! — (Jsia hadka!" 
Tak da marcca siadzim cicha, 
Nia ćuwać dabra ni licha, 
fi u marcy sluć bumahu, 
Kab dastaulena bradziahu, 
Supraciunika ułaści, 
CIłazeńnia piersaj ćaści, 
Sto mianujecca „Lindoram" 
Dy jsće bjecca z asesoram. 
Dy kab byu u łancuh zakuty, 
Na nahach, kab byli puty, 
Prawadzacieli kab srohi, 
Kab nia schodzili z darohi, 
fl kab prosta da naćała... 
I ci mała tam pisała?!

Wot nazautra rana, rana 
Nam adziezka nasa dana; 
Paśkidali my siarmiahi, 
Sałdat uziau dźwie „bumahi", 
Nas źwiazali i u darohu... 
Ja padumau: — „Dziakuj Bohu! 
Choć nas soniećka sahreje, 
Wiecierćyk na nas pawieje, 
Moza dozdzyk srybny zmoća, 
Moza ptuska zaświarhoca!" 
Rz zapłakau ja zradzieusy: 
Ot, zdajecca-b, i nia jeusy 
Byti-by syty na swabodzie, 
Jak toj królik u harodzie...
Tut zdajecca i skanau-by, 
Za swabodu zyćcio-b dau-by!
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Źaurucoćki Boha chwalać, 
fl pastuski ahoń pałać, 
fl i soniecka pryhreła, 
flż mnie u dusy pajaśnieła.
Da pałudnia isli hetak.
Pry darozie smat i kwietak: 
To praleski, to sasonki, 
Wyjhrawaje Boża sonka!
Tak nad wiecar u miejscy stali.
(J chałodnaj naćawali, — 
Było rożna. Zautra zrańnia,
Jak raz u dzień Źwiastawańnia, 
Klićuć mianie da daprosu 
(Zadawać to użo ćosu!).
Toj sudziebnik maładzieńki, 
Taki bystry, choć maleńki, 
Usio pytajecca, dy pisa,
1 nahoj usio kałysa.
Jak spytausia mianie, chto ja? 
Ja i spomniu sabie toje,
Jak wućyu tam toj z astrohu:
— „Znać nia znaju ja nićoha!"
I staroha tut kliknuli, 
Papytalisia, raskuli
I da domu pawiamuli.
fl mnie każa: —„Ty, bradziazka, 
Skryu ty zwańnie, budzie ciaźka: 
Sorak rozah, potym „roty“. 
Skazy lepiej — adkul, chto ty?“ 
fl usio pisa, pisa, pisa 
I nahoj usio kałysa.
Pisau, pisau, dau druhomu
I sam pajsou kudyś z domu; 
Mianie znou-ża — da astrohu!
Tolki ciapier, dziakuj Bohu, 
fldzinoki ja zastausia.
fljćym płakau, jak żahnausia:
— „Pomni, — kaza, — mianie synu, 
fl ja chiba sto sam zhinu,
fl ciabie wiarnu da wioski, 
Chiba-ż uzo hnieu byu Boski, 
flbo-b Prauda hdzieści źmiorła! — 
Wyjmu ciabie im iz horła!
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Boh pamoza proci siły — 
Prauda wyjdzie, jak z mahily!“ 
Skazau heta, pakłaniusia, 
Dy iznou śiaźmi zaliusia.
I mnie stała u waćoch ćmiana, 
Zasćymieła ii sercy rana, 
Jak-by śtości adarwała, 
Sam nia znaju, sto mnie stała! 
Kali hlanu, acunieiiśy, — 
Ja — ii spitalu, zachwareiisy... 
Haława maja abryta, 
Twar wadoj, ci cym abłita, 
A pić choćacca... Zdajecca, 
Recku wypiii, kab pry rećca! 
Tak ja pralazau try tydni, 
Pradaii usie swaje złydni: 
Nadta jeści staii pamnohu
I paprawiiiś, dziakuj Bohu!... 
Ja-z tut lazu i ni rećy, 
Sto tam stary haspadara, 
A jon torby iiziaii na plecy, 
Pa naćalstwu prośby zara. 
Trójcy Wilniu, siem raz Lidu 
Jon adwiedaii. Treba-z wiedać — 
Prysiahnuu, pakuł nia wyjdu, 
bławat doma nie abiedać! 
Razdabyii usie papiery, 
Zapisaii mianie u skazku... 
Sto i baćka-b moza sćery 
Nie zrabiii takuju łasku.
Tak u wosień, ii zamarozki 
Prywiali mianie da wioski, 
Pażbirali smat susiedaii;
Kozny hawaryii, sto wiedau: 
Jak ja tut, kali radziiisia, 
Jak i baćka moj zaniusia... 
Pakazali usio cysta,
I sto imia mnie „Kalista", 
Sto zawuć mianie „Lindarka" 
Tak — na śmiech, sto cysta hoł, 
Jak lindar, sto na chwalwarku: 
Gwieś majontak: jon dy woł. 
Asesar byii uzo nowy,
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Ćaławiećak tak, nićoha, 
Jakiś cichi, niezdarowy 
I ciarpliwy... chwalić Boha! 
Paśla taho praż pauhodu, 
U marcy-z, mianie na swabodu, 
Dziakuj Bohu, adpuścili 
U toj dzień, jak i chryścili!...

U WflSTROZIE.
Papiery pryjsli u turmu z Bkruznoha, 
Sto zaraz zaćniecca sud paśla Kalad! 
Siadzieła-z tam naśaha brata i mnoha, 
Było i niawinnych pamiezy nas smat! 
Byu pan, sto u banku kraii hrośy ćuzyja, 
Byu pisar, sto wydau papiery błahija.,. 
Ja sam tut siadzieu, a za sto? Kab spytali, 
Dyk ja-b nie skazau, i jany-by nia znali.

pisana tak, sto „strabiu żywy znak", 
Kałok na kapcy (byu hniły, jak burak) 
Pry poli maim mnie styrćeu tak, jak skuła, 
Najechau kabyłaj i słup toj źwiarnuła. 
Kab-za lulku palić było cym nie krasiusy, 
flhoń razłazyu, toj kałok pascapiuśy. 
Pryjechau da domu, pasiejauśy hrećku, 
Zakinuu kabyle, zabrausia na piećku. 
Nazautra, praspatisysia dobra, na ranku 
Zawieć mianie sotnik, stuknuuśy pa hanku: 
—„Gradnik sklikaje naród az na pole, 
Pisać tam stoś treba jamu u pratakole.“ 
Pajsousy, hladzu ja, az jon śtoś pytaje: 
— „Cyja to hranica i hrecka ot taja? 
Chto slup aśmialiusia spalić samaprauna, 
Kali to było, ci dauna, ci niadauna?“... 
Gradnik-za pisa, a ja dyk śmiajusia, 
Kazu: — „Och, ja nadta ciabie dy bajusia!“ 
Pytaju:—„Ci brat twój, ci baćka hnilak, 
Sto uziausia pisać pratakoł śćyra tak?
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Ci moza toj koł tolki jość twój ziarniak? 
fi moza wialiki jakiś byu naćał, 
Ci spratinik, ci bolśy jaśće hienarał? 
Prybłuda! Schawajsia, adkul ty pryjsou, 
U nas uzo dosyć takich prybyśou, 
I kozny zhnije, bo jak kol tut ubiusia, 

zrubleny pień tam zhnije, hdzie radziusia!
Kabyła maja dyk usich was pawiernie, 
Nia to sto ćapać, ale tolki jak p....“ 
fl ludzi rahoćuć, zyjśouśyja z chat, 
Bo kozny utapić-by uradnika rad. 
H jon tyki toje, sto ja kazu, pisa; 
Druhi raz spytaje, ćaho nie dasłyśa. 
Mianie-z jasce bolej dy śmiełaść biare. 
H dziadźka moj blizka za honi hare; 
Ja-z bić jaho uziauśy, dy z-zadu zajśou, 
Gradniku trójcy, jak dam miz wusou! 
Hz jon zakryćau: „Kaławur, tut razbojl" 
I znou zapisau, uziau papiery z saboj, 
Jak sieu na kania, dyk az pył zakureuj 
Narod-za sa śmiechu uwieś az pamleu. 
Smiajomsia sabie, a taho nie udahad: 
Gradnik — naćalnik, nia to, sto nas brat! 
Za tydzień-za sotnik pawiestki prypior, 
Kab my usie zautra źjawilisia u dwór: 
Tut pan prylacieu, az na trójcy z zwankom, 
Raspytawać budzie pad srohi zakon. 
Tut niekudy dziecca, nazautra cuć świet, 
Muźćyn z dwa dziesiątki, dwanaccać kabiet, 
Idziom da dwara, zamałym nia dźwie mili, 
Idziom, a ćaho? Kab my znali, choć śnili!... 
Mdzin kaźa: wyjsau to peuna ukaz, 
Kab śkinuć padatki jakija iz nas;
Druhi, — sto ziamli dadaduć, ci abrok 
Darujuć za prosły, ci hety choć rok. 
Łhuć baby, sto biskupa wiernuć iznou,
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Ci moza bić rozhami buduć panou, 
Za toje, sto niemcam usio pradali, 
I nadta pa smat sto dauhou zawiali: 
U bankach usie az pa wusy siadziać, 
Kidajuć dwary, na Paryzy hladziać; 
Usie pusćy źmiali u zydouski kiseń 
I zywuć tak biaz zautra, aby z dnia na dzień! 
Nichto nie zhadau, ćaho klicuć u dwór, 
Nichto nie paniau, sto sotnik prypior! 
Prychodzim u dwór, — toj naćalnik jość tut. 
Wychodzie da nas, apranuusy surdut, 
Pytajecca tak: — „A za sto wy, rebiaty, 
Uradnika zduli, ledź trapiu da chaty?" 
— „Zatoje, my kazam, — sto nadta jon łasy, 
Sto lubić jajesniu, kurej i kaiibasy, 
Unadziusia nadta jon łazić pa chatach, 
Dy niuchać, katoraj muz słuza u sałdatach! 
Dy nadta cikawy, katory sto maje, — 
Nia to sto u świrny, u kiseń zahladaje; 
Świńnioj haspadaryć u nasym harodzie, 
Praż dźwiery ułazie, praż wokny wychodzie, 
Na poli słupki, — i da ich jamu nauda, 
Taho-z nie utaropie, hdzie kryuda, hdzie prauda; 
Jon had, kab pisać, a rabić — to nia robie, 
A nam dyk jon tak, jak toj kasai u chwarobie!" 
My-z hetak łapoćam, a jon usio pisa, 
Pytajecca tolki, a sam, — jak nia słysa; 
A potym ćytaje: — „Takija to ludzi 
Uradnika bili, ciahali za hrudzi; . 

kPryznalisia sami i jak i cym bili, 
I znali sami, sto zakon prastupili, 
Suproci nacalstwa, zakonnaj ułaści, 
I zmowiłiś wioskaj uradnika ukłaści. 
Zaćynsćyk-za ja: a bo ja toj kałok 
Spaliu, a druhich ja u bunt uwałok;
Dyk mianie u wastroh toj-za cas zapiarci
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l sudzić najsrazej pa wialikaj staćci!" 
Cytaje jon hetak, a mnie dyk zdajecca: 
„Jon z nasaha brata i z praudy śmiajecca: 
U zakonie-z usie rouny i pan i muzyk, 
ft sto-ź to uradnik za wielki indyk?
Jak jon kaho treśnie, dyk heta nićoha, 
Jaho-z nie datkni, tak jak Jurja światoha!" 
To tak dumau ja, azno wysła nia toje, 
Uradnik na służbie — to dzieła druhoje: 
Tahdy ścierazy ty jaho, jak toj skuły, 
Bo jon — to nia jon, a to jość artykuły, 
Raździeły, staćci i usie „zwody*1 zakona, 
Muzyk-za, nas brat, toj usiudy warona; 
Zdałosia-z mnie, sto ci durniu, ci śelmie, 
Ci cłnitry jon budzie, bahaty choć wielmi, 
Mundzir choć nadzienies, źupan choć-by nowy, 
ft durniem-za budzie durny biezhałowy; 
ft selmu-za niucham pacuje sabaka, 
I usiudy dla selmy ćeść budzie adnaka.
1 prykazka-z kaza, sto Boh nie ciała, 
Z usiej hramady paznaje kruciela! 
Zakony-z, a dumaćki nasaha brata,
Jak noc —a to dzień; heta—budni, to —świata! 
Wot hetych zakonau paniać ja nia moh; 
Za heta-z ciapier ja papausia u wastroh. 
Ciapier uźo tut, dyk mnie woćy praciorli, 
Paznau, jak u baćkawu chatu zapiorli...
Oto-z i zawuć i mianie na toj sud 
Wucyć sanawać i nacalstwa i knut, 
1 słup, sto hnijeć, stajućy la daroh, 
Bo naćał, knut i słup, to dau Boh!

BYU U ĆYSCY.

Raz u dzień zaduśny, jak raz a paunoćy, 
Idu ja da domu... a ciomna i ujuhal... 
błia kab zaliusy sausim uzo woćy,
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file tak, u mieru, padwypiusy tuha. 
Idu i miarkuju: ci to ciapier śćaście, 
Jak panou nia stała, ci to była dola? 
I licu na palcach: panścyny dwanaście, 
ft hadou da tryccać, jak nastała wola... 
Tam byu akonam, kamisar i ciwun, 
Namieśnik, laśnićy, chmistrynia, pany. 
I kozny mieu prawa uziać za bizun, 
1 kozny mieu prawa da naśaj spiny... 
ft ciapier?... Oj, stości kiepska wychodzie, 
Ciapier ci nia bolej nastała panou?! 
Nia nadta swabodna u hetaj swabodzie, 
I dawaj ja licyć panou nowych iznou: 
Starasta, socki, pisar, starsyna, 
Pasrednik, uradnik, asesar i sud, 
Zjezd mirawy, prysuctwy i schód... 
ftź padniałasia sa strachu cupryna, 
ftz palcau nia stała na uwieś hety scot, 
ft palcami-z treba karmić hety lud!... 
idu... kali — suść, jak małankaj spalić, 
Staić, tak jak-raz, sto umior, akanom. 
Pryhledzusia: — jon, tyki jon i staić, 
I stryźany-z wus i staiś z bizunom... 
Schudausysia, — tolki skura dy kość, 
ft bieły uwieś cysta, bieły, jak śnieh, 
Tolki na sercy plamaćki jość,
I plamki na palcach, — musić to hrech!... 
— „Braciku, kaza, bracie, Maciej!
Ratuj maju hresnuju dusu 
Z cysca, z ruk podłych ćarciej, 
ftbo nawieki zahinuć ja musu! 
Dwaccać piać hod, Sto u ćyscy ja pioksia, 
Cisie hrachi wybyu, usich-za adroksia, 
Tolki na sercy wot hrech, jak smała, 
Prylip da mianie i nia zmyty — 
To za zonku twaju: sahrasyu, jak żyła;



— 51

Za ciabie, sto niawinna byu bity.
Och, idzi ty sa mnoj, zaćarpnuuśy wady, 
ftz da ćyscu taho, az na dnie,
1 wybac ty mianie, sto jak byu malady, 
Twaja zonka-krasa spadabałasia mnie.
I pali ty wadoj mnie na serca, Maciej, 
Budu Boha malić za ciabie, za dziaciej!“ 
Ja zaplakau z żalu, ale dumaju: dość 
Naciarpieusia i jon, dobra, sto jsće żywy, 
Hetak ssoch ad ahniu, — tolki skura dy kość. 
Pajdu u ćyścieć ja toj, pahladzu na dziwy!
I dziwy-z, bracie moj, u tym ćyscy, ale! 
Cerci kormiać smałoj i hatujuć u smalę, 
I ciahajuć, i rwuć, zaprahajuć u woz, 
Krućkom ciahnuć kiski i zubami za nos; 
Woćy kolać raznom, pazurami rwuć twar, 
Skrabuć skuru nazom, jak na boty tawar.
I kaho-z tut niama? Tut i pan i zabrak, 
Hienarał i sałdat, akanom i muzyk.
ft sto bab i dziawok, — skazać tak, — 
Cltraja bolś, jak muzcyn jość na lik.
Chto za sto, a jak bab, dyk najbolś za jazyk. 
Jazyki-z dauzyni — tak, jak dobry rucnik.
Ich i pałać smałoj i nazami skrabuć, 
I nijak da-bieła prapalić nie mahuć. 
Nadta śmat maładych, sto duryli muzou, 
Caraunic, a i zwodniau starych...
Tut ja śmat i znajomych znajsou, 
ftle tak — nie ćapau uzo ich.
Z muzykou tut nia nadta, kab śmat, 
ft usio bolś dyk bahatych panou.
Na ziamli adciarpieuśy, naś brat 
Na toj świet, jak pa maśle pajśou! 
ft panom dyk i trudna ciarpieć — 
Biaz prywyćki, dyk stohnuć, az strach! 
Hlanies — pan, jak, zdajecca, miadźwiedź,

i
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ft cort dysłam zaproh i trach—trach, 
Bicam bje, raźnom pora u tył, 
Mordu krucie na bok i za kudły trasie; 
Stuk i kryk, az wichor krucie pył, 
Tak pan cortawy woz toj niasie.
Tam pany i murujuć, haruć, 
Wymiatajuć i świńni pasuć, 
ft smału, dyk, jak miód, tam zaruć, 
ft kamienni, jak hory niasuć, 
(Jsio u piekle kab dno jak zrabić; 
ft usio tołku niama ich raboty nihdzie: 
Tut jany robiąc usio, aby zbyć, 
I tam im hetak rabota idzie.
Ja-z to dumau, sto ksiandzou tut niama, 
Kali—zirk, az i ksiondz tut siadzie: 
Cort jaho abłazyu hrasyma, 
Zapaliu u hrasach tych i ksiondz tak haryć. 
Stanawy, starsyna i toj tut;
Tym dyk ćort usio hrosy źbiare, 
Skrucie ćwiordy kruciel, abo zmut, 
Dy u horła zaprę i datibieskaj piare, 
Kałasiram, ci cym tam palili 
I zmut toj u horle ahniom zapaliu... 
ftle-z i jość tam narodu, aź ćma! 
I rodu usiakaha, i stanu, i wieku, 
Chto nia zyu na ziamli, taho tut niama. 
Niachaj Boh ścieraze tam być ćaławieku! 
Ledź ja prajsou az u tuju kanuru, 
Hdzie akonam Bizunski ciarpić.
Cort i jaho zaprahaje u furu;
Spacieusy biedny, a jeńca: „daj pić!" 
Ja bryznuu krapidłam na twar, 
Jon az zradzieu, jak dzicia,
Jak chapiusia rukoj za toj kałamar, 
Sto uziau ja z wadoj jamu dla pićcia,
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Dyk wysachła zaraz wada az da dna; 
Jon stau taki świetły, jak heny dymok, 
Stau niknuć, zastałasia para adna, 
1 źnik tak, jak niknie na soncy abłok... 
Nia pomniu, jak wyjśau ja z cysca taho, 
Prasnuusia u chacie, na piecy, az dniom. 
Usie kruhom płaćuć, nia wiedać caho, 
F\ pale mianie dy tak, jak ahniom! 
Trascyć halawa, balać usie kości, 
I nadta wady zazadałasia pić.
Napiusia i znou upau ja u młościl... 
Ot, dawiałosia-z u ćyscy mnie być!
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P R A D M O W A.

Ą praudu skazau Buraćok u swajej „Dudcy", sto Osie 
** my zawiom nasu mowu „muzyckaj" i tak nićahu- 
•sieńka, jakby treba! Zdaraiasia i mnie ćytać i knizaćki, 
choć nia nadta staryja, drukawanyja, nawiet jakohaś pa
na Marcinkiewića, ale Osie jakby śmiajućysia z nasaha 
brata pisany; ćytau ja i tak pierapisanyja wiersyki jako- 
haści Jurki „Panskaje ihryśća", hdzie Jurka nadta dzi- 
wujecca i jakby zawiduje panom tym, katoryja moza 
i bolś ad Jurki taho pracujuć, tolki wiedama, wućonyja, 
dyk lahćej i sparniej. Ja pierapisau siudy i toje „ihrysca"; 
niachaj wybaćaje pan Jurka, ale daliboh — az złość uzia- 
ła, sto Jurka spadabau toje, sto tolki błaznu moźa pa- 
dabacca. Ja tyki i ćyrknuu jamu „adkaz", ale tak duma- 
ju, sto heta jon śmiajućysia z nasaha ciomnaha brata 
napisau, hetak dumau, sto dumy muzyk, dyk uzo nićo- 
4ia i nia widzie i nia znaje! Oj, pamyliusia!

Nie raunia ja Buraćku, — jon lepiej moza znaje 
zyćcio muzyckaje, bolś moza widzieu i ćuu, ale tak mnie 
spadabalisia jaho tyja wierśy, sto i ja zdumau papraba- 
wać stokolek napisać. Jość śmat drukawanych pieśniau 
nasaha narodu; pisau Paćobut, E. Tyśkiewić, apisujućy 
nas Barysauski pawiet, i śmat chto śpisau ich, a śmat 
jość i nia śpisanych, ale pieśni usie tyja nia nadta, kab 
skazać praudu, charośyja i nota u ich płakućaja, adna- 
stajnaja i pieśniau wiasiołych nia śmat, dy i tych uźo 
redka paćuć. Nadta za chlebam naród honicca, a chleba 
dastanie, — dyk i za kramnaj wopratkaj i laksawanymi



botami honicca i usio markocicca! Dauniej, kazuć ludzi, 
jak miensym abchodzilisia. — bols mieli i wiesialejsyja 
byli. Wot ja i napisau z dziesiatak pieśniau „siakich ta
kich". Hraju troski na skrypaccy, nu dyk niachaj i maja 
knizacka zawiecca strumentam jakim; wot ja i nazwau 
jaje „Smyk”. Smyk jość, a chtoś skrypku moza darobić, 
a tam była „Dudka" — wot my i zrobim muzyku, jak 
zydki, sto na cymbałach ihrajuć.

SYMON REUKA z pad Barysawa.



SMYK.

Och, dajcie-z mnie smyk, — 
Kab usiudy hrau!
Choćby sam ja źnik, 
flby hołas dau;
Kab toj hołas cuć
Pa usiej ziamli,
Hdzie ludzi zywuć, 
Hdzie dauniej żyli!
Wyjsauby ja ii haj, — 
Cyk-ćyryk duba, 
flz jon hraiiby, znaj, 
Jak taja truba,
Sto pazwie na sud 
Uwieś Boży lud...
U astatni ćas
Pazawie i nas.
Chwojku-b paciahnuu,
Kab az bor pryloh,
Uwieś les sahnuii
U barani roh;
I zawyii-by jon,
Kab usio paćuu,
I nas źal i stohn 
U bary-b łunuii!
Kab biarozku raz
Paciahnuu smykom
I na wiećny-b ćas 
Rauła-b muzykom!
Kab az ziołaćki 
Zaihrali-by,
Jak śćyhołaćki, 
Zaśpiawali-by!
Jak smyćkom-by rym 
Kamień zaćapić,
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Dyk pajsou-by dym... 
„Kamień nie ściarpićl*
U zarstwu, piasok
Kab rassypausia, 
Kab dau hałasok
Az zachlipatisia!
Kab paćuu usiak, 
Dy kab litaść mieu!
Kab ćwiordy raźmiak, 
Kab miakki az mleu!
Och, kab mnie toj smyk,
Kab na sercach hrau, — 
Z radaściaj-by źnik,
Aby hołas dau!...

GDAWA.

Śumić z horki rucajok,
Pyrski raskidaje, — 
Płaca udouka siarod nocak,
Wocki wyciraje.

Oj markotnaja, lichaja 
Dola sirot-dzietak, 
Ale horsaja udawaja, 
Jak tych małalet&k.

Oj zaznajuć hora, licha, 
Biedańki i ździekau;
Buduć płakać hetak cicha, 
Płakać pawiek-wiekau.

Pawiek-wiekau rucajoćak 
Pyrski raskidaje,
Pawiek udouka siarod nocak 
Wocki wyciraje.

HORA.

Kab mnie hołas dobry mieć, 
Kab mnie hora kudy dzieć, 
Kab-za hora Boh nia dau, —
Ja wiasioła-b zaśpiawau.

Oj hora-z majo!
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Skłau ja hora u akłunak, 
Skłau biadu swaju, frasunak, 
Kinuu u rećku aź da dna, — 
Pryjsło hora, jak Sto-dnia.

Oj hora-z majo! 
Uziau ja hora dy u anuću, 
Kinuu u polymia-ahoń, 
Nijak hora nie zamucyu: — 
Hora horam, jak stodzion.

Oj hora-z majo!
Uziau ja hora dy na wozy, 
Zawiou ii les, skruciu da pnia, — 
Zautra hora, jak świet boży, 
Ulezła u chatu jak sto-dnia.

Oj hora-z majo! 
Skłau ja hora dy u doski, 
Zakapau u wielki rou, 
Rdyjsou ad jamy troski, 
Rz u chacie hora znou.

Oj hora-z majo! 
Zawiarnuusy u sałomu, 
Hora u łapać pałazyu, 
Rbuu łapać, zyjsou z domu: — 
Hora horam, — łapać zhniu.

Oj hora-z majo!
Skłau ja hora u tarbinu, 
Rź u Ameryku adwioz, — 
Dumau: tut abo ja zhinu, 
Rbo z hora budzie los.

Oj hora-z majo!
Dyk i tut niama pakoju: 
Z horam loh i z horam ustau; 
Musić Boh jaho z dusoju 
Razam woźmie, razam dau.

Oj hora-z majo!

RZ ŚMIRJRLRSIR SRROKR...

Rz śmiajałasia saroka, 
Jak zharała baba honi; 
Zajac spudziusia ad wouka, 
Rd harby padochli koni.
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Az lisicy zabrachali,
Jak muzyk hraćychu rwau, — 
Wauki połudzień zabrali, 
Jak jon piersy snop wiazaii. 

Baba lulku kura u chacie, 
A muzyk piare kasuli, 
Koń pasiecca na łapacie, 
A na wierbie rastuć duli.

Oj, na prypiećku u balocie 
,Ławiu rybku haspadar,
A pry wyhanie na płocie 
Chawau hrosy arandar.

Oj, niawiestka ciescu łubie,
A syn baćku sanawau,
Na sabaki zajac trubie, 
Winny douh sam addawau!

SWATANY.

Oj, kalucy jaławiec, —
Jahadki sałodki;
Oj charosy-z maładziec —
Dy niama małodki.

Adhuknisia ty na les, 
Ci chto nie paklica;
G swaje p.... nia uleź, 
Moza chto pazyca.

Budziem swatać, sto taki,
Sto niama u świecie:
Da raboty biaz ruki,
A had spać u lecie.

Sto nia woźmie, zrobię tak,
Sto świet nadziwicca:
Kijem kosie, hareć tak,
Sto u kustoch praśpicca.

Oj to chłopiec! u karćmie
Piersy jon na ławie;
Piersy zwadu z tym paćnie, 
Chto jamu nia stawie.

G kaściele na hod raz,
1 to siarod nocy:
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Mia prywyksy, jak u was, 
Leźci Bohu u woćy.

fl charosy, dyk jakil...
Tolki sto biaz nosu, 
fldkusili nos wauki, 
Dyk nia maje losu.

bahaty, dyk na sto: 
Pazyćyu karonćyk, 
Jak pazyća jasće sto. 
To budzie ćyrwonćyk.

fl razumny-z, dyk jak toj,
Sto lazyć u łomie, 
Smokća łapu da Światoj 
Na piecy u domie.

Nucie dzieuki da jaho, 
Jak muchi da miodu: 
Budzie muz choć dla kaho, 
Z dobraha zawodu.

Łasa jeści, smahła pić, 
Nia budzie adkazu,
H pa ślubie zonku bić 
Dyk zacnie adrazu.

SWATftNflJA. >

Oto dzieilka, oto chwat!
Sto na fisie tut wioski: 
Choć pawieś na dobry ład, 
Dy §kada biarozki.

Jak wynosie chusty prać, — 
Wada usie zmyje, 
fi jak wyjdzie u pole zać, 
Dyk płaca, az wyje.

Naznie zmieniu, abo dźwie, — 
Susim abamleje,
Zazon ruki razadźmie
I wiecier padwieje.

A jak piele! Cysta tak, 
Sto tolki na dziwa!
Jak uhledzie hdzie burak, 
To kaza krapiwa!
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Nie karowu, a byka 
asio daici choća, 
ft jak niama małaka, 
Dyk jana rahoća!

„Niachaj-za ich, kaza, wouk 
„Hetyja ciałuśki!
„Ja u wymia totik dy touk, 
„Wymia, jak paduśki.

„Choć-by kaplu, choć dali,
„fi to ani kapki;
„Musić wiedźmy zaklali!
„Pabiahu da babki..." 

Kab jej jeści nie waryć, 
Dyk piećy nia topie, 
fi tak budzie nosam ryć, 
Jeści sto uchopie.

fi jak stawić harśki u piec, —
Z nosu ciakuć sopli;
Jak wyjmaje harśki preć,
Dyk strawy ni kropli.

ft sto praści, tak prądzie, — 
Burćyć kałaurotak.
Buncik łonu tak zwiadzie, 
Sto nia wyjdzie motak.

ftdna talka*) u chamut 
Ledźwie pieraskoća, 
ft abryukau ceły zmut 
Za piec zawałoća.

Jak pastawić krosny tkać, 
Dyk aź da Jakuba, 
ft tut para uźo zać, — 
Wot natkała luba.

ft tańcuje dobra tak,
Jak ciało z gilosa:
Parwieć cysta andarak
I łapci dabosa.

ft piajeć tak, jak sawa 
Zajca wyklikaje: 
ftz trasiecca haława— 
Tak jana hukaje!

) Matok nitak.



Chodzić, jak ćort u smalę,
Choć ty adwiarnisia:
U adziezy na pale
Cerwi zawialisia.

A bahactwa pouny miech, 
Zawiazany zyćkaj;
Nia śmiejciesia, to nia śmiech— 
Tam dzicia z kałyskaj.

Nucie chłopcy, ja wam swat; .
Jana maładaja, — 
Tolki ciapier pośle świat
Akrauki*) skidaje.

A chto woźmie — budzie rad
1 nie paśkaduje,
Budzie dzieła rabić smat, 
Lisio dapilnuje.

CAHO B1AŹYŚ, MLIŹYCOK...

Caho biazyś, muzyćok?
— Pahaniaje maroz. 
Camu laźyś, muzyćok?
— Bo uradnika wioz. 
Caho ty pjeś, muzyćok?
— Bo ja chleba nia jeu. 
Za sto ty bjeś, muzyćok?
— Bo ja sam toje mieu. 
Nasto ty krau, muzyćok?
— Bo swajho ja nia znau. 
Camu ty łhau, muzyćok?
— Bo chtoś praudu ukrau. 
Camu ćorny, muzyćok?
— Bo u chacie kuryć. 
Nie praworny muzyćok?
— Bo usiaki zuryć. 
Camu ciomny, muzyćok?
— Bo pad ciomnym siadźu. 
Ty biazdomny, muzoćok?
— Bo ćuzoha hladzu.

*) Maladyja zuby u kania, na miejsca jakich sryrastajuć stałyja; 
naśmieśka z moladaici swatanaj dziaućyny.
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Camu chicier, muzycok?
— Durny, jak warona. 
Caho umior, muzycok?

■— Uciakau ad ,,zakona“.

HARCUJ, TAŃCUJ, PANIE...

Harcuj, tańcuj, panie, — 
Tabie chleba stanie.
Skacfy, kruci żwawa 
Na lewa, na prawa!
Pradaj, pradaj niuku —
Budzie na wypiuku;
Pradaj, pradaj złydni — 
Budzie na dwa tydni;
Pradaj zonku, dzieci — 
Chwacie i na treci.
Pradaj les da dreuka — 
Budzie świeża dzieuka.
Pradaj usio cysta — 
Budzie srebnych trysta.
Pradaj swaju slawu, 
Pradaj i Warśawu,
Pradaj ceść docki 
Za wina paubocki.
Bo pan budzie panam
Na wieki i amen!
Tańcuj, harcuj, panie, 
Póki duchu stanie.

KAŁYCHANKA.

Luli, synok, luli-luli!
Usie kuracki pasnuli, 
Oj pasnuli i kurćatki
Pad krylami swajej matki; 
A ty caho nia śpi§, synku, 
Jak-by cuu lichu hadzinku? 
Moza budzieś kali panam, 
Ci wialikim kapitanam, 
A jak matka pryjdzie u hośc — 
Oj to Budzie jej radości... 
Siadzie matka u kut na ławie,
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Syn chleb-sol prąd jej pastawie, 
Rućki, noźki pacałuje, 
Pamiłuje, paśkaduje;
Pacastuje miadkom sytnym, 
Blinkom miakińkim padsitnym, 
Pirazaćkom i z naćynkaj,*) 
Wierasćakaj haracynkaj... 
Luli, synok, luli, luli...
Bo uzo kuracki pasnuli. 
Ot to budzie rada matka, — 
Choć i prostaja sałdatka, 
F\ usiakisapku zdymie, 
Jak daznajecca ab synie. 
Luli, synok, luli, luli...
Bo uzo kuracki pasnuli. 
Moza budzies kali panam, 
Ci wialikim kapitanam: 
Ludcou Bożych budzies bici: 
Ciazka budzie u świecie zyci, 
Buduć klaści, jak lichoha, 
Prasie śmiertuchny ad Boha. 
Luli, synok, luli luli...
Bo uzo kuracki pasnuli.
Tady matka prydzie u hości, — 
Syn prahonie stary kości, 
Źabrujućy pójdzie u wiosku, 
Budzie prasie Matku Bosku, 
Kab zabycca jej ab synie, 
Kab nia wiedać, hdzie jon zhinie. 
Luli, synok, luli, luli...
Bo uzo kuracki pasnuli. 
Oj nia budź ty lepiej panam, 
Ni wialikim kapitanam, — 
Budź cym matańka radziła, 
Kab u hości nie chadziła, 
Kab wiek z taboj wiekawała, 
Harawała, pracawala... 
Luli, synok, luli, luli. 
Osie kuracki pasnuli, 
Oj pasnuli i kurćatki 
Pad krylami swajej matki...

•) Piraźki, u siaredzinu jakich układajuć miasa, jabłyki, syr ih. p.

> 



- 14 —

WIESIflLISlfl, RW1 Z KAPYTfl...
Wiesialisia, rwi z kapyta, 
Bo sancuje bałazie;*)
Jak nia stanie u świmie żyta, — 
Muki mielnik padwiazie!

Pan zapłacie za rabotu,
M nakormić łasa źyd:
Tańcuj sabie choć da potu, 
Pi harełku na kredyt...

Kasa skosie sienaźatku, 
Śnur sama sacha zhare;
Tańcuj sabie da upadku, 
Tańcuj póki smyk dziare!

Barana usio zawałoća, 
fi pasieje wiecier sam;
Niachaj pieklicca chto choca, 
fi ty śpiawaj ,,tra-ta-tam“... 

Jość siakierka — buduć drowy, 
Namałocie i sam cep...
Wypi, wypi, budź zdarowy!... 
„fiby huba — budzie chleb.“

Koń adbudzie i padwodu, 
Napasiecca dasyta.
Ty-z światkuj swaju swabodu, 
Śpiawaj sabie tra-ta-ta!“ 

Kin zurycca, haspadaryć, — 
Ziamla rodzie i biaz nas, 
Lepiej walca dawaj zaryć: 
Na rabotu budzie ćas!

Pan zapłacie za rabotu, 
fi nakormić łasa źyd, — 
Tańcuj sabie choć da potu, 
Pi harełku na kredyt!

CHMHRK1.
Chmarki ciomnyja, maje bratańki! 
Wiecier honie was bież daroźańki, 
I nidzie-z dla was niama chatańki... 
ftdpaćyniecie az u Bozańki!

) Dobra Sto.
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Hdzie radziłisia, hdzie-z wy chmaraćki? 
Hdzie „tutejśymi" nazywalisia! 
Lacicio usio, tak jak jaraćki...*) 
Choćby troski hdzie zatrymalisia!

Ziamli rodnieńkaj, znać, niama u was, 
Ni wuhołaćka, ni prytułaćku—
A tut wiecier dżmie horsy raz-u-raz, 
Lacicio-za wy bież ratunaćku!

Latućy, ślazoj ziamlu rosicie,
Az sumiać listki, zielanieje les; 
Umirajućy, zyćcio nosicie, 
Clsiamu zyćcio, sabie tolki kres!

PANSKRJR LASKR.

Hustoj puśćaj, u marozie
Jechau bahaty pan,
Az razbojnik pry darozie
Zatrymau rydwan;
Gsio zabrau z hrasmi u kalecie,
Zabrau usiu pryładu,

panskaj sieu sabie karecie,
A pan biazyć zzadu!
Maroz pale panu nohi,
Cięła prabiraje,
A tut smat jasće darohi,
A tut duch zajmaje.
Pan razbojnika upraśaje
Ratawać ad śmierci:
Litaściwym nazywaje,
Aby nia umierci.
I razbojnik zlitawausia:
Kazuśok dau panu,
Pastaly, sto abuwausia, 
Wykinuu z rydwanu.
Sa ślazami pan bandycie 
Caławau u brucha, —
Sto acaliu jamu zyćcie
Kawałkam kazucha.
Rbiacatisia i malicca

) Maladzieńkija awieĆki.
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Za jaho i dzietak, 
Sławić dobraść i dziwicca, 
Sto jon zrabiu hetak!
Oj, nia piersy to bandyta 
I pan nie astatni, — 
Sto dabro usio zdabyta 
Tolki kryudaj bratniaj, 
A tady uzo dla sławy 
Kinie choć abjedki, 
Wot i stanie pan łaskawy, 
Litaściwy, redki!

HCHWIARH.

Malisia-z, babulka, da Boha, 
Kab ja panam nikoli nia byu: 
Nie źadauby ćuzoha,
Swajo dzieła jak treba rabiu.
Kab prąd miensym ja nosu nia drau, 
A prąd bolsym nia korćyu spiny,
Kab hrech swój prąd saboj ja paznau, 
U druhich kab nia widzieu winy; 
Cuzych zon, kab nia wiou da hrachu, 
A swaju, kab jak treba lubiu, 
Kab mnie dzieci byli u słuchu, 
Kab ja baćkam dla ich wiek dazyu. 
Kab ludziej pryznawau za bratoti, 
fi bahactwa swajo mieu za ich, 
Kab za kraj byu umierci hatou, 
Kab nie prahnuu ajcyny cuzych.
Kab ja Boha swajho nie akpiu, 
Kab nia zdradziu za hrosy swój lud, 
Kab swajho ja dabra nie prapiu, 
I nizasta nia mieu ćuzy trud.
Kab padwojćy mnie hrosy nia brać, 
Za pradany kusoćak raili,
Kab swaju mnie ziamielku arać 
I umierci na jej choć kali.
Dyk prasi-z ty u Boha, mali, 
Kab ja panam nikoli nia byu!
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SKACINNAJA APIEKA.

I_ nie spadziawausia i u śnie nia śniu, 
Sto maja kabyła, dy maje apieku!
I bywała tak, sto i dobra biu,
Jak taho zasłuza, nia to sto dła ździeku. 
Wot byli marozy, zdarazeli drowy: 
Ja nakłau na hniedku zo-try abiaremki 
1 papchausia u Hrodnu pad samy Hod Nowy. 
Żonka dała jajek, kab kupiu ciżemki,*) 
Zajac byu zabity i skurka saśkowa...
1 jedu u Hrodnu ja z hetym tawaram — 
Daroha ciazkaja i syryja drowy, 
Kabyła chudaja, ale z swaim daram, 
Dyk pchausia pamału dalej, dy dalej; 
Pryjechau na rynak, tut ździorli dziesiątku 
Bramnaha, ci jak tam, za stości kazali, 
Pakazali miejsca; stau ja za rahatku, — 
Pania ścup za zajca i kupiła zaraz. 
Żyd za skurku adlićyu try złoty. 
Wot tolki z drawami i jajkami ambaras. 
Try baby da jajek nabrali achwoty... 
Zastalisia drowy. Dziakuj tabie, Boża. 
Az i zyd prychodzie i tarhuje drowy. 
Wosiem złotych sule i hrośy pałoza, 
Adskoca, padskoća—hanić, sto jałowy, 
Dajeć i z dziesiatkajl—„Dawaj, kazu płatu!", 
— „Wiązi, wiązi zaraz!" Dryzyć jak asina, 
Sam lacić, a honić—musie tapić chatu. 
Mianie uziała litaść sabacaha syna. 
Haniu ja kabyłu bicam pa kaleńniach; 
F\ ślizka, a ciazka, ciesnyja darohi;
Śniehu tolki zwańnie, usio pa kamieńniach- 
Kabyła rwanuła i pała na nohi:
„Kab ty nie dazdała!" A zydy śmiajucca!... 
Dawaj ja bicyścam padymać skacinu. 
Wot-wctza ustanie, kab troski napnucca. 
Nu uźo-z ustanie, a drou nie pakinu!
Az pan chap za ruki i treś mianie pa twary. 
„Ja tut, kaza, clenam — apiakun skaciny;

!) DaiiniejSy abutak.
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„fi wy bjecio koni, sabaćaje wiery? 
„Wot zaraz i wasaj sprabujuć spiny!...“ 
Kryknuu stos tak kstałtam:
„Hora dawi“*)  — Jak tyc dwa wajaki! 
Źydy zaraz drowy raschapali hwałtam, 
fi maskali ciahnuć mianie, jak sabaki. 
Bili, bili u plecy, paciahnuli hdzieści 
Rz u dom wialiki, sto na im zwanica. 
fidabrali hrosy, a nia dali jeści;

*) Haradawy; hetak zwausia rasiejski palicyjant.
*•) Biazrukawaja karotkaja wopratka da pajaśnicy; kamizelka.

Choć uźo kabyły-b mnie swajej dabicca!... 
Pradziarzali try dni. „Stupaj da dziareuni!"
— „Hdzie-z, kazu, kabyła, i hrosy, i sani?"
— „Kabyła izdochła, ad paboju peunie,
— „fi tabie za heta budzie nakazańnie!" 
Wot dyk dazyusia! I znali-b ich złydni, 
Sto i nad kabyłaj takaja apieka,
Sto z hoładu zdochła, prastajausy try dni, 
file bić nia można! Mianie-z, ćaławieka, 
Zbili jak chacieli i dabro mnie hinie, 
I niama apieki nada mnoj nijakaj. 
Z hetakaj apiekaj i nas zjaduć świni, 
Ci musim zrabicca kuśliwaj sabakaj.

BfiLLfiDfi.

(J nasaj wioscy niaboscyk Rnufry 
Kaliści razumny byu i zamozny. 
Jaho dwa kubły, zonćyny kufry 
Pouny byli, — tam skarb byu rożny: 
Staryja spancerki,**)  źupan hranatowy 
Pałotny, sukny, sapki, spadnicy... 
Dźwie pary koni, a świran nowy 
Lamausia ad żyta, harochu, pśanicy. 
Byu pracawity Rnufry Skirdziel, 
Żonka była i dzietak kucka: 
Gsie prymiorli u wosiem niadziel, 
Tolki astausia Rnufry, jak pucka. 
Siadzie i płaca, zapiorsysia u chacie. 
Noc na mahilkach rodnych prawodzie; 
U haspadarcy-z — strata pa stracie: 
Zaraza na bydła, pazar i złodziej...



Skacina pała, humno zhareła, 
Koni pakrali u ćas rabocy, 
f\ tut i płata za wykup pryśpieła, 
Zborscyk jak dym toj lezie u woćy; 
Pradau flnufry usiu chudobu, 
Wypłaciu wykup, padatki i zbór. 
Zwara, bywała, harsćećak bobu 
1 zywicca tak, aby nia umior.
Leta dazdausy, dau Boh niedarod:
Zhnili na poli zbozzy i sieny, 
Bulba źwiałasia, zhinuu harod, — 

na apłatu niama pieramieny!
Zborscyk Skirdziela zwieć na raspłatu, 
Hrozić u rabotu naniać na ćyhunku, 
Pradać i złydni, pradać i chatu...
Biedny flnufry! niama ratunku! 
Pazwałi u wołaść, a tut starsyna 
Pjanicaj łaje az dziwiacca ludzi, 
„Ziamlu trymaje, kaza, skacina, 
„fi płatu nieści, dumati, nia budzie?" 
Hnufry z żalu raschrystau brudzi, 
Zniau Kryzyk, skinuu śkaplery: 
„Hladzicie, kaza, dobryja ludzi, 
„Wot skarb moj — znak majej wiery — 
„Chiba sto cortu pradam swaju dusu, 
„Kab hrosy jon na padatki mnie dau, 
„Ja tut uzo zhinuu i tam zhinuć musu, 
„Bo uzo cortu i dusu pradau!..." 
Cisie aź struchleli. Blisnuli wocy 
1 ślozy staromu sypnulisia curkam.
Pajsou na mahiłki, hdzie chadziu sto-nocy, 
Tam naćawau, jak sto-raz pad pryhorkam, 
Mazautra uziausy kosyk stareńki,
Pajsou na rojsty u pusću 
Zbirać syrajezki, lisicy, apieńki. 
Zabrausia u załomy u husću, — 
flz cort z pad asiny wyłazie 
I niasie kapialuch z hrasyma. 
Zaraz finufry prypomniu na-razie, 
Sto treba płacić, a tut niama hrosyl 
Cort pakłaniusia, apieńki zabrau, 
.finuframu sypie u kosyk dukaty; 
AMysypau, świsnuu, poły zadrau...
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Anufry z hrasyma wiarnuusia da chaty; 
Zaraz u wołaść usie niedaimki, 
Usie padatki jakraz adlićyu, 
Kupiu wały i dwa pierazimki, 
Najeusia smahła, loh adpaćyu. 
Jak stau haspadaryć, dyk rodzie, 
Sto dziwić usiak, pahladaje...
A na mahiłki kozny dzień chodzie, 
I na Msu dajeć, biadzie spahadaje: 
Pazyća, daruje, hdzie treba pamoza, 
Chto z stydu nia prosie — asoća, 
U nocy sam hrosy pałoza, 
I nadta nia łubie, jak brać chto nia choća- 
Cort az kipić, az skryhoća,
Sto hetak Anufry zywieć: 
Nia tolki ćortu służyć nia choća, 
Swiaćonaj wadoj kozyn raz ablijeć! 
Cakaje ćort śmierci: u zapiecku sieu 
Anufry ćytaje żywoty światych... 
Posnaj zacirki na połudzień źjeu, 
Pierazahnausia, zadychau i ścichł... 
I ćort nie paśpieu ahlanucca, 
Jak duch toj praż dźwiery smyhnuu, 
Sieu na kaściele i hraje na dudcyl 
A ćort na kaścioł nie siahnuu!
Z taho ćasu i da hetaj pary, 
Jak palahuć ludcy adpaćyć, — 
(Jsiu noc az da rannaj żary 
Cort na warcie zdaloku styrćyć 
I cakaje, ci duch toj nia skoća. 
A u pounać, u buru, tak dżmieć, 
Az swisćyć, az wyje, rahoća, 
Az kawałkami gonty rrwieć... 
Tady duch raskałysa zwany, 
I jak tolki katory dzylinknie, 
(A pazwonu bajacca-z jany), 
Tak i wiecier i ćort razam źniknie!

ŻYDOK.
Sieu zydok u nas u wioscy, 
Pry haścincy, pry darozcy. 
Mieu jarmułku. trepki, cycel,
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0 bałachonie nowy hicel, 
Seść dżiaciej ad żonki Rochli, 
Pauaśminy mieu kartofli, 
Dziesianciora, stolik, safku, 
Zo-dźwie ćarki i karafko, 
Samawarćyk i trynożki, 
fidnu sklanku, cukru troski, 
Z dwoma dnami mieu paukwarty... 
To majontak byu, ci żarty?! 
Hadkou zo-try pasynkaryu — 
Boh jasce dziaciej prydaryu, 
Żyd prydbau karou z dziesiatak, 
Panastroiu chlaukou, chatak, 
Kupiu konika, pawozku, 
1 stau panam na usiu wiosku. 
Cl watłasach, pry zaharku, 
Naniau sabie i kucharku. 
fi jana u jadwabnaj chustcy 
Siadzie tolki na paduscy! 
Piarwiej żyda zwali Beraj, 
I parsyticam i chaleraj, 
Potym zwali jahamościem, 
Zyd stau piersym u chacie hościem. 
Piarwiej jon dawau pakłony, 
Potym klaniatisia chryscony.
fi ciapier, iducy mima, 
Usiaki sapku jamu zdymie
1 całuje aż u ruki;
Ot jakija wyjsli stuki!
Jon znajomy z adwakatam, 
Jon zapłacić tam dukatam, 
Hdzie nam sotnia kastawała, 
fi na nasym-ża nia stała;
Jon z sudździoju, jon z marsałkam, 
Jon z pasrednikam... Jak wałkam 
Krucie imi, usio zrobię 
Tabie dobra j sam zarobię;
CI biadzie jon i pazyća, 
fi adrobis — jon zalića. 
Dobry żyd! Choć hrosy łubie, 
fi zhubić susim — nia zhubie.

Kab taki nam pan zyskausia, 
To-b światym jon nazywausia.
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NIA USIM ADNA ŚMIERĆ.

Zyu pan u pałacy, — bahaty: 
Nia moh palićyć swaich hrosy, 
U sklepie, jak bulba, dukaty... 
A pan z jabo byu niecharosy.
A zyu u raskośy wialikaj: 
Zachoca, bywała, kab hrali, 
Dyk ciesać jaho i muzykaj; 
Zachoca, kab ludzi skakali, 
Dyk skaćuć, bywała, pjuć i jaduć...
A płakać, dyk płakali mnoha,
A ćasam i płakać nia tak-to daduć.
A pana bajaliś, jak Boha.
A piii jon a jeu! Dyk a Boża!
Kab na toj chleb zarabiu, 
Dyk za raz hadou try jon moza 
Swajej pracy u misku ubiu.
Jeu, dy piu, dy kryudziu naród, 
Dy hrosy ździrau, hdzie prymoh. 
Musić dumau tut wiećny żywot, 
Az inaćaj padumaii sam Boh.
A u chacie-z krywoj zyu muzyk,
I kaleki byu jon, i chwareu, 
Chata u dziurach, jak łapać dy z łyk,— 
Sam pa dwa dni nićoha nia jeu. 
Kaliści byu, kazuć, nadta lichi
I piersy padliza u pana; 
Byli na dusy usiaki hrachi, 
I piekła dauno abiacana.
A zyć było ciazka, biadota, 
Ludcy praklinajuć za śtości...
Kamu-z hetak zyć jość achwota? — 
Nikoli nijakaj radości!
Tymcasam u piekle, dyk ćerci 
I chamu i panu praznacyli kut. 
Pytajecca ćort u ciotańki — śmierci: 
„Kali im abodwym budzie kaput?" 
U ćwartak cysty była kalejka 
Skonćycca panu i chamu,
Kab bież pazwonu dusa zładziejka 
Stała u piakielnuju bramu.
Pasłali ćorta (trochi chramoha),
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Kab dusy abiedźwie jon razam 
Prosta da ćorta starsoha
Prywiou z ćartouskim ukazam. 
Chramy cort palacieu piers u chatu; 
Hladzić, az muzyk za stałom, 
Na dziuru u kazusie kładzie łatu, 
Potym chatu miacie pamiałom...
Cort padumau — nia chutka umrę! 
Pabiahu ja da pana pahlanu. 
Prylacieu, az śmierć pana biare; 
Daktary ścierahuć, lećać ranu, 
Sto pa horle kasoj śmierć ćyrknie, 
Dyk jany, daktary, kaplaij — tyc 
I nia znać, ci kasila, ci nie, 
Zaraz ranu zahojać, jak-nic! 
CImaryłasia śmierć, pan rawie, 
(Jmirać ani myślę sabie;
ftz kasulu parwau, koudru rwie, 
1 usio hrośy pad brucha hrabię. 
Kali dzyń-dzyliń! suś: ksiondz prysoti! 
Śmierć kasoj jak machnuła z płaca, — 
Pan, jak rezany woł, tak zarou, 
Cort dusu uchapiii zharaća
1 kiwaje na śmierć, kab iści 
Zabirać muzyka, bo źmierkła, 
ft jamu-z treba dusy niaści, 
Prąd paunoćaj kab stać az u piekła, 
„ft ty chiba jaho nie zapior?
„Ja-z piarwiej muzyka aprastała — 
Kaza śmierć — jon dyk lohka umior, 
„Klikau śmierć, bo chleba nia stała, 
„Jon prąd tym i u spowiedzi byu; 
„Umirau, jak zasnuu, ani piknuu!" 
Cort sa złości sabakaj zawyu, 
ft tut starśy jaho zaraz kliknuu. 
Cort, pański chapiuśy duch, źnik; 
Muzycki-z wałoćycca toj duch, 
Nia maje prytułku nihdzie toj muzyk, 
ft pan idzie u sćot u piekle za dwuch. 
ft cort za upusk dusy-biadoty, 
Sto za śmierciu nia jśou jon siadom, 
Sasłany u rystanskija roty
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Pad piakielnym cartouskim sudom. 
Śmierć zatoje, sto u chatu jdućy 
Dusu zabirać, nia klikała ćorta, 
Praz try dni smaktała anućy 
I u chałodnaj siadzieła zapiorta.

NIA CGRAJSIA...

Nia curajsia mianie, panićok, 
Sto dałoń pakrywajuć mazoli; 
Mazol pracawitych znaćok, 
Nie zarazić ciabie jon nikoli. 
To medal za trudy i za muku, 
Nie chwaroba jakaja z zarazy.
Nia stydajsia padać ty mnie ruku, 
Bo na hetaj ruce niama skazy! 
Ej, śmiałej adkrywaj haławu — 
Ja pakłon moj tabie da ziamli;
Ja twajej haławy nie sarwu 
I majej wy-b, pany, nie uziali.
Nie uciakaj ad majej ty siarmiahi, — 
Mnie niastydna u jej anićuć,
Wot twój chrak ja nia mieuby adwahi, 
Ćartou chrak, na siabie apranuć.
Na kaśulu hladziś krywym wokam, 
Sto u chacie mnie baby pasyli, 
Prapacieła jana maim sokam, — 
Ceły tydzień jaje nie pamyli... 
A twaja-z? jak toj śnieh, jak papier, 
I pacieu chto i tkau i bialiu, 
I chto syu i chto prau... a ciapier 
Ty toj pot na siabie uzwaliu. 
(J kasuli tej mnie było-b stydna, 
Sto nia sam na jaje harawau, 
Choć bialejsa jana — nie zawidna — 
Nia waźmu, kab ty mnie darawau.

A kin wokam na chatu maju:
I ciaće, i hnije, i krywaja,
G siaredzinie hnoj, i staić na hnaju, 
I dziulusia ja sam — jak trywaje? 
Nia dziwisia, panok, jak zywu, — 
Mnie nichto nie pamoh budawać. 
Choć laniwym u świecie sływu,
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fl mahu świet karmić-hadawać. 
Ty-z paznau, sto u knizkach staić; 
fl tam rozumu smat ad wiakou 
I usio mozas pa knizkach rabie; 
fl hdzie-z knizka dla nas muzykou? 
Hdzie-z nam rozumu stołki nabrać? — 
Znajem tolki zahon dy sachu, 
I zywiom kab kasie, dy arać, 
Dy zywiom my u bożym strachu. 
Kab umieu kirawać ja piarom. — 
Ja-by knizku sćyrkau jak papar, 
Ja-b ab tym, jak my siejem, arom, 
1 jak kosim i zniom boży dar. 
Mozab ty praćytau toj hryzmoł 
[ da pracy nabrau-by achwoty, 
Sanawau-by muzycki mazol, 
Nia ćurausia-b muzyckaj biadoty, 
I padau-by ruku mnie ślapomu, 
I dawiou-by mianie da darohi: 
Nia błudziu-by i ja siarod łomu 
1 kalućak, sto raniać mnie nohi! 
Oj raniać i nohi, i serca, 
U sercy nienawiść, złość rodziać, 
Dziarźać u twajej paniawiercy, 
Da zdrady wiaduć, ad praudy adwodziaćl... 
Daruj-za ślapomu, sto chodzić jon krywa, 
Daruj, sto nia widzie, choć płaca, 
flbmackam chodziać ślapyja — nia dziwa, 
Widuśćy-z u jamu jak skaća?!

PflNSKflJE IHRYSCfl.
(Jurki)

Kab ty wiedau, brat kumiśća, 
Sto ućora widzieu ja?
U panou było ihryśća, 
Dy jakoje, aj, ja, ja!

Wot ihryśća, dyk ihryśća, 
Nie takoje, jak u nas: 
G cymbały bjeć zydzisća, 
Jak kałom, dyk wot jakraz.

Dwa zydki u skrypki walać, 
Treci parch u dudku dźmieć.
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fl tisie razam jak zasmalać, —
flz ciabie tut zatrasieć!

Było jasće i skrypisća —
O abchwat budzie jakraz, 
Na jej bas, dyk wot basisća!
Jak aboryna u nas.

Muzykanty jak pryudarać
Gsie razam kazaka,
Dyk u woćach ciomna stanieć, 
flz zabudzies jazyka.

Bjecca serca, jak capami,
Dryzać nohi pad taboj,
I u taniec iduć sami — 
Prosta sami miz saboj.

fl panou — dyk jak na schodzie, 
Kali ćlen pryjedzie sam.
Gsie prybrausysia pa modzie 
flle-z jak? i... kudy-z nam!

Panićy usie prybrany, 
Gsie u kurtkach, jak adzin: 
Rukawićki malawany, 
Boty wostryja, jak klin.

flkulary-z kozny nosie,
Wisiać tut pad baradoj — 
InSy usćamiu na nosie, 
Tancujućy z maładoj.

fl kasuli — laksawany, 
flle-z biełyja, jak śnieh!
Zarukauki paźwiwany
I z huzami, jak harech!

fl panienki-z? twar jak treba, 
flle-z worpatki, chwihury... 
Nu nie jaduć musie chleba — 
fldny tolki kanfitury!

Nijakoha niama składu:
Zywatoii u ich niamas, 
flle styrćyć stości zzadu — 
Tolki jeździć na kirmas.

Ni-to konskaja kulbaka,
Ni-to kasel, ni źaułak,*)

*) Ziemnawodnaje stwareńnie. pakrytaje ćwierdaj skarłupinaj. 
Pa rasiejsku — lepenaxa, a papolsku — żółw.
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Ci to ptizyr z pad andaraka...
Nu, niawiedama nijak, 

ftdzin panie nia tutejsy, 
Musie z miesta jon ci sto: 
fld usich byu najstrajniejiśy 
I pryhoz sabie nisto.

Zakrycyć kab musie walca, 
Ci jakoha zyd stau hrać,
A źyd stary — mirhielć na malca, 
fi toj dawaj usim mirhać,

Hladzi — struny naciahajuć, 
Insy u dudku zacnie duć, 
Tady razam jak zahrajuć, 
Jak zawalać, jak daduć!

Kali panićy uskoćać, 
Pahaworać miz saboj,
Da panienak stos bałboćać,
I pajsli tak, jak na boj! 

Tyc, ustali i panienki, 
Kozny biare, jaku choća, 
1 abniausy za sukienki 
Siarod chaty pawałoća...

I dawaj pa dwóch krucicca,
Jak miacielicu u nas, 
flz u woćach mihacicca, 
Tak drypoćać insy raz.

Pośle pany jak zasieli 
Za stalami cysta usie, 
Dyk pili, pili, a jęli — 
Dyk niachaj ich praniasie!

Wot kab hetak my hulali,
I tak pili, i tak jęli, —
Ja-b zausiody byu na bali — 
Ad niadzieli da niadzieli!

ADKAZ JC1RCY 
na „Panskaje ihrysća" 

I durny-z ty, jak miadźwiedź, 
Zdziwawausia i caho? — 

Źyd u dudku swaju dźmieć, 
F\ pan skaća dla jaho. 
To nia dziwa, tolki styd — 
1 nam uzo hraje zyd.
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Tabie-ż łydki zadryżali, 
Jak paćuu żydouski smyk; 
Dziakuj, sto skakać nia zwali, 
Dziakuj Bohu, sto muzyk. 
To-z panom usio ihrysća, 
Bo niama caho rabić:
_yd usio u dudku świsća, 
A pan nóżkami drabie! 
A sto wopratki dziunyja — 
To-z panom i treba tak; 
Zyd sabie poły prysyje, 
Dyk dla pana wyjdzie chrak. 
Zyd u ciopłaj sapcy chodzie, 
Panu-ż dau swój kapialuch; 
Wot i wysła, sto pa modzie: 
Pan u żyda maje słuch. 
A skły tyja — dla tumanu, 
Praż ich hladzis, jak u dym, 
Zyd sumyśnie dau ich panu: 
Kab zrabić jaho ślapym.

A sto cienkija panienki, 
A wysoki u ich zad, 
Oto-ź rozum u ich cienki, 
Dyk i wyjsati taki skład.

Sam ty widzieu — zyd mirhaje, 
Bjeć u cymbały, ciahnie smyk, 
A pan pot swój praliwaje, 
Jak na panscynie muzyk!

A sto pany jaduć łasa 
I sto smahła mohuć pić: 
Heta solać swajo miasa, 
Bo uzo stali cysta hnić! 
To brat panskija zaduski: 
Usio prajeli, prapili, 
Ciapier żydom iduć u służki: 
I nas ciahnuć, kab isli. 
Oto-ż, durniu, nia dziwujsia, 
„Anioł Pański" hawary, 
Każy: „Boża, ty źlitujsia, 
A żydou ćort pabiary!
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SWAJA Z1AMLA.

O, pamahaje ziamla smat 
(J koznaj chwarobie swaja!
Ja-z nie stary, zapasny sałdat, 
A heta wiedaju dobra i ja!

Naśaja wioska „Sialewićy" źwiecca.
Byli unijaty kaliści dziady.
Dobraja wioska: staić pry reccy 
I zywuć ludcy u nas bież biady.
Na drowy nia trudna i wyhany jość, 
Ale za wieru, dyk ciarpieli nia mała, 
Asesar zhaniaje, ździraje i muca nas dość, 
A pop sabie takza dziareć z nas, bywała. 
I jak tolki, bywała, zwanar toj zazwonie, 
Dyk tut, jak z ziamli asesar — tyc!
I hwałtam z chat ciahnie, u cerkwu honie, 
Prosta na świecie nia można zyć.
Ale nia douha, naród prychitryusia: 
Kozny u niadzielu ranieńka ustanie — 
Apranuusia, abuusia, pamyusia 
I mars u łasy, jak pany na paustańnie. 
A tam u puśćy hdzie-niebudź źbiarucca, 
Cytajuć malitwy i płaćuć sćera; 
Skonćać malicca i razyducca — 
Wot i usia była tut ich wiera.
Sami siabie chryścili z wady, 
Źanilisia tak, sto biaz ślubu...
i mnoha, mnoha było z tym biady,
1 mnoha ludziam sto na zhubu!

Pryślasia kalejka maja u sałdaty;
U wołaści-z naśaj prymali.
Wiedama — płaćuć usie z nasaj chaty, 
A j ćuzyja ślaźmi prawadzali.

Matka śkapleryk dała na darohu, 
Blinoćkati z cedu z słaninaj. 
Ja pamaliusia naśamu Bohu 
1 jedu u nabór toj z starsynaj. 
A ćuu, sto u ćuzoj staranie 
Nadta markotna pa rodnaj ziarnie; 
A serca mleje, sto woźmuć mianie. 
Nia darma starśyna z sałdatam pryśli.
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Placu ja ślozna i dumaju tak: 
Ziamli-z i z saboj mnie można uziać... 
Uziau u kiaseń tak hrudku z kułak 
1 palahćeła zaraz, jak słowa skazać!

Zdali u sałdaty: „Stupaj prysiahać 
Na wierność"—„Oj nie, kazu, panie, 
Ja katalik, hatou pamahać 
I ludziam i caru daju abiacańnie, 
ftle prąd Boham swaim, u kaściele, 
Jak Boh prykazau, u swajej wiery, 
Bo Boh u mianie u sercy tykiełe. 
ft wasamu Bohu, dyk treba papiery!" 
Zdziwawalisia usie! „Ci zdureu,' 
Ci ty, kazuć, taki i z małoha? 
To-zicerkwa tabie to nia chleu?... 
Usie cara adnaho my i Boha;“ 
„Tak, kazu, tak, katalickaja-z wiera 
Insy ad ruskaj maje paradak; 
Ja prysiahnu wam i śćera, 
ftle pa swojemu i bież dakładak." 
Tuzali douha mianie i haniali, 
I pop nawuku mnie hawaryu, 
F\ ja dziarzatisia bolej dy dalej 
1 sam zamućyusia i ich zaduryu. 
Tyki-ź zapisali, sto ja katalik 
I prysiahu dali u kaściele! 
Da służby niejak chutka prywyk, 
Hadkou z dziesiatak słuzyu tykiele.

ftle sasłali mianie za karu 
Za tysiącu mil! Wun az kudy! 
Nia być i z cialatami tam Makaru, 
Tam nie zachodziać nawiet zydy! 
Tam zimoj dyk sonca niama, 
ft letam, dyk zyć nie dajuć kamary; 
Choćby kłapać ziamli — tolki pusća sama, 
Dy bałoty, dy rojsty, msary... 
ft poseść, jak pójdzie na lud, 
Dyk mruć jak atruty uziali! 
Pamiorby to musić ja tut, 
Kab nia zmieńka tej rodnaj ziamli. 
Jak pacnie raźbirać i mianie, 
Dyk krosku jaje u wadzie 
Hłynies, dyk pot az linie,
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I chwarobu rukoj raźwiadzie! 
fl druhim sto dawau, dyk i nie! 
Nie pamoh i nia skodziu nikomu. 
Bo ziamla nie pa ich, a pa mnie. 
Znaća, treba ziamli mieć az z domu. 
Jana dawiała i da domu mianie 
Bo i jej na cuzoj staranie 
Tak nia choćacca być, jak i nam, 
Dyk sumuje, jak my, jana tam.1

ŚWIŃNIA I ŹALCIDY.

Świńnia, najeusysia pad dubam załudou, 
Zasnuła smahła, paćasałasia
I, tak jak insy miz ludziou, 
Łyćom kareńniau dakapałasia.

Rwie kareńni, kapaje jamy.
„Sto robis? — z duba sokał kaza — 
„Hetak zhłumis i dub samy,
„Jak padkapajes — ssochnie, laza!“ 

„Dyk sto, niachaj choć zhinie, 
„flby mnie załudou padjeści!
„Ich nadta lubiać świńnil. 
Zarochkała świńnia ureści.

Dub sokału tak hamanie: 
„ówińnia świńnioj i zausiady, . 
„Jana nia widzie, sto na mnie 
„Hadujucca jej załudy!“
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