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Ра зам- гет ма- ны- сва е,- Гэй поль скі- ды лі тоў- скі-

Моц з'я дна- ўшы- на біт ву,- Гэй пры цяг- ну- лі- вой скі-
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Вершаваная аповесць 1582 г. 

Разам гетманы свае, Гэй польскі ды літоўскі 

Моц з’яднаўшы на бітву, Гэй прыцягнулі войскі 

  

Ды за Воршу колькі міль, Гэй дзе цячэ Крапіўна 

Дзе маскоўскі быў пагром, Гэй помны незабыўна 

  

Рушыць на літву масква, Гэй Канстанцін жа смела 

Даў рашучы ім адпор, Гэй бо чыніў умела. 

  

Так літвінаў князь натхніў, Гэй моцна, красамоўна 

Што нясецца прэч масква, Гэй прэцца стрымгалоўна 

  

Аж палякі колюць, б’юць, Гэй дзідамі заўзята 

Свішчуць стрэлы, зброі звон, Гэй бразгатанне латаў 

  

Коней літвіны гналі, Гэй за масквой імчалі 

Дзе спаткалі люта там, Гэй як жывёл рубалі 

  

Добра воі пешыя, Гэй тут дапамагалі 

Бо маскоўцаў шмат з рушніц, Гэй дужа шмат паклалі 

  

Ды гарматы Канстанцін, Гэй загадаў схаваці 

Каб маскоўцаў потым тых, Гэй на ражон узняці 

Канстанціна ваяры, Гэй у бакі звярнулі 

А гарматы па маскве, Гэй ды з кустоў пальнулі 

  

Ядры гучна выючы, Гэй шмат масквы паклалі 

Бо растрэлу гэткага, Гэй тыя не чакалі 

  

Звон і крыкі, сечы трэск, Гэй пылу хмара ўстала 

Ды фартуна зноў Літву, Гэй зноў Літву абрала 

  

Словы Мацея Стрыйкоўскага

Аршанская бітва 1514 г.
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Рубіць, крышыць, б’е маскву, Гэй дзідамі збівае 
Кроў забітых струмянём, Гэй з чэраваў сцякае 
 
Тут палякі рушылі, Гэй з дзідамі даўгімі 
Ды і гетман Радзівіл, Гэй Радзівіл быў з імі 
 
Разам з сотняй казакоў, Гэй ды маскву грамілі 
Пыху ім ранейшую, Гэй неўзабаве збілі 
 
Тая бітва лютая, Гэй цэлы дзень трывала 
Аж пакуль маскоўцаў тых, Гэй ноч пашкадавала 
 
Так Літва з палякамі, Гэй мужна ваявалі 
Славе продкаў навякі, Гэй гонар аказалі. 

 


