Spisany r.p. 1928 w Datyniach Dolnych w gospodzie u Andrzeja KOŁORZA.

Deklaracja założycielska
My, emancypowane baby z Datyń Dolnych i mniej znanych całemu
światu okolicznych wiosek, postanawiamy organizować każdego
roku na naszą cześć BABSKI BAL. Aby wszyscy uczestnicy, głównie
mężczyźni zwani popularnie chłopami wiedzieli, jak zachować
się podczas tak doniosłej imprezy i nie naruszyć gminnej etykiety,
podajemy reguły obowiązujące podczas trwania całego BABSKIGO
BALU. Aby zrozumieli ci i tamci, czyli wszyscy, zasady podajemy
w naszej miłej gwarze.
1. W czasie całego balu baby wybiyrajóm chłopów i yny óny mogóm
ich pytać do tańca w duchu hasła - Stój w kóncie bałamóncie, a nie
bój se – nóńdóm cie!
2. Chłopi tylko jedyn jedyny roz mogóm, jesi chcóm, pytać babki
do tańca – dziepro aż to ogłosi kapelmajster (jeśli to zapómni
wygłosić o piyrszi godzinie po północy, nie bójcie se nic, jedno
zwyrtani bydzie dycki z chłopskim wybiyranim).
3. Pod powołym je zawieszóny dzwón, kiery bydzie spuszczany na
tańczónce pary. Szczynśliwo para, kiero tańcuje pod dzwónym, mo
cosi do zrobiynio. Partnerka musi pod dzwónym dać puse swojimu
partnerowi, zaś chłop, żeby dalszo pusa była jeszcze słodszo, kupi
ji za to czekulade u dzwónnika. Dzwónnik za każdy pobyt pod
dzwónym do panowi specjalny talón, czyli potwierdzyni. Talóny
trza dobrze schować i wachować aż do konkursu na „LWA SALÓNU“.
UWAGA dlo babek: pocałunki pod dzwónym sóm pozwolóne od
pasa do wyrchu aż po głowe, a to jeszcze w ograniczónym czasie
(yny do dwóch minut)!!!
4. Aby chłopi nie dóndrali, tóż dlo nich zrobimy tak zwany gwoźdź
programu Babskigo Balu. Bydzie to wybiyrani najszikowniejszigo,
najsympatyczniejszigo, nejchytrzejszigo chłopa Babskigo Balu.
Musi to też być wielki elegant, wybiyrómy przeca LWA SALÓNU.
Tyn nejważniejszi pod słóńcym tytuł przidzieli specjalno
kómisyja, w kierej bydóm same babki. Inaczy być ni może.
U kierego chłopa se dorachujymy nejwiynkszi ilości katylionów
i talónów za przebywani pod dzwónym, tyn bedzie LWYM SALÓNU.
Kandydatów możecie zgłoszać do godziny 23 45 u dzwónnika albo
wodzirejki(ja) balu. Czas kole północy ozdobimy koronacjóm LWA.
Na Balowego Króla, czyli LWA SALÓNU, wedle podziwu babek
a zowiści chłopów czako ciekawo nagroda !!!
5. Jeżeli kierysi punkt naszigo regulaminu bydzie niedodziyrżany
przez uczestnika chłopski płci, obowiónzkym każdej babki je
zgłoszyni tego zdarzynio wodzirejce (owi) Babskigo Balu albo
dzwónnikowi !!!!! Taki grzysznik bydzie zaroz sprawiedliwie
sóndzony przez specjalny babski trybunał podle kodeksu
karnego Babskigo Balu z roku 1928.

