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Tekst nagrał i przepisał Piotr Wysocki (12.02.2009 r.), weryfikacja zapisu i opracowanie &ndash; Halina
Karaś.
{smoothgallery image=F06013.jpg&title=Pan Stanisław Madanowski&caption=Pan Stanisław
Madanowski}Informator: Stanisław Madanowski, ur. 1941 r. w Boczkach. Ma wykształcenie podstawowe.
Został odznaczony medalem &bdquo;Zasłużony dla kultury polskiej&rdquo; (2008) i Srebrnym Krzyżem
Zasługi (2009). Jest śpiewakiem ludowym i założycielem Zespołu Ludowego &bdquo;Boczki
Chełmońskie&rdquo;. Można go było usłyszeć w chórze katedralnym, w chórze papieskim, obejrzeć w
ekranizacji &bdquo;Popiołów&rdquo;, &bdquo;Chłopów&rdquo;, oraz w filmach &bdquo;Bilet
powrotny&rdquo;, &bdquo;Oberek&rdquo;, &bdquo;Tańce polskie&rdquo;.
Piosenka &bdquo;Na ukos&rdquo;{vm}T0613.mp3|L{/vm}
No teraz mam tu {tt}= taka, rozłożona wymowa ą w wygłosie jako -om|takom{/tt} {tt}= świeżo,
mazurzenie (tu ż > z)|świezo{/tt} nagranom płyte, bo ja w zespole {tt}= jestem, udźwięcznienie w
formach historycznie złożonych (jestem &ndash; forma powstała na wzór czasu przeszłego złożonego:
jest + em)|jezdym{/tt} juz dość dawno. A to z ty racji, ze głos jakiś tam miołym, a opróc tego to mnie
wsystko i interesowało. {tt}= pamiętam, wąska wymowa ę, tu jako in (przed spółgłoską
zwartą)|Pamintom{/tt} jak z matkom {tt}= chodziłem, rozszerzenie artykulacyjne i > e przed spółgłoską
półotwartą ł, typowe dla gwary łowickiej (ił / ył > eł), wąska wymowa e przed spółgłoską nosową m, czyli
grupa eN > yN|chodziełym{/tt} na wesela, to zawse trzymołym się fartucha, i zawse na te wesela z niom
chodziełym i tak słuchowym, co śpiewały, jak śpiewały. No i ta przemowa mindzy innymy to jest tyz z
tego, ze coś tam zym zapamintoł, coś tam piosynek zym zapamintoł. No i chciołym wom tero zaśpiewać
takom piosynke &bdquo;Na łukos&rdquo;
Jezdnym sobie Roch Biedronek, {tt}= ojcu, labializacja, czyli poprzedzenie samogłoski w nagłosie przez
ł|łOjcu{/tt} beło imie Łukos. Nase pole hen do lasa, łOj ciongneło się na łukos.
Matka z domu Kunegunda A po łojcu Łukosowa, Zebrali nos wszystkich razym I tak jenom rzekli
słowa:
Tobie Rochu te zogóny, Co łod pola idom prosto. Tobie Magda, niby siostra, Tam, gdzie krzywo wierzba
rosła.
A jak łociec wej umarli, {tt}= przemówiliśmy się, końcówka -wa pochodzi z dawnej liczby
podwójnej|Przemówieliźwa się{/tt} łostro, Bo jo chciołym wzionś te pole, No i śwagier chcioł ze siostrom.
Przemówieliźwa się łostro, Dosło nawet i do {tt}kłonica &lsquo;jeden z czterech drążków umocowanych
na osiach i przytrzymujących drabiny albo skrzynię wozu konnego&rsquo;|kłonic{/tt}. Śwagier po łbie i
jo po łbie, Beły sińce, ale to nic.
Sińce, guzy nie pumogom, Cłek zwycajny z malińkości. Tak to {tt}= wiecie, końcówka -ta pochodzi z
dawnej liczby podwójnej, dziś w wielu gwarach stoswana na oznaczenie liczby mnogiej|wieta{/tt} downi
beło, Gdy beł podzioł wśród {tt}wśród krewności &lsquo;wśród krewnych&rsquo;|krewności{/tt}.
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