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Perebenda
 .    

Перебендя

Perebenda stary, ślepy,
Jego dobrze zna ą stepy,

Śpiew

Bo się ǳiad ten wszęǳie włóczy
I przy kobzie¹ pieśni mruczy.
Naród boży słucha ǳiada
I za pieśni ǳięki składa.
On im pieśnią wzmacnia siły,
Choć samemu świat niemiły.
Pod czeremchą lub kaliną
Dni i noce ego płyną,
Bo zła dola tak go trzyma,
Że i własne chaty nie ma.
Choć nad starą ǳiada głową
Pożartował los surowo,
On nie zważa, sieǳi, śpiewa:
«E , nie szumcie w lesie drzewa!»
Gdy mu piosnka sercem miota,
Kiedy wspomni, że sierota,
To potęskni — i znów śpiewa
Pod cienistym dachem drzewa.

Tak na świecie żył nasz stary,
A piosenek miał bez miary.
To o Czałym² dumkę grzmoce³,
To Turkawkę zaturkoce,
Wśród ǳiewczęce pohulanki —
Śpiewa Hryca⁴ lub Wiośnianki;
A młoǳieży przy kwaterce
Szynkareczką zrywa serce,
A mężatkom śpiewać woli
O złe teści⁵ i topoli;
A na rynek kiedy zbacza,
Gra Łazarza i bogacza,

¹kobza — instrument strunowy przypomina ący lutnię; w tradyc i ukraińskie żebrak śpiewa ący pieśni
z towarzyszeniem kobzy lub bandury był często szanowanym nosicielem ważnych wiadomości i idei. [przypis
edytorski]

²Czały, Sawa (zm. ) — pułkownik kozacki, dowódca nadwornych kozaków hetmana Józefa Potockiego,
pomagał szlachcie tłumić powstanie ha damaków; uznany za zdra cę i zabity we własnym domu przez ha damacki
odǳiał Ihnata Hołego. [przypis edytorski]

³grzmoce — ǳiś popr.: grzmoci. [przypis edytorski]
⁴Hryc — ukraińska pieśń ludowa, zaczyna ąca się od słów: „O , nie idź, Hrycu, na wieczornicę, bo na

wieczornicach ǳiewczęta czaroǳie ki”. [przypis edytorski]
⁵teści — ǳiś popr.: teściowe . [przypis edytorski]
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Lub z westchnieniem i goryczą
Nad kozacką płacze Siczą⁶,
By wieǳieli luǳie młoǳi,
Skąd upadek e pochoǳi.
Taki duch był w Perebenǳie,
Pieśń i kobzę włóczył wszęǳie,
A ak pieśni przysposobi,
To co zechce z sercem zrobi,
Pożartu e ak umyślnie,
Potem krwawą łzę wyciśnie.

Przez szerokie polne łany
Wie e wicher rozhulany.
Kobziarz sieǳi na kurhanie
I gra piosnkę nieprzerwanie.
Step, ak do rzy luǳkie oko,
Legł błękitno a szeroko,
A mogiła przy mogile,
A w mogiłach zmarłych tyle!
Wicher głaska starowinę
W siwe wąsy i czuprynę,
To do ziemi aż przypada,
By wysłuchać pieśni ǳiada:

Jak nuta grzmi radością lub czarną rozpaczą,
Jak mu się serce śmie e, ślepe oczy płaczą…
Posłuchał i poleciał…

Bo z pieśnią proroka
ǲiad ukrył się na stepie od luǳkiego oka,
Aby wiatr dumkę rozwiał na przestrzeń stepową,
Aby nikt e nie słyszał, bo to boże słowo.
Już to mówi modlitwę Bogu i naturze,
Już to dumka w kra świata żeglu e na chmurze.
Albo ak orzeł piersią uderza w pierś słońca
I silnymi skrzydłami w błękit niebios trąca.
I zapyta u słońca, akie zbiegło kra e,
Gǳie swą noc przepęǳa, a gǳie ze snu wsta e.
Zapyta fali morskie , o czym ona gwarzy,
Zapyta ciche góry, o czym dumki marzy.
Pogada i znów leci w nadobłoczne kra e,
Bo ziemia, choć szeroka, przytułku nie da e.
Och, bo ten, co przeczu e, ten co wszystko zbada,
Gǳie się słońce niebieskie na nocleg układa,
Co gwarzy fala morska z towarzyszki swemi⁷,
Ten uż nigǳie przytułku nie zna ǳie na ziemi.
On ak słońce sam eden krąży na swe osi,
Luǳie niby go zna ą, bo go ziemia nosi,
Lecz gdyby się dowieǳiał sąsiad od sąsiada,
Że on śpi na mogile, że z falami gada,
Wyśmiano by dar boży, co mu zaległ łono,
Głupcem by go nazwano i precz odpęǳono.

Dobrze czynisz, o cze siwy,
Że od świata skrywasz ǳiwy,

⁶Sicz — ufortyfikowany obóz Kozaków zaporoskich na edne z wysp Dniepru, będący centrum politycznym
kozaczyzny. [przypis edytorski]

⁷z towarzyszki swemi — ǳiś popr. forma N. lm: z towarzyszkami swymi. [przypis edytorski]
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Że natchnione two e chwile
Odprawu esz⁸ na mogile.
E , gołąbku, czyń swe ǳieło,
Póki serce nie zasnęło,
Czyń swe ǳieło w mogił ciszy,
Niech go człowiek nie posłyszy.
By nie śmiała się gromada,
Potakiwać e wypada:
Skacz ak każą, pan zapłaci,
Wszak panowie są bogaci…

Tak na świecie żył nasz stary,
A piosenek miał bez miary;
Pożartu e ak umyślnie,
Potem krwawą łzę wyciśnie.

⁸odprawować (starop.) — odprawiać. [przypis edytorski]
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