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Texts in Hrebenne sub-dialect with annotations

ABSTRACT: Hrebenne is a village right next to the Poland-Ukraine border, within To-
maszów Lubelski county (powiat), Lublin Voivodeship. After World War II, nearly all vil-
lage inhabitants of Ukrainian ancestry the Ukrainian South-western dialects typical for Up-
per Dniestrian region, were resettled to the Recovered Territories. Texts taken down in 2001 
are a document, as they comprise registered, original utterances of the oldest inhabitants 
whose language had been formed before World War II. This archaic form of the dialect 
disappeared together with its users, whereas younger generations (few representatives still 
living in Hrebenne) have spoken a degraded form with signifi cant infl uences of Polish or 
literary Ukrainian. The dialect spoken in Hrebenne, just like other dialects of the southwest-
ern Ukrainian dialect, is characterized by relatively high phonetic variability in comparison 
to other Ukrainian dialects. This primarily results from the infl uence of accent on the vowel 
system and – independently of the accent – of soft consonants on vowels. These phenomena 
may be primarily observed while taking down free utterances. 

KEYWORDS: dialect, texts in dialects, Ukrainian Upper Dniestrian dialects in Poland, 
infl uence of accent on vowel system

Hrebenne to wieś położona tuż przy granicy z Ukrainą w powiecie tomaszow-
skim, województwie lubelskim. Autochtoniczni mieszkańcy nazywają swoją wieś 
Hreb׀eniv (Hreb׀eni´, do Hreb׀enova), chociaż mają świadomość, że ofi cjalna na-
zwa brzmi Hrebenne.

Do II wojny światowej tę wieś, podobnie jak i inne wsie okoliczne, zamiesz-
kiwali prawie wyłącznie Ukraińcy, których po zakończeniu wojny wysiedlono: 
w 1946 na Ukrainę i 1947 roku w ramach „Akcji Wisła” na Ziemie Odzyskane. 
Z relacji mieszkańców wynika, że pozostało tylko kilka rodzin, tych którzy pra-
cowali na kolei. Mieszkańcy Hrebennego pochodzenia ukraińskiego posługują się 
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zachodnioukraińską gwarą typu naddniestrzańskiego. Gwara ukraińska przez stule-
cia była jedynym sposobem komunikowania się tej ludności chłopskiej. Używana 
była do codziennego porozumiewania się w kontaktach rodzinnych i towarzyskich, 
służyła jako język zawodowy (rolniczy, rzemieślniczy), obrzędowy.

Język polski przyswajany był przez nich w różny sposób, najczęściej poprzez 
naukę w przedwojennej szkole. Jednak, jak sami informatorzy stwierdzali, była to 
raczej bierna znajomość języka, a po polsku zaczęli mówić dopiero po przesiedle-
niu na ziemie północnej i zachodniej Polski, gdzie znaleźli się w otoczeniu ludności 
polskojęzycznej.

Gwary naddniestrzańskie na terytorium Polski obecnie występują wyspowo na 
obszarze nie większym niż terytorium dwu gmin i wyspy te znikają stopniowo 
wraz odejściem najstarszych mieszkańców. Ich nosiciele na co dzień posługują się 
językiem polskim w kontaktach z Polakami na gruncie prywatnym i zawodowym, 
w urzędach. Bliskości systemów ukraińskiego i polskiego, przy powszechnym już 
bilingwizmie Ukraińców w Polsce, powoduje wyzbywanie się gwary ukraińskiej 
nawet w kontaktach codziennych.

Teksty zapisane zostały przez przeze mnie w Hrebennem w roku 2001. Bada-
nia prowadzone były w sytuacji „półofi cjalnej”, wprawdzie jako eksplorator byłam 
osobą z zewnątrz, ale bliski kontakt z moimi informatorami uzyskiwałam dzięki 
prowadzeniu rozmowy w znanej mi od dzieciństwa gwarze nadsańskiej. 

Prezentowane tutaj teksty dotyczą życia codziennego, wspomnień z dzieciństwa, 
zdarzeń mniej lub bardziej niezwykłych, obrzędów, zwyczajów itp. Informatorami 
były osoby urodzone w latach 1927–1933, dwujęzyczne, a systemem prymarnym 
dla nich jest gwara ukraińska. Większość informatorów ukończyła 7-klasową szko-
łę podstawową; część z nich przebywała poza swoim rodzinnym środowiskiem 
(tj. podczas nauki zawodu i praktyki w zakładach usługowych i rzemieślniczych).

Gwara Hrebennego wykazuje stosunkowo dużą w porównaniu z innymi gwa-
rami ukraińskimi wariantywność na płaszczyźnie fonetycznej. Wynika ona przede 
wszystkim z wpływu akcentu na wokalizm i – niezależnie od akcentu – spółgłosek 
miękkich na samogłoski.

W omawianych gwarach nieakcentowana samogłoska o może zbliżać się ar-
tykulacjnie do u, np.: vÄ m׀akourtytuvy, fÄ pª׀ecuvy, zi smeyt׀anouªu, ṕitÄ stŕ׀iχuoªu, 
suł׀omuªu, zÄ vuł׀yvouªu, du tak׀oªi st׀aršuoªi b׀apḱi. Jest to tzw. „ukanie”, które uzna-
wane jest za jedną z fonetycznych właściwości dialektu południowo-zachodniego.

Nieakcentowane e ulega zwężeniu do ye, y lub i, np.: sÄ cyb׀ułyªu, s k׀utyªu, 
znaª׀iete, k׀ažytye, uhľid׀aªitey.

Zbliżenie o do u i e do y, i w badanych gwarach nie występuje konsekwentnie.
Obniżenie samogłoski i do e w pozycji akcentowanej występuje w czasowni-

kach z II koniugacji typu doª׀ity, stoª׀aty. Zjawisko to odnotowano w formie 3 os. 
l. poj. czasu teraźniejszego, w l.mn. czasu przeszłego i w bezokoliczniku (tylko 
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w czasownikach na -ity), np.: na puł׀udne tre duª׀ety, ny k׀aždi deś ḿi´ skruª׀ety, 
kryª׀eły pu kav׀alčyku, stui׀et ªak syrut׀a, stuª׀et, vun׀a vže śe buª׀et.

Omawiane zmiany nie zachodzą w pozycji nieakcentowanej, por. m׀ama d׀oªit, 
mus׀ovo vže ªi v׀yduªity.

W gwarach okolic Hrebennego etymologicznego a po spółgłoskach miękkich 
i po funkcjonalnie miękkich č, ž, š, r’ może być artykułowane jak e, ΄e, ˊê, ΄ei, ˊie, 
ˊi, ye, y. Jest to cecha występująca niekonsekwentnie: bad׀yľie, bulbuov׀yńe, kł׀oče, 
t׀erńei, v́iśiľ׀ê, vÄ vuł׀ośi, zb́׀ižye.

Po spółgłoskach tylnojęzykowych y, zależnie od pozycji akcentowej, wyma-
wiane jest jak ye, ΄e, ˊê, ey, i, ΄i. Pod akcentem zanotowano rozszerzenie i obniżenie 
artykulacji y do ye, ΄e, ˊê: dušk׀ye, Õi´ḱ׀e, hrušḱ׀e, natomiast w pozycji nieakcento-
wanej do ΄i, rzadziej ΄e lub ey, ye: b׀apkye, haª׀i´ḱi, ª׀ušḱe, kn׀yškey.

W badanych gwarach nastąpiło stwardnienie niektórych spółgłosek. Stward-
nienie r’ w gwarach okolic Hrebennego odbyło się konsekwentnie, np. b׀ura, rat 
‘rząd’, husp׀odara, t׀emryva, pudv́׀ire, pr׀edyvo, pur׀ytḱi, vyč׀eraty, zvar׀u, hur׀yečo. 
Odnotowano też przykłady z wydzielonym ª, np. v́׀irªať, za purª׀atkom. Formy z ª 
występują tylko u niektórych informatorów. 

W kilku wyrazach widoczne są ślady miękkości č, np. hur·׀eče, pr·׀eły, hur·׀eyči.
Stwardnienie miękkiego c’ w sufi ksie -ec’ zapisano między innymi w następu-

jących przykładach: hurn׀ec, hust׀yneyc, χł׀opeyc, vdiv׀ec, stił׀ec. Cecha ta wyróżnia 
gwary dialektu południowo-zachodnioukraińskiego. 

Spółgłoski d, À, z, s, n, ł, t w gwarach okolic Hrebennego nie ulegają zmiękcze-
niu przed -i pochodzącym z dawnego o i przed przymiotnikową końcówką -i (= *-yj 
=*-yjь)1, np.: ł׀iško, sil, dim, nast׀ilnyk, hniª, ziln׀yk; tvyrd׀i, b׀osi, płask׀ati i in. 

Gwary naddniestrzańskie należą do tych gwar, w których następuje ubezdź-
więcznienie spółgłosek dźwięcznych pod wpływem asymilacji i niezależnie od niej 
w wygłosie (przed pauzą),2 co ma miejsce także w gwarze Hrebennego: na toª torχ 
fÄpunyÕ׀iłok, maḱ׀itra sÄk׀uteyªu, bu´ ḿit, v́itÄχ׀aty, ť׀aško, suł׀otḱi uv׀es, v́itÄ t׀eby, 
ṕit p׀aχamy, kś׀onc puśv́it׀y´, v׀edłuk śvªat׀oho, napyŕ׀it ªšo´, pryv́׀is čat׀yny.

Przed spółgłoskami sonornymi, przed ª i v stosunkowo często spółgłoski zacho-
wują dźwięczność, np. p׀yryd v́iśiľ׀êm, ṕidÄv׀erbuªu, vÄnas, vÄm׀ostaχ, v ªav׀ožńi, 
v ľ׀iśi, ṕidÄrat, p׀uṕid v́׀iknamy.

Mniej licznie notowano przykłady, gdzie bezdźwięczna spółgłoska wygłoso-
wa udźwięcznia się przed dźwięczna spółgłoską nagłosową drugiego wyrazu, np. 
bradÄbu´, ªagÄbuduv׀ały, ªagÄhaª׀evuho zub׀ačyły, naz̨Äb׀uło śim, nazÄb׀uło tr׀oªe, 

1 Ф. Жилко, Нариси з діалектології української мови, Київ 1966, s. 180; K. Dejna, Gwary 
ukraińskie Tarnopolszczyzny, Wrocław 1957, s. 33–34.

2 Ф. Жилко, Нариси з діалектології..., s. 180.
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ṕidÄruk׀oªu, ªagÄ h׀ołod bu´, tag b׀uło až du nuv׀oho r׀oku, deźÄÕ׀ido ma´, tyhÄÕit׀yª, 
ṕidÄhur׀u.

Dość liczne są także wypadki zachowania bezdźwięczności przed spółgło-
skami dźwięcznymi typu: tyχ žyd׀i´, v́is v׀yťahnuły, ḿiχ b׀uty, brat bu´, z׀akłat 
zľikv́id׀uªuť, tyχ bag׀aži´, tyχ Õit׀eyª, v׀yńis huŕ׀i´ḱi, χłop bu´ itp.

Dźwięk v zajmuje odrębne stanowisko, ponieważ w wygłosie i na końcu sy-
laby wymawiany jest jako ´, np. v́in tak lub׀y´, brat χud׀y´, pudyv׀y´ śi, b׀u´im 
χł׀opcyem.

W omawianych gwarach odnotowano jednak i takie wypadki, gdzie wymowa v 
nie uległa zmianie: duχuv׀avÄ śi, kaz׀avÄ žy b׀udu, ṕiš׀ovªem, pryªm׀av́im, narud׀yvÄ 
śi, zaṕizn׀av sy.

Teksty zapisane są w transkrypcji fonetycznej używanej w dialektologii pol-
skiej. Oto wykaz znaków:
ou, uo – dźwięk pośredni między o i u
ye, ey – dźwięk pośredni między y i e
ê – e o podwyższonej artykulacji
ei, ie – dźwięk pośredni między e i i
ł – spółgłoska przedniojęzykowo-zębowa
´ – u niezgłoskotwórcze

Wybór tekstów

O wypieku chleba

K M [...] napyŕ׀it ruščyń׀ały / mułuk׀o / ta kur׀ovy kuł׀yś b׀uły / mułuk׀o čy 
kvasn׀e v׀yla´ zu smeyt׀anouªu zu fśim/ čy tak׀oho mułuk׀a / ruščyn׀yły // dŕ׀ižÂy / 
tr׀oška c׀ukru d׀ały ž׀yby r׀ušyło śi // ftud׀y vyłyv׀ały vÄÕ׀išku i ľ׀eły mułuk׀o / i taḱ׀e 
zrub׀yły ŕitk׀u tak׀u tu / rušč׀yny / ŕitk׀u // ªak to vže śi zač’׀eło r׀uχaty / tud׀y ḿis׀yły 
dudav׀ały muḱ׀ê / i ruk׀oªu ḿis׀yły naÄh׀usto / ž׀yby možna b׀yło / na h׀usto tak ž׀yby 
m׀ožna b׀uło vÄbľ׀ašku vź׀aty / ńe ľety t׀iko tak h׀usto / huść׀iš:y žyb׀y m׀ožna b׀uło 
vÄbl׀ašku //

noÄª i še vÄblašk׀aχ śi r׀uχaty m׀uśiło / tu vÄblašk׀aχ ṕidrusł׀o / a fÄtim čaś׀i 
fÄpª׀ecu pał׀yło …[E.: a vy v blaszkach pekły, vasza mama?] tak / m׀ama vže vÄ 
blašk׀aχ peykł׀a // [E.: a mały u vas taki koszyczky?] ńe / v nas k׀ošyčḱi´ ny b׀uło

[E.: a v Verbycy buły ti koszyczky.] ªa zn׀aªu zn׀aªu ti k׀ošyčḱi / ały ńe m׀ama 
t׀oho ńe / vÄnas to ny b׀uło / v́idÄr׀azu vÄblašḱ׀ê // a ªa nyÄr׀as takÄ´o pub́׀ihła pu 
tuv׀aryškaχ sv׀oªiχ / pu kuľiž׀ankaχ / a tam ªak typ׀eŕiªka ľ׀ito / na kap׀uśći / na 
łystk׀ovy kap׀usty / br׀ały na tu łup׀atu y... t׀oho / zrub׀yły toª buχ׀onok / sÄḱ׀ista na 
tu kap׀ustu / łyst׀ok / i na tu łup׀atu / tam fsad׀yły i to pyekł׀y //
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a ªa / pryšł׀a du d׀omu / m׀amo pyeč׀it ́ na kap׀uśći / to taḱ׀êª d׀obŕi χľip ! / bu to 
łyst׀ok śi sṕik / f׀aªni χľibÄbu´ smačn׀yª // nyÄr׀as m׀ama tam fsad׀yła zÄªid׀en na tim 
łystk׀ovy / a tak tu blašḱ׀ê b׀uły // a zn׀aªu b׀uły ti k׀ošyčḱi žy to ... / ׀ały my ny to... 

[E: a zvidky vy znajete koły xlib vże speczenyj i treba joho vytiahaty ?] to 
v׀ydno / zn׀aªe / m׀ama zn׀ała sḱ׀ilko v́in m׀aªe syÕ׀ity // [E: zygarka ny mały 
a znały?] zyg׀arka ny m׀ały tak / vun׀y śi dyv׀yły / utvur׀ały / dyv׀yły śi ªak v́in vže 
bu´ pryhń׀ičeni / vže v׀yŕis tak ªak m׀aªe b׀uty / tud׀y še bl׀ašku pryt ́ihn׀uła / še 
sprubuv׀ała / čy v́in ny ny dudn׀yt / v́in vže ṕidŕ׀is...

[E: a jak dudnyt to vże?] no vže / ªak vže dudn... toª / v́idbyv׀aªe te / tu v́in vže 
ªe sp׀ečyni // a ny ras še bl׀ašku pyryvyn׀uła še ṕitÄsp׀odom śi pudyv׀yła čy toª // 
l׀udy m׀ały sv׀oªu pr׀aχtyku // pr׀ošu br׀aty / byeŕit ́ ! (zwrot do eksploratora) // to vže 
pamńit׀aªu / a p׀otim vže sam׀aÄm pyekł׀a / ª׀akÄiśmo vyrn׀uły śud׀a tu vže sam׀aÄm 
pyekł׀a fÄtim [...]

Obróbka lnu i konopi 

ś׀iªały kunupľ׀i / ś׀iªały łen... / śiªały kunupl׀i / tu ªa vže sam׀a fÄ kunupl׀aχ rub׀yła... 
[E.: jaki konopli majut’ zerńatka, taki małeńki jak łen ?] łen ies taḱ׀êª płask׀ati słysḱ׀eª 
/ to ªes taḱ׀i dŕibn׀eseyńḱi / s׀yv́i taḱ׀êi / taḱ׀i dŕibn׀eńḱi s׀yv́i taḱ׀i kr׀uhłi / kunupľ׀i... 
[E.: posijały i szczo?] // no puśi׀ªały / to rus׀ło taḱ׀e vył׀yḱe / te bad׀yľe taḱ׀e vył׀yḱe tvyrd׀e 
/ vhuŕ׀i m׀ało vun׀o naś׀ińe / to zbyr׀ały [E.: rizne je naśinia, każut’ jakiś płoskinni ?] 
a to / p׀oḿiš t׀ymy naś׀ińamy / ªa zn׀aªu žy m׀oia m׀ama χud׀yła i vybyr׀ała // udn׀i 
b׀uły zył׀eni kunupľ׀i a dr׀uh́i vže b׀uły pryst׀yhłi // i to χud׀yły vybyr׀ały // ł׀azyły] 
vo pu ti Á׀ałći vyryv׀ały / vªiz׀ały // o ia vže pamńit׀aªu ªak muč׀yty vuz׀yły / tam ṕit 
k׀orńi / tam taḱ׀i b׀ahna b׀uły //

[ fÄk׀orńaχ tam ṕit k׀orńamy taḱ׀i b׀ahna b׀uły / buł׀oto // tou v׀ybrały v׀ybrały 
ti kunupľ׀i / zmułut׀yły te naś׀ińe / p׀ot ́im vuľ׀iª b׀yły / sÄt׀oho naś׀ińe / a sÄ
t׀oho bad׀ylei / to vył׀yke rusł׀o / i sÄ׀toho ba׀dyľei / p׀otim vª׀izały / i vuz׀yły ṕit 
k׀orńi / tam taḱ׀i b׀ahna i tam zak׀opuvały fÄto // ł׀azyły žinḱ׀e ׀łazyły y... / vÕih׀ały 
śi fÄ sp׀odńi / pu saḿ׀i ti / ľ׀izły fÄte buł׀oto i muč׀yły to / ti kunupľ׀i // a vªeiz׀ały tak 
/ fÄtaḱ׀i ti / p׀orcii mał׀i vieiz׀ały... [E.: na taki małi snupki ?] na taḱ׀i mał׀i snoupḱ׀ê 
vªiez׀ały..

[E.: vuny śe jakoś nazyvały ti snopki?] i vun׀y to / šoś ny zn׀aªu ªak to śe nazyv׀ało 
/ i ne zn׀aªu sḱ׀ilko vun׀y tam m׀uśiły hn׀yty tam fÄtim buł׀ot ́i (śmiech) sḱ׀ilko to 
m׀ało b׀uty ny zn׀aªu / p׀otim ª׀izdyły bu vže myn׀e br׀ały het / fÄk׀orńaχ m׀ała m׀ama 
ć׀otku / myn׀e tam vže br׀ały / m׀ama puľ׀izła / t׀ato na b׀eryźi / m׀ama vyḱid׀ała tam 
sÄt׀oho buł׀ota / ḱ׀ilko tam vun׀o hn׀yło // tud׀y ׀vezły du ŕiḱ׀ê i pułusk׀ała sÄt׀oho 
buł׀ota 

[E.: to buło pravdyve bułoto?] pravd׀yve buł׀oto / taḱ׀e buł׀oto b׀uło / tak׀a voud׀a 
s... buł׀otom // a to deś ny b׀uło hłyb׀oḱe / bu to ł׀azyły žinḱ׀ê i tam muč׀yły / k׀aždi 
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syb́׀i zaznač׀y´ de m׀aie sv׀oªe / pat׀yk / tagÄb׀uło // i p׀otim vuz׀yły / na b׀eŕiχ 
vyḱid׀ała m׀ama / t׀ato tam zb׀yra̯ na v́is / vuz׀yły du ŕiḱ׀ê / to pułusk׀ały / pułusk׀ały 
i suš׀yły // na s׀oncy tak] ́ o purus:t׀eluvały / suš׀yły / i ªak to v׀ysuχło tu tu vªiz׀ały fÄ 
taḱ׀i pamńit׀aªu vª׀ękši vže taḱ׀i / duÄk׀upy br׀ały ti mał׀i / vže vi׀ękši taḱ׀i vªaz׀ały //

i vzyḿ׀i to t ́ip׀ały // še br׀ały na pªec / taḱ׀i pªec׀y b׀uły vyeł׀yḱi ªak ªa vam puv́id׀ała 
žy m׀ožna b׀uło sp׀aty na ńim // to śi pał׀yło fÄk׀uχny / ny ras χľipÄpyekł׀y b׀uło 
hur׀eče / še] i kł׀ały ti / to vył׀yḱi b׀uły / kł׀ały i to še suš׀yły //

i b׀uła tak׀a t׀ernyća nazyv׀ała śi tak׀a dyryvl׀ana / i ta / to tak׀a b׀uła spyićiª׀alna 
// t׀uªka r׀učka / a tu b׀uła / i tam tak ṕitpyχ׀ały i tak to / to śi tak ªak v׀ysuχło / suχγ׀e 
b׀uło vun׀o śi tak mń׀ało i te / v́idľit׀ało te / ªno śi łyš׀ało te pr׀ydyvo // a to v́idľit׀ało 
ªak b׀uło suχ׀e [E.: a szo to vidlitało?] no to bu vun׀o m׀ało taḱ׀e / tak׀u ubud׀ovu še 
/ fÄsyryd׀yńi b׀uło pr׀ydyvo taḱ׀e / a te te t׀erńi fśo v́idľit׀ało bu to... 

[E.: a terńa] te t׀erńie bu to tak׀a t׀ernyća (śmiech) [E.: to na ternycy terły czy 
t ́ipały?] t ́ip׀ały / tak׀a b׀uła / tak׀aÄvo b׀uła d׀o´ha zr׀obłyna / bu ªa vže p׀alći tam 
pχ׀ała / tak׀a b׀uła d׀o´ha zr׀obłyna i i t׀uªka b׀uła na ªaḱ׀eχγiś zav́׀isaχ žy to / sṕidÄ 
bu´ / b׀uła d׀oška i b׀uło dv́i taḱ׀eχ Õiŕ׀i / o / i tu b׀uła Õir׀a i tu b׀uła Õi׀ra / čy 
tu b׀uła Õir׀a ? // i t׀uªka / i to b׀uło na d׀oľi tak׀a d׀oška / b׀uło taḱ׀eχ dv́i Õiŕ׀i // 
a zv׀erχa b׀uła tak׀a / špič׀asta udn׀a d׀oška / i na ªaḱ׀eχγiś zav́׀isaχ // vun׀a b׀uła 
tu prymuc׀ovana / a t׀uªka / b׀uło tr׀ymaty ruk׀oªu // i t׀uªka t׀eªu ruk׀oªu takÄuo 
ṕidnus׀yłysty / a t׀eªu ruk׀oªu tam ṕitÄto ṕitÄtoª i tak / i tak to t ́ip׀ały (śmiech) // to 
tr׀udno upuv́׀isty // i to v́idľit׀ało no śi łyš׀ało te pr׀ydyvo // 

[E.: a szo z tym robyły szo vidlitało?] a ńe to / to vyiḱid׀ało śi vže / a te pr׀ydyvo 
zbyr׀ały / p׀otim b׀uło taḱ׀e / čys׀ały šey / bu´ bu´ taḱ׀eª st ́ił / i b׀uło nab׀yto ćvª׀eχγi´ 
/ tak n׀avyet d׀osyt ́ h׀usto [E.: i jak to nazyvały?] to ªa ny zn׀aªu / čys׀ały / du č׀esańe 
to dav׀ały [E.: szczitka toho ny nazyvały?] šč׀itka deś no / du č׀esańe //

i to tak p׀otim / a to rimn׀eńko b׀uło bu to ªak d׀o´ha ta kunupl׀a / tu d׀o´ho 
ªe d׀o´h́i ªest / te pr׀ydyvo // t׀iko ªho še na tim čys׀ały / z ªidn׀oho b׀oku / p׀otim 
br׀ały z dr׀uhoho b׀oku i taḱ׀e čyst׀eńḱe vyχud׀yło / pr׀ydyvo / a te šo śi łyš׀ało na 
tyχ ćvª׀eχaχ / tu kł׀oče nazyv׀ały / to vže b׀uło taḱ׀e ṕ׀imńate // a te zbyr׀ały tak 
ŕimn׀eńko vªiz׀ały p׀otim byzÄz׀ymy žinḱ׀ê pŕ׀eły //

[…] a [ sÄkunup׀el taḱ׀e d׀o´he b׀uło te pr׀ydyvo / čyst׀eńḱe vže / ªuh׀o vže to 
pyryčys׀ały / bu te šo śi łyš׀ało na dr׀otaχ tu vun׀o b׀uło / tak ªak v׀o´na ́ o // tu pŕ׀eły 
tak / hr׀upše deś na šoś ny zn׀aªu / na ªaḱ׀iś tam ḿišḱ׀ê // a te tu pŕ׀eły tak tun׀eńko / 
pyrypr׀ošuªu / m׀ały tak׀u kud׀elu / nazyv׀ała śi kud׀ela //

kav׀ałok patyk׀a / ały v́in bu´ tak h׀arno zr׀obłyni / kav׀ałok patyk׀a i tak toª 
pat׀yk skr׀učuvały tu / te pr׀ydyvo / te d׀o´he na toª pat׀yk / i zavªiz׀ały vÄ huŕ׀i 
zavªiz׀ały tak / ńe fÄ s׀aḿim d׀oľi bu tu / bu t׀uªka / i to ṕidn׀esły / i vÄ ł׀avći zrub׀yły 
Õiru / typ׀er n׀avyet ny] ma tyχ łav׀ok / typ׀er by to ny rub׀y´ / v ł׀avći pamńit׀aªu 
łavka b׀uła p׀uṕid v́׀iknamy i b׀uło deźÄzy try Õ&iŕ׀i / bu to vÄzym׀i žinḱ׀ê sχud׀yły 
sÄkud׀elamy / v׀ečyr d׀o´hi / śṕiv׀ały / pŕ׀eły / i toª druk ṕidnus׀yły sÄtym pr׀ydyvom 
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/ ŕimn׀eńke tak na tim... [...] tak ḿ׀iły h׀arno pr׀ysty / ªa vže tyš prubuv׀ała t׀iko 
myeń׀i ny vyχud׀yło / bu to tre b׀uło ḿ׀ity put ́ih׀aty / bu to b׀uła d׀o´ha ta... //

i p׀otim to deś ti nytḱ׀ê mut׀ały na taḱ׀e mutuv׀yło / taḱ׀i ḿ׀itḱi rub׀yły / vªez׀ały 
ž׀yby to śi ny pup׀utało / ny pumut׀ało / i vuz׀yły deś y... / na ªaḱ׀iś varst׀aty / vÄ 
nas ny b׀uło fÄsyľi tyχ varst׀ati´ / vže za m׀enye [...] zn׀aªu žy vuz׀yły deś / pułutn׀o 
rub׀yty // tu pryv׀ezły tak׀iª zv́iª pułutn׀a / i vyhań׀ały z׀avšy myn׀e vyhań׀ały bu ªa 
b׀uła st׀arša / ªdy tam ṕidľ׀iª ! / na ŕić׀i / tam typ׀er zarusł׀o fśo łab׀aźam a tam b׀uły 
kuł׀yś hurud׀y 

[E.: tam de riczka?] de ŕ׀ička tak / ny b׀uło t׀oho t׀oru… [E.: a jak nazyvajet’sia 
vasza riczka?] pr׀utńik / ta n׀aša nazyv׀aªe śe ta ŕ׀ička [...] vun׀a vypłyv׀aªe sÄ 
sułuḱ׀iªi / tu k׀orskuªi // i to b׀uły hurud׀y i b׀uły / dekuotŕ׀i m׀ały ł׀onḱi... // tamÄiªÄka 
byzÄľ׀ito / rus:t׀eluvały te pułutn׀o / na ud׀en b́ik / i vun׀y du s׀ońća / b́ił׀yłoÄśi // bu 
to n׀ytka t׀emna ńe / a ªuh׀o tak v׀yb́iłyły byzÄľ׀ito / to byzÄdeń n׀aÄnič zabyr׀ały / tre 
b׀uło ªty šoÄr׀as / ªak vun׀o vže v׀ysuχło / šoÄras vud׀oªu złyv׀aty // na trav́׀i vun׀o 
łyž׀ało / to tak b׀uło ´o / to m׀etramy buło / ny b׀uło to šyr׀oḱe / ªa zn׀aªu čy b׀uło na 
m׀etyer šyr׀oḱe ? 

[...] ´o ªa m׀aªu tuÄ´׀o d׀yvan fÄk׀uχny / sÄt׀oho pułutn׀a / v׀yšyt... v׀ysyt 
// i toª / i to z׀avšy vyhańała m׀ama / ta ªd׀it ́ ṕidł׀yªtye k׀ažy bu vže v׀ysuχło ! // 
my b́׀ihały to ṕidłyv׀ały / tou tak v׀yb́iłyło te pułutn׀o / b́ił׀eńḱe b׀uło z ªidn׀oho b׀oku 
/ bu to v́itÄtrav׀y ńe t׀ilko zv́׀it:y v́it s׀ońća // potim š׀yły... [...] a pamńit׀aªu m׀oªa 
m׀ama kaľis׀ony š׀yła / ḿ׀iła kruª׀ety / sÄtyχ sÄt׀oho vł׀asney pułutn׀a i kaľis׀ony š׀yła 
/ tyš vÄruk׀aχ // i n׀avyet deś du m׀amy prynus׀yły / to ny k׀aždi deś ḿi´ skruª׀ety // 
? ub́im׀im hr׀yły fÄtaḱ׀ały ªak to χud׀

Jak kiedyś robili pranie?

pamńit׀aªu ªak pr׀ała m׀ama ti ti ti / bu še vÄ nas tyχ / tyš šye / čy t׀ata ? čy 
ªaḱ׀iś nast׀ilnyk ? // ´o ubr׀us tu nazyv׀ały nast׀ilnyk / žu m׀ama zuł׀yła... // m׀ama 
pr׀ała / b׀uła tak׀a b׀očka na tak׀yχ troχ nuh׀aχ / dyryvl׀ana / i m׀ama var׀yła p׀oṕił 
zÄvud׀oªu / zuł׀yła / i toª huŕ׀eyči p׀oṕił / tam ł׀aχγi´ naskład׀ała fÄte / fÄte dyryvl׀ane / 
taḱ׀i bu´ ziln׀yk nazyv׀ały / to b׀uło spyecyª׀alne / i var׀yła toª p׀opeł / i tym huŕ׀ečym 
p׀oṕiłom / t׀eªu vud׀oªu załyv׀ała ti ł׀aχγi // i prub׀uªtye p׀otim v׀ypraty to 

[E: i jak?] no / p׀oṕił / naªšł׀o / pułutn׀o hr׀ubey / to punałaz׀yło ńe / p׀otim na 
dr׀uh́i deń / to vže zast׀yhło / i to vyit ́ih׀ały i ªšł׀y na ŕik׀u / i praªnyk׀om / pr׀ały 
i pułusk׀ały / pr׀ały i pułusk׀ały // [...] a krut׀yty / t׀ato χud׀y´ pumah׀a´ krut׀yty / bu 
to na ŕik׀u / zym׀a ny zym׀a //

ta n׀yńi (śmiech) n׀yńi pr׀alka a´toumat׀yčna pyr׀e / pr׀oÕiš pyč׀e (śmiech) 
/ tyiľiv׀izor uhľid׀aªitey i še b́id׀a // a to ªšł׀y na ŕik׀u zym׀a ny zym׀a / kuľ׀ina 
puzamyrza... / fart׀uχ čy sṕ׀idnyća / i deźÄzdur׀ov́i b׀uły... [...]
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O weselu

[...] pamńit׀aªu m׀ama χud׀yła y / pumah׀aty na v́iśiľ׀ê pyeč׀y / a ªaÄo ṕihn׀ała 
za m׀amuªu // v́iśiľ׀ê b׀uło pyruh́׀i´ / vÄd׀oma m׀ama pykł׀a tyš taḱ׀i pyruh׀ye / 
naÄst׀oªačḱi // ny kł׀ała pyruh׀a t׀iko mač׀ała fÄsmyt׀ańi ׀albu vÄuł׀yv́i / žyb׀y v́inÄśi 
ny zľip׀y´ / i na na st׀oªačḱi / takÄ´o rišk׀amy ´o du hur׀y nastavla... tu b׀uła bl׀aška 
ªak χľ׀iba tyχ pyruh́׀iv // i zv׀erχa pusmaruv׀ała ªaªc׀em // to śe spykł׀o / ªak v׀ysypała 
/ fśo śei rouzłyt  y׀ilaχ pyekł׀asne na v́iś׀ye vł́׀obno // i ti pyruh׀aždi us׀ašḱei / k׀iło ªak pt́׀
// pyekł׀y ti pyruh́׀ye // i rub׀yły syr / ziÄsmet׀anouªu / tak׀a m׀ačanka kaz׀ały // ta de to 
by n׀yńi tam pust׀avy´ / to by śi v׀yśḿiªały sÄt׀oho //

pamńit׀aªu myń׀i na v́iśiľ׀ê taÄ´o suś׀itka / tak׀a st׀arša b׀apka / pryn׀esła χ׀ustku 
/ fÄpryz׀eńt́i χ׀ustku // a χ׀ustka b׀uła sÄ krytonu / nurm׀alna sÄpułutn׀a / ´o taḱ׀i ´o 
vz׀ory vo b׀uły ªak to kuł׀yś // ńe žyb׀y tak׀a ´o dubyt׀ova ªak׀aś y... / žy śi ny mne 
žyby ªak׀aś kv́׀ity ªak to p׀otim vže b׀uły / ta de //

ªa m׀ała tu / pamńit׀aªu ªak n׀yńi / ªidn׀u χ׀ustku / a r׀ešta fśo / fÄpud׀ołok / 
fÄfart׀uχ ª׀aªći / smyt׀anu / m׀asło / syr / muk׀u n׀avyet n׀esły / na v́iśiľ׀ê ªšły sÄ tym 
// χł׀opy huŕ׀i´ku no // a ªa dist׀ała χ׀ustku i śi teªu χ׀ustkuªu t  ała׀išyła / žy ªa dist́׀
χ׀ustku // šo myń׀i sÄt׀oho s׀yra / s t׀eªi muḱ׀ê žy pryn׀esły na v́iśiľ׀ê / no šo? (śmiech) 
a hr׀oši ? / de tam! / ªaḱ׀eªś pr׀ezeynt / takÄo ªak n׀yńi kup׀uªut / ta de ! //

no i ªa to vł׀asne tak pamńit׀aªu ªak m׀ama ṕišł׀a tam pumah׀aty / tyχ pyruh́׀i´ / 
p׀otim m׀ama vÄd׀oma pyekł׀a ti pyruh́׀ye // i v́iśiľ׀ê ´o nurm׀alno vÄm׀ysḱi s׀yra sÄ 
smyet׀anuªu naḿiš׀ały naḿiš׀ały i / i tu pust׀avyły / tu pust׀avyły i tu / i tyχ puruh́׀i´ 
fÄpułm׀yskaχ / i tar׀eľi / z ªidn׀oho ḱ׀êłyška p׀yły [...] no ª׀akoś p׀yły / ªa zn׀aªu čy to 
b׀uły pª׀ani čy ny b׀uły ? / ta b׀uły čo // z ªidn׀oho ḱ׀êłyška / typ׀er k׀aždi ḱ׀êłyšok m׀usy 
m׀aty sv́iª a / a kuoł׀yś ªid׀en stił / ªidn׀ym b׀okoym ªid׀en ḱ׀êłyšok / dr׀uh́im b׀okom 
dr׀uh́i ḱ׀êłyšok / ªid׀en v́idÄdr׀uhuho / ªid׀en v́idÄdr׀uhuho // ªe ny du puŕ׀ivnańe // [...]

Jak kiedyś ocieplano i ogrzewano chaty

[E.: czym kołyś pałyły v chatach?] fśo dŕiv׀amy / v׀uhľie n׀avyet ńiχt׀o ny zna´ 
kuł׀yś // a na z׀aχγit ªaḱÄiśmo zaª׀iχały zno´ torf / t׀orfom [E.: jak torfom?] t׀orfom 
pał׀yły [E.: torf kopały, zvidky vy take znały?] tak tak // my ńe ׀ały ti pulaḱ׀e šo 
tam vže m׀eškały / b׀uły taḱ׀i z׀emľi ... / taḱ׀i č׀orni tourfuv׀ysti taḱ׀i / tu m׀ały tak׀u 
maš׀ynu / k׀ońi krut׀yły ªak fÄḱeir׀at́i / tam ḱ׀edały z׀emlu i to vyχud׀yło taḱ׀i ªak 
c׀ehła // vª׀eŋkši m׀enč̣iy zal׀ežy ªak׀a maš׀yna b׀uła / tak prasuv׀ało to / no [E.: i tym 
pałyły?] tak / to suš׀yły / to s׀oχło / to p׀otim vÄzyḿ׀i pał׀yły tym t׀orfom//

[E.: jak to vysochło to sie ne rozsypuvało?] ny rus:׀ypało bu to ta maš׀yna 
stysn׀uła / vun׀o v׀ysuχło i tak śi tr׀ymało / ªak buruv׀yna / tak׀a b׀uła [E.: a jak 
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borovyna?] buruv׀yna / tu tak׀a ł׀epny / zyml׀a tak׀a // buruv׀yna vže fÄk׀orńaχ ªe .../  
vÄnas ªe m׀enčy buruv׀yny / ały ªes ... / ały m׀enčy a tam / tu tam taḱ׀iª čarn׀oźem / 
tak׀a buruv׀yna / a v׀uhľi ńiχt׀o ny zna´ t׀uªka / de tu v׀uhľi kuł׀y χto zna´ ? / takÄ´o 
fśo d׀ervom pał׀yły

[E.: kołyś zahaty robyły, a u vas z czoho jich robyły ?] šÄčuh׀o ? my zah׀aty ny 
rub׀yły / vÄ nas bu´ šal׀unok / v́id r׀azu t׀atou zrub׀y´ / my zah׀ati´ ny rub׀yły / ׀ały 
rub׀yły // χud׀yły... ł׀yśće hrum׀adyły pu ľ׀iśi / nus׀yły n׀avyet... / χto ńe / tu ma´ kuń׀a 
/ tu pryv́׀is // čat׀yny suł׀omu...

[E.: szczo to take czatyna?] čat׀yna / aÄvo / s׀osna / s׀osna ªak ubľit׀aªe / 
hrum׀adyły // tu n׀avyet l׀udy pryvuz׀yły du d׀omu to ṕitp׀aluvaty d׀obry b׀uło bu to 
suχ׀a ta׀ka... / tr׀oška ṕidłuž׀y´ ṕidÄdruv׀a i // zah׀atu pamńit׀aªu p׀evno [E.: a jak 
robyłu tu zahatu?] tak na hr׀ubo tu dav׀ały / dušḱ׀e / tam tak pχ׀ało pχ׀ało / šo χto 
šÄčuh׀o ma´ // suł׀omy / ªno łyš׀ały no Õ׀iru na v́׀ikna... [...]

O dawnych sposobach leczenia

[...] b׀uły taḱ׀i b׀apkye žy ª׀aªći ľ׀eły... /sp׀aluvały // o tak o prubuv׀ały / [E: šo 
spaluvały ?] o ªaḱ׀eś kł׀oče / ṕitp׀aluvały // pamńeit׀aªu žy myn׀e z׀uby buľ׀iły // m׀ama 
myn׀e zav׀eła du tak׀oªi st׀aršuoªi b׀apḱi / i vun׀a myń׀i nakr׀yła lan׀ym pułutn׀om / 
z ł׀enu pułutn׀om / nakr׀yła myeń׀i tvar // narub׀yła sÄt׀ohou kł׀oča tak׀oho ªak ªa 
puv́id׀ała / žy to t́ip׀ało śi / t׀erło śi // sÄt׀ohou kł׀oča narub׀yła tak׀eyχ kat׀ulḱi´ / 
vun׀a myn׀e nakr׀yła tu ªa ny v׀yÕiła / v׀yÕiła ªak rub׀yła ti kat׀ulkye / a p׀otim myn׀e 
nakr׀yła / i ªa p׀otim m׀amy pyt׀ała // vun׀a ti ṕitp׀aluvała / a myn׀e vže hŕ׀iło tu bys 
te pułutn׀o / ṕitp׀aluvała i tak ṕitḱid׀ała //

šo ª׀edna duh׀aruvała / dv́i-try ḱ׀enuła i zno´ tak duh׀aruvały / tak ṕitḱid׀ała / 
žyb׀y to śi ny zaªm׀yła ta / te pułutn׀o // a myn׀e tu hŕ׀iło // ªa zn׀aªu šo to / šo to b׀uło 
/ bu´ za ľik // a č׀ułam žy myn׀e hŕ׀iło fÄtvar / bu to ª׀ednak ... // a ṕitḱid׀ała žyb׀y 
ny łyž׀ało na tim pułutń׀i / bu by śi zapał׀yło pułutn׀o / a tak ṕitḱid׀ała ªak׀ymyś ... / 
o i taḱ׀e // ª׀aªćei ľ׀eły // taḱ׀eª bu´ ľik... [...]

O krowie i urokach

a ªa vam sk׀ažu udn׀u ist׀oŕiªu / zaªšł׀yśmo za kur׀ovy / to ny nahryv׀aªtey bu to 
taḱ׀e // miª t׀ato ma´ brat׀anyča // v́in bu´ byzÄnuh׀y / udn׀oªi / buo ªak b׀uła p׀ańščyna 
/ tu] tu deś bu´ b́iª i v́in distav... y / ªak׀uś k׀ulu i ªmu nuh׀a // m׀uśiły ªumu n׀ohu 
v́idiªń׀aty // a v́in ma´ prut׀ezu / v́in / na z׀aχγit v׀yvyzły ho // v́in tam huspud׀arku 
ma´ bu´ mułud׀yª še χud׀y´ / a p׀otim vže na staŕ׀i ľit׀a / vže na prout׀eźi vže ny da´ 
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r׀ady χud׀yty // ma´ ž׀iŋku a Õit׀yª ny m׀ały // vun׀y ny m׀ały huob׀oªe Õit׀yª // a vun׀a 
m׀ała s׀yna za pań׀enḱi i ªuh׀o vÄľ׀iśi zab׀yły / r׀uska partyz׀anka / bu´ kav׀aľeir // 
vun׀y śi dist׀ały bysÄÕ׀ityª //

i vin ma´ kur׀ovu // tu / tam ž׀inka χud׀yła / vud׀yła na na na šn׀uŕi pup׀asła / tu 
v́in // ž׀inka ªak pum׀erła / a v́in sÄt׀eªu prut׀ezouªu / v́in ny da´ r׀ady kur׀ov́i // i v́in 
pryªš׀o´ du nas / a my m׀ały kur׀ovu / śmo pryv׀ezły zÄzaχ׀odu // „oª hr׀yńku !” k׀ažye 
/ „šo to...” bu v́in pryχud׀y´ / „šo to rub׀yty ? / ªa ny daª׀u r׀ady / kur׀ova pu tiľ׀etu” 
/ k׀aže / ([w czasie rozmowy wchodzi do izby wnuk informatorki] wejście wnuka) 
/ i kaže „ªa ny daªu r׀ady ªiª׀i v׀yvysty / kur׀ova pu tiľ׀etu k׀ažy / duª׀ety tr׀eba / ªa ny 
daª׀u r׀ady // m׀ožy ªak׀oho kupć׀a ?” // a t׀ato p׀otim śie z m׀amuªu

(zwrot do wnuka) žyľ׀izna / m׀aªeš vÄbańačk׀u / pyrypr׀ošuªu / zahŕ׀iª sy vÄ 
bańačk׀u i vľ׀iª sy na taŕ׀il... /

i v́in piš׀o´ / m׀ama sÄt׀atom śi pur׀adyła / k׀ažy „ty znaªeišÄšo / tak fakt׀yčno”/ 
k׀ažy „star׀yª kryv׀yª” / kažy / „m׀ožy by my vź׀eły / sv׀oªu kur׀ovu zav׀edymo na... 
na spent a viźm׀emo t׀uªu // to pu tiľ׀etu ªakr׀as / mułuk׀o ªe” // noÄª pur׀adyły śi / tu 
k׀ažy „neª b׀udy” //
ṕišł׀y zhud׀yły tam tu kur׀ovu / na dr׀uh́i deń r׀ano sv׀oªu kur׀ovu v׀yhnałyśmo 

tu na hur׀ot fpaluv׀ały / vź׀ała m׀ama šnur i ªa / i hr׀oši i ṕišł׀yśmo v׀ob́i pu tu 
kur׀ovu // noÄª my zaªšł׀y tam / m׀ama ªmu ti hr׀oši d׀ała i k׀ažye / „iv׀anye !” / v́in śi 
iv׀an nazyv׀a´ / „sχuv׀aª hr׀oši bu ž׀yby χto ny toª” / bu v́in sam χłopÄbu´ star׀yª / 
k׀ažy „m׀ožyeš zasp׀aty abu šoś / m׀ožy χtoś pryªt׀y / m׀ožy t ́i fkr׀asty / byer׀y sχuv׀aª 
hr׀oši !” //

noÄª vin hr׀oši zabr׀a´ / a my kur׀ovu vź׀eły / zi šn׀urom / pryv׀eły na sv׀oªu ł׀onku 
/ du sv׀eªi kur׀ovy / fpaluv׀ały i pas׀utÄ́śi kur׀ovy // na puł׀udne tre duª׀ety bu r׀ano 
v׀yduªi´ // kur׀ova mułuk׀a ny p׀usty ! // i d׀oªimo i d׀oªimo / ny k׀opało ny... ńic 
i t  usty׀ečyer p׀ožy na v׀usty // no m׀ama i ªa i ny... cvyr cvyr cvyr / ny p׀ehnymo / i m׀́
bu ªi vže te v׀ymńe vzb׀erye bu to pu tiľ׀etu //

na v׀ečyer to s׀amo // vže v׀ymńe aš tŕišč׀yt / tvyrd׀e v׀ymńe / no a de nič ? 
// mus׀ovo ªi vže v׀yduªity // my ׀ob́i sydym׀o / ta de / ny p׀ustyt mułuk׀a // ªa vže] 
ª hł׀aÂu / m׀ama d׀oªit / ªa ṕišł׀a duª׀ety / m׀ama hł׀ady / ta de ńe // m׀ama k׀ažy „ªdy 
pu kryv׀oho” ! du m׀enye / „neª pr׀yªdy kur׀ovu v׀yduªit” ! // pub́׀ihła ªa / pryªš׀o´ / 
p׀ału vźe´ pryªš׀o´ / śi´ ṕit kur׀ovu v׀yduªi´ / v׀yduªi´ kur׀ovu //

šo b׀udye r׀ano ? r׀ano to s׀amo / r׀ano to s׀amo // to šo vÄv׀ečyer v׀yduªi´ / r׀ano 
nam mułuk׀a ny p׀usty / fÄpuł׀udne mułuk׀a na .... v׀yvyłysmo p׀asty fÄpuł׀udne ny 
p׀usty // m׀ama ṕišł׀a sam׀a k׀ažy / „ªdy fÄč׀ortu mat ́ ! / zabyr׀aªÄsy tu kur׀ovu ! 
ªa ny... mułuk׀a k׀ažy myń׀i ny pusk׀aªe” // a ªih׀o systr׀a t׀oho kryv׀oho / ª׀iχała 
zy skł׀epu / ały v́in vže pryªš׀o´ na hur׀ot / du t׀eªi kur׀ovy / i m׀ama i ªa / a vun׀a 
b́iž׀yt zy skł׀epu / i fstup׀yła // k׀ažye „šo kryv׀yª t ́i hr׀oši zamkn׀u´ ? kryv׀yª t ́i hr׀oši 
zamkn׀u´ / kur׀ova t ́i mułuk׀a ny dała / ny daª׀e” ? //
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a m׀ama „ªdy ªdy ty durnuv׀ata !” / taÄª puśmiª׀ały śi i ṕišły // i m׀ama k׀ažy 
„zabyer׀aª sub́׀i kur׀ovu / rub׀y šo χ׀očyeš” ! // deś ṕišo´ ṕišo´ i / v׀oªskou b׀uło t׀uªka 
y... tuÄ´o fÄ syľ׀i b׀uło v׀oªsko vop / vun׀y b׀uły z rud׀ynamy / i deś ªidn׀oho v׀opyka 
ž׀inka / k׀ažy ªa m׀aḿi / „dľa m׀atḱi v׀ezne te kr׀ovey” / deś ta m׀aty b׀uła d׀alšy // i vy 
zn׀aªete vun׀a pryªšł׀a / na toª hur׀ot / kur׀ova še śi p׀asła / ś׀iła ṕit kur׀ovu / kur׀ovu 
v׀yduªiła / kur׀ovu ... hr׀oši kryv׀yª v́id:׀a´ m׀aḿi / a vun׀a ªmu zapłat׀yła / i vun׀a... 
i kur׀ovu i zabr׀ała kur׀ovu // i vy by pud׀umały ?




