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ВІД УПОРЯДНИКА

Хорові співи для мене добре знайомі від самого дитинства. 
Мої близькі родичі як по материнській лінії, так і по батьківській 
любили і цінували пісню. А я, будучи ще малюком, як губка, вби-
рав у себе мелодії цих пісень. Мені пощастило ще і в тому, що мої 
дядьки Михайло та Юхим були не тільки знавцями пісень, але 
і добрими виконавцями. Село, в якому я народився, на той час 
нараховувало близько 2,5 тис. мешканців, але їх знали в усіх ку-
точках села за їх самобутнє виконання. І певно ж, всі події – як 
то весілля, хрестини, зустрічі, проводи перетворювались у свято 
пісні. Пізніше і я не залишався збоку. Запам’ятати мелодії да-
валось легко, слова – з часом. До пісні з мого оточення у ті часи 
байдужим не було нікого. Співали на сінокосах, на жнивах, ще 
раніше – на потасі*, на кроснах**, усюди – у самоті і в колективі. 
І звідки знали люди ці пісні – одному Богу відомо. Слід сказати, 
що серед українських пісень траплялись і російські, але їх було 
небагато. Почали вони розповсюджуватись після радіофікації 
села. Білоруська пісня слабко приживаласz серед старшого 
покоління, можна сказати – ніяк. Зате репертуар шкільного 
хору переважно складався з російських та білоруських пісень. 
Сільчани співали свої пісні по-українськи. З тих часів народ-
на пісня наклала відбиток на моє свідоме життя. В юності за-
хоплювався музикою. Баян і хорові співи супроводжували мене 
зі шкільних літ і супроводжують до сьогодення. Багатоголосся, 
злагодженість, краса і соковитість звука не залишала, гадаю, 
байдужим нікого. У народній пісні відшліфована часом мелодія, 
трагізм події і, як правило, неспішність виконання. Усе це було 
і є характерною особливістю виконання пісень у полішуків. Та 
й сам уклад життя полішуків налагоджував на такий характер 
пісні, її виконання...

Мова і пісня – основні складники культури будь-якого наро-
ду, а мова Берестейщини, як відомо, то мова Тараса Шевченка. 
А тому зібраний матеріал насамперед належить до української 

* Вертикальна дошка, на яку прив’язується куделя.
** Ткацький верстат.
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культури. Багато з цих пісень перекладено іншими мовами, зо-
крема й білоруською. Але я ніяк не можу погодитись з тим яви-
щем, що чимала частина українських пісень стала називатись 
білоруськими, та ще й народними. З моєю незгодою солідарні 
багато видних діячів культури Берестейщини. Як незвично для 
слуху звучать тексти пісень: «А я ўсё дзяўлюся», «Ой у полі тры 
кринічанькі», «Ты ж мяне падманула», «Біла мяне маці» та інші. 
Пісня – основне духовне багатство будь-якого народу, його 
історичне надбання і ставлення до нього повинно бути береж-
ним, з повагою.

Всі пісні збірника «Пісні мого села» почуті в селі Повить, де 
я народився і записані на тій мові, на якій вони виконуються 
– на українській чи на діалекті поліського краю. Такі пісні, як 
«Поза гаєм зелененьким», «Я в середу родилася», «Ой піду я 
попід лугом», «Вербо, вербо» та інші я вперше почув від своєї 
бабусі Деменисії. А пісні «Червона вишня», «Посіяла огірочки», 
«Світить місяць», «Вітер з поля», «Ой зелена калина білим цвітом 
цвіла» та інші вперше почув від дівчат старшого віку в ще зовсім 
юні роки, а співали ці пісні літніми вечорами в садах, гаях з 
огляду на відсутність клубу. А пізніше, коли підріс – на весіллях, 
проводах в армію, вечорницях почув пісні «Розпрягайте, хлопці, 
коні», «В кінці греблі шумлять верби», «Реве та стогне Дніпр ши-
рокий», «Ой орали хлопці ниву», «Ой хмелю, мій хмелю», «Ой у 
полі озеречко» та інші. Виконання цих пісень приносило насо-
лоду всім учасникам заходу. Від цих вечорів і участі в них вра-
ження залишились до сьогодення.

Від пісень пізнішого часу найбільш запам’ятались пісні «Цвіте 
терен», «Горіла сосна», яка стала символом прощання молодої зі 
своїми подругами і під цю мелодію молода дає можливість по-
танцювати їм у своєму головному уборі. Як горять очі цих мо-
лодих дівчат під час цього ритуалу. На таких сучасних весіллях 
можна почути «По садочку ходжу», «Ой чий то кінь стоїть», 
«Тече вода каламутна», «Несе Галя воду», «Ой дівчино, шумить 
гай», «Ти ж мене підманула» та інші.

Окремою стрічкою хочу вписати мою матір Тетерук Ганну 
Олексіївну та її брата Михайла, які зберегли багато пісень, та-
ких як «Ой на ставі», «Їхав козак на війноньку», «Із з-за горки 
викрутої», «Любив я дівчину», «Ой да ти, ковалю» та інші.
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Багато пісень знав і мій батько Тетерук Микола Іванович. Такі 
пісні, як «Калина-малина», «Ой вийшов місяць із-за хмари», «Ой 
на дубі два голуби», «Ой у полі озеречко», «Ніч яка місячна» я 
пам’ятаю ще з молодих літ у його виконанні. 

Згадується, як ще в ті юні роки старше покоління в сільському 
дерев’яному клубі танцювали вальс під мелодію «Ніч яка 
місячна».

На багатьох весіллях співають приспіви під мелодію, але такої 
мелодії, як наша, повитська, не чув ніде. Ну, а частівок безліч.

У пам’яті сільчан немало пісень інших народів – росіян, 
поляків та інших, але рідною і близькою серцю була і є наша 
поліська, українська пісня. Зібраний матеріал відображає тільки 
невелику частину репертуару сільчан і мною не ставилось за-
вдання його зібрати повністю. Багато матеріалу вже відійшло зі 
старшим поколінням в інший світ. Я хотів тільки показати на 
прикладі одної родини багатство пісенної культури поліського 
села, поліського краю Берестейщини. 

Упорядковуючи цей збірник, я свідомо відступив від початко-
вого плану – зібрати пісні мого рідного села. Якоюсь мірою при-
четний і я до множення пісенного репертуару і включив частину 
написаних мною пісень, а також пісні І. Черніка, присвячуючи їх 
своєму рідному краю.

А натхненником мого задуму був український поет Дмитро 
Фальківський (Д. Левчук), уродженець села Лепеси моєї Ко-
бринщини. 

Арсень Тетерук
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ПІСНЯ ПИШЕТЬСЯ СЕРЦЕМ

Тетерук Арсень Миколайович належить до когорти 
музикантів-самородків. Від природи, Богом даний талант, на-
полеглива праця над собою, закоханість в народну пісню, її ме-
лос підняли Арсена Миколайовича до рівня професіоналізму у 
багатогранному доробку: по-перше, як поет п. Арсень перекон-
ливо впливає на читача  простотою, доступністю своєї поезії, 
яка відображає неповторну красу рідного краю, велику любов 
до отчого дому, рідних місць, Батьківщину. Наприклад: «Моє 
Полісся», «Історія» і т. ін. По-друге, як композитор, використовує 
інтонації народної пісні, нескладні за гармонією, дотримуючись 
обмеження у діапазоні – середнього і низького регістру звучан-
ня, що характерно для народних піснеспівів, не вдаючись до 
складних ритмів, модуляцій, поліфонічних зворотів, теситурних 
навантажень.

У композиціях А. Тетерук використовує не тільки свої чудові 
тексти, а й поезії інших авторів, які відповідають смакам, пере-
конанням композитора, зокрема «Люблю її» на слова Б. Кова-
ленко, «Ще раз», «Туга» цього ж автора, «Рідний край» С. Чер-
касенка. Особливої уваги заслуговує твір «На Полісся ніч лягає» 
на слова В. Нестерука. Тут композитор використовує більш 
складні звороти гармонічні, ладо-тональні. Другий низький 
ступінь (як сригійський лад) у соль-дієз мінорі надає густого 
шляхетного звучання, а його метр повністю збігається з пуль-
сом логічних наголосів літературного й музичного тексту. Усі 
ці засоби художньої виразності створюють неповторну красу 
рідного краю, нашого синьоокого Полісся...

Місяць, личенько умивши,
Оглядає поле, гай.
А криниченька, стомившись,
Ллє водицю через край.

Одухотвореність поезії, поєднана з переплетенням триго-
лосся однорідного звучання  жіночих голосів, впливає на душу 
і серце будь-якого слухача, аж до забуття усіх земних турбот і 
негараздів...

Ще один, дуже важливий розділ у творчій роботі Арсеня Те-
трука – це фольклористика. Збір і запис українських народних 
пісень у різних їх виконаннях являється тим великим пластом, 
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на якому тримається багатовікова наша чи не найкраща хорова 
культура. Влучно сказав один з російських композиторів: «Тво-
рить народ, а ми, композитори, тільки аранжуємо»...

Збір і запис такої великої кількості народних пісень, знову ж 
таки, вимагає таланту, зосередженості, любові до цієї клопіткої 
праці.

Узагальнене видання такого зібрання буде хорошим сти-
мулом у вихованні молодого покоління, взірцем для багатьох 
послідовників художника, поета, композитора, Людини з великої 
літери.

У цьому виданні кожний виконавець – як самодіяльний, так і 
професійний – знайде собі улюблену пісню.

Кажуть, що на ентузіастах, людях, котрі весь час перебувають 
у пошуку, непосидючих і заглиблених у свою працю тримається 
світ. Вони захоплюють усіх навколо своєю енергією, своїм 
неспокоєм, творчим поривом, тим самим збільшуючи лави лю-
дей, котрим властиве горіння. До них повною мірою належить 
і Арсень Тетерук – митець кипучої енергії, високих здобутків, 
творчої праці.

Ростислав Кушнірук, 
засновник і незмінний керівник національно-патріотичної 

академічної народної хорової капели «Посвіт», 
заслужений працівник культури України,

(Луцький народний дім «Просвіта»)
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«ПО ПІСНЯХ ВПІЗНАЄТЕ СЕБЕ...»

...Я постою у края бездны
И вдруг пойму, сломясь в тоске,
Что все на свете – только песня
На украинском языке.

Леонід Кисельов 
Можливо, великий Кобзар в одному зі своїх віршів – «Ну що б, 

здавалося, слова... Слова та голос – більш нічого, А серце б’ється-
ожива, Як їх почує!..» – мав на увазі саме народну, українську 
пісню. Поет декількома рядками передав захоплення дивовиж-
ним феноменом, тобто нашою рідною піснею, яка і в його часи, і 
нині вважається однією з наймелодійніших у світі. 

До Тараса Шевченка долучається ще один з українських 
велетів у царині культури – Іван Франко. Він, зокрема, у «Студії 
над українськими народними піснями» констатував: «Зайва річ 
говорити про важність і вартість українських народних пісень. І 
серед суспільності, і в науці вони мають заслужену славу. Се одно 
з найцінніших наших національних надбань і один з предметів 
оправданої нашої гордості».

Підтвердженням багатства вітчизняної пісенної культури є 
те, що її фольклорні елементи використовували, окрім власне 
українських, не один всесвітньо відомий композитор, а це Бетхо-
вен і Вебер, Шуберт і Моцарт, Брамс і Ліст, Дворжак і Монюшко, 
Барток і Шопен та інші. А ще про багатство українського мелосу 
свідчать дослідження не лише слов’ян, як, скажімо, чеха Я. Коу-
бека, а й представників романо-германської групи – німця Ф. 
Боденштедта, данця Т. Ланге, француженки М. Шеррер, італійця 
Д. Чамполі. 

Співзвучна в оцінці національного пісенного багатства й 
інша видатна представниця української літератури – Ольга Ко-
билянська. Один з її персонажів – прикутий до ліжка недугою 
батько, звертається до свого сина (а в метафоричному сенсі – 
і до нас) з таким заповітом: «...ти хотів звернути увагу других 
народів на нашу велику вроджену музикальність і багатство 
мелодій наших? – Це добре. А щоб твоя мрія збулася, треба не 
забувати найважливішого, коли хочемо, щоб слава нашої пісні 
не вмерла, – ...співайте ті пісні, що я їх дитиною співав, що пе-
редав їх матерій Вашій, а вона передала їх Вам, а коли Вас доля 
розкине ... – по піснях тих пізнаєте себе... П а с м а   з о л о т о г о   
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не   г у б і т ь   з а   с о б о ю... щоб не загубила сліду матері Вашої, 
і батька, і діда, і прадіда...»  

Повертаючись до власне творчості Арсеня Тетерука, може-
мо без перебільшення стверджувати: українців у кожному краї 
– чи то віддаленому, чи то ближчому – впізнають по піснях. І 
провідник духовного, незнищенного українства А. Тетерук гідно 
виконує свою місіонерську, себто пісенну роль – і як збирач фоль-
клору, і як автор пісень, наближених до нього. І, сподіваємося – і 
далі виконуватиме.

...1989 року в Києві, у видавництві «Музична Україна», було 
надруковане фундаментальне дослідження Григорія Нудь-
ги «Українська пісня в світі». З огляду на те, що вийшла вона 
ще за радянських часів, а СРСР вважався однією державою, 
то Г. Нудьга дослідив поширення української пісні на всіх те-
ренах земної кулі, зокрема у Північній та Латинській Америці, 
на Африканському континенті, Австралії, навіть Японії та Кубі, 
не кажучи вже про європейські країни, але залишив поза своєю 
увагою так звані республіки Радянського Союзу. На мою думку, 
якби Г. Нудьга готував до друку свою книжку сьогодні, тобто у 
час, коли на території колишнього СРСР постали незалежні дер-
жави, то він аж ніяк не міг би оминути Білорусі. І поза всіляким 
сумнівом – згадав би Арсеня Тетерука, автора збірника «Пісні 
мого села», як одного з подвижників пісенного українства, його 
хранителя і примножувача.

Петро Коробчук, 
член Національної спілки письменників України

10

ДУШЕЮ – МУЗИКАНТ

Так сталося, що доля звела мене з вельми цікавою людиною.
Арсень Миколайович Тетерук за професією художник, а в душі 

– музикант. У нього рідкісний мелодійний дар, тонке розуміння 
народної пісні, та й у віршах своїх він надзвичайно цікавий.

Я з цікавістю і з задоволенням прийняв його пропозицію 
бути музичним редактором збірника і робив це з великою пова-
гою до першоджерел, вивіряючи перш за все зручність та красу 
голосоведіння, гармонізацію.

Висловлюю впевненість в успіхові цього видання. Він 
потрібний людям, сподіваюся, що він стане добрим другом бага-
тьом хормейстерам, музикантам.

Успіхів Вам, Арсене Миколайовичу, нових творчих злетів!

Сергій Любчук,
заслужений працівник культури 

Республіки Білорусь 
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7

Î -    ÷å -        ðåò      ìå -  í³   áóâ      çà    êî -    ëèñ -     êó,             â  áî -  ëî -

òàõ        ÿ      ðî - äèâ -   ñÿ     ³        çð³ñ,                    ÿ     ëþá -    ëþ    ñâî -þ  õà -    òó   ïî - 

ë³ñü -       êó,                 ÿ     ëþá - ëþ    ñâ³é  çà-  æó -      ðå - íèé   ë³ñ.              2.  À   ïî  - 

S.
A.

T.
B.

Очерет мені був за колиску
             Помірно, лірично    Сл. і муз. Д. Фальківського 

2р.

Очерет мені був за колиску;
В болотах я родився і зріс.
Я люблю свою хату поліську...
Я люблю свій зажурений ліс...

А поліське похмуре болото? –
Пів-Полісся вода залила...
Тільки де-не-де хутір самотній,
Тільки де-не-де клаптик села.

А вода і хлюпоче, і плаче,
Захлинається в лютій злобі.
Ну скажіть, в кого серце гаряче,
Як весну повесні не любить?

Так гартує природа до бою
Нас із самих малесеньких літ.
Ми зрослись, побратались з водою,
І живемо, як вміємо жить. 2р.

2р.

2р.
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8

11 1, 2, 3.

1, 2, 3.

Îé,    òè, êðà- þ, òè ì³é    êðà -          þ,           êðà-  þ ì³é Ïîë³ñü  -      êèé,           ÿ    òå-

áå          äàâ -  íî     êî - õà - þ,             ÿ  òå- áå   äàâ-íî   êî -  õà -   þ     ç ñà - ìî -¿   êî -ëèñ -

êè.                        ß        òå-      áå            äàâ -íî  êî - õà-    þ,         ÿ    òå-áå äàâ-íî êî-õà - þ

ç ñà -       ìî-  ¿      êî-   ëèñ -        êè.                 - ë³ñü -                            êèé.

S.
A.

T.
B.

Краю мій Поліський
           Вільно      Сл. і муз. І. Черніка

14

Ой ти, краю, ти мій краю,
Краю мій Поліський,
Я тебе давно кохаю, 
Я тебе давно кохаю 
З самої колиски.

Батько рідний, мати рідна
Мене научили
Працю, пісню і людину, 
Працю, пісню і людину –
Щиро всіх любити.

Як у поле вийду зранку –
Сонце в росах сяє.
А на серці так приємно,  
А на серці так приємно, 
Радість в жилах грає.

Ой, красуйся ти, мій краю,
Краю, серцю близький.
Я тебе давно кохаю, 
Будь щасливий, рідний краю,
Краю мій Поліський.

(Перший і другий рядок другого і третього 
куплетів чоловіками не виконуються.)

2р.

2р.

2р.

2р.
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Êðàé ì³é ÷èñ-òèé,çå-ëå-    íèé,         òè -õèõ áî-ë³ò, ë³ -   ñ³â,               êðàé ì³é ñî -ñåí ³ 

êëå -      í³â,     ïòà-øèõ ãîëî -   ñ³â,                ìè -ëà áàòüê³â -ùè -   íà,      ðî - äó ìî -ãî

êóò,                   äå á íå áóâ ÿ,    íå õî- äèâ ÿ -  ë³ïø íåìà í³æ  òóò.               Íà -øå    ùàñòÿ,

Ãåé,

ãåé.

íà - øó        äî-ëþ, áó-äåì  áó-äó - âàòü,                ïðî òðà-äè -ö³ -    ¿       ³      ðî -äà âî -ëþ

äáà - òè  é  øà - íó -  âàòü.                              Ïðî  òðà -  äè - ö³ -      ¿        ³      âî -    ëþ

äáà -    òè   é  øà - íó -    âàòü.                             Äáà -òè      é    øà -    íó -     âàòü.

Моє Полісся
Маршово                                                        Сл. і муз. А. Тетерука

16

Край мій чистий, зелений,
Тихих боліт, лісів,
Край мій сосен і кленів,
Пташих голосів,
Мила батьківщина,
Роду мого кут,
Де б не був я, не ходив я –
Ліпш нема, ніж тут.
Приспів 
Наше щастя, нашу долю
Будем будувать,
Про традиції і рода волю
Дбати й шанувать.
В цій землі рід віками,
В далеку давнину,
Потом клав, мозолями,
Життя борозну.
Селища і гради
Будував твій дід,
Тут не раз війна за владу
Наробляла бід.
Приспів
Наше славне Полісся –
Шовкові трави, цвіт,
Ниви житні, узлісся,
Дива казки світ.
Наші села, гради
В розквіті краси,
Показати все це радо –
Просимо усіх.
Приспів
Живи в шані народів,
У пам’яті, в устах,
В мові, пісні, свободі,
У наших серцях.
Край мій збережемо
В радощах, журбі,
І з собою принесемо
Відданість тобі.
Приспів

2р.
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5

8

11

Ëó -   íàé    íà-øà ï³ñ -íÿ íàä ïî- ëåì,íàä ë³-ñîì,òà  á³-  ëî -  ìó ñâ³-  òó âñüî-

ìó       ðîç - êà - æè,              ùî     º          ùå ó - ëþá - ëå-íà   ï³ñ -   íÿ  Ïî-ë³ñ -    ñÿ,

  º           ùå   íà -  ðîä,       ùî    ö³      ï³ñ -  í³ çëî-æèâ,     ùî     º       ùå óëþá  -  ëå-íà

ï³ñ -     íÿ   Ïî-ë³ñ -     ñÿ,            º       ùå   íà -ðîä,     ùî    ö³       ï³ñ -  í³ çëî-æèâ.    Ì³é

Õîð

4

îò -     ÷èé êðàé,   ì³é     îò -         ÷èé    ä³ì         íàé-â³ð -í³ -   øèì  ñè-íîì áó-äó

 ÿ              òâî -  ¿ì,           íàé-â³ð -í³ -   øèì  ñè-íîì áó-äó       ÿ         òâî -¿ì.      Íå

S.
A.

T.
B.

Мій отчий край
Сл. і муз. А. Тетерука,

Маршово                                                               обр. С. Любчука 

18

Лунай наша пісня над полем, над лісом,
Та білому світу всьому розкажи,
Що є ще улюблена пісня Полісся,
Є ще народ, що ці пісні зложив.

Приспів 
Мій отчий край, мій отчий дім,
Найвірнішим сином буду я твоїм.

Не стань же байдужим до пісні народу,
Історії краю, славетних синів,
До слова і мови Вкраїнського роду
Які ще лунають на нашій землі.

Приспів

До слова і мови, яку дала мати,
До шани й правдивого слова від тата,
До свого коріння, своєї родини,
Майбутньої долі твоєї дитини.

Приспів

Я вірю, час прийде до долі Полісся,
Час нашої правди, час наших бажань,
Любімо, щануймо родиннеє місце,
Майбутнє Полісся будуймо щодень.

Приспів

2р.
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6

11

15

ð

Ìî-âà ð³ä-íà!Êî-ëèñ-êî - âà    ìà-òå-ðèí -ñüêà í³æ -   íà   ìî - âî!    Ìî - âî

ñè -  ëè é ïðîñòî -òè, -      ãåé,     ÿ -     êàæ ïðåêðàñíà     Òè!                    Ïåð-øå ñëî-âî -

êðèê   ëþ -áî -     â³,    ñì³õ     ³    ðà -      ä³ñòü    íå -     ìîâ -ëÿ -  òè -      íåïîâòîð -  íå 

ñëî -      âî     "Ìà -     òè",           ïðî    æèò - òÿ           íàé -      ïåð -      øå   ñëî -     âî...

S.
A.

T.
B.

Рідна мова
   

Сл. І. Багряного,  муз. А. Тетерука, 
Помірно                                                                     обр. С. Любчука

20

18

21

26

29

À...

íå -     ïîâ - òîð -          íå           ñëî -  âî   "ìà -  òè" -      ïðî       æèò - òÿ        íàé -

ïåð -  øå ñëî - âî.  Ìì...                                                                            Àà...

Ïå -       ðåé -

Мова рідна! Колискова
Материнська ніжна мово!
Мово сили й простоти, –
Гей, яка ж прекрасна Ти!
Приспів
Перше слово – крик любові,
Сміх і радість немовляти –
Неповторне слово «Мати» –
Про життя найперше слово...

Перейшов усі я світи –
Є прекрасних мов багато,
Але першою, як Мати,
Серед мов одна лиш ти.
Приспів
Ти величина і проста.
Ти стара і вічно нова.
Ти могутня, рідна мово!
Мово – матері уста.
Приспів
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ð óÆâàâî 

1. Òóò  ³ Áóã  òå -÷å áëè - çåíüêî,  á'º çåìë³ êðè-íè- öÿ.      Ïî á³÷ òóò ç ñåëîì íè- çåíüêèì

ð³÷ -êà  Ðîç - òÿæ-íè -  öÿ.        Òóò    íå       ò³ëü-êè â ñâÿòî     ñîí-öå âðàíö³   ñÿ -     º  -

Òóò          íà        ð³ä -    í³é   ìî -  â³        ñî-ëî -âåé ñï³ -âà - º.           Òóò   òà -   ê³ -  ¿    çî -ð³,

òóò òàê ñîíöå ãðà -  º,           ùî        íå        ðîç -  êà -  çà -   òè,  ñë³â  òà-êèõ  íå -ìà - º.

Àõ!

S.
A.

T.
B.

(   )

Тут Батьківщина

Сл. Вл. Горось, муз. А. Тетерука,
       Жваво                                                                обр. С. Любчука

22

Тут і Буг тече близенько,
Б’є з землі криниця.
Побіч тут з селом низеньким
Річка Розтяжниця.

Приспів: 
Тут не тільки в свято
Сонце вранці сяє –
Ту на рідній мові
Соловей співає.
Тут такії зорі,
Тут так жито грає,
Що не розказати –
Слів таких немає.

Тут колись мій батько землю 
Орав, поле сіяв,
І не раз в війну страшенну
Вихор смерті віяв.

Приспів

Тут колись в старенькій хаті
Пахло хлібом, квасом,
Хоч бувало і без хліба
І без квасу часом.

Приспів

Звідси ми, селянські діти, 
З батьківської хати
Розлетілися по світі
Наче пташенята.

Приспів

Все тут гарне, миле, любе,
Скажу без сорому:
Рідний край та рідну мову
Не віддам нікому!

Приспів
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Ðîç- êâ³ -òàé ï³ä íå -   áîì   ïðî-ë³ñ-êîì ïðå-êðàñíèì,     à   ëþ-áîâ äî   òå -       áå â

ñåð-äåíüêó íå   çãàñ - íå.     Î,   ì³é êðàé Ïî -ë³ñü - êèé,      êðà -þ    ì³é  ÷à -ð³â - íèé,

òè -   õ³        ïëå -  ñà       óç -     ë³ñ -    ñÿ,           æà -    õè  é   ïî -  ï³ë      â³é -        íè...

Ï³ñ -  íÿ      òóò    êî -     çàöü -         êà        â    øà - í³         ³        ïðè - â³ -            ò³,

ñëà - âó     òóò    êî -  çàöü -        êó             ïî - ëî -     íè -   ëè     êâ³ -                 òè.

Ðîç -    êâ³ -òàé    ï³ä   íå -        áîì          ïðî -  ë³ñ -    êîì   ïðåê -   ðàñ -            íèì,

à        ëþ -  áîâ         äî         òå -                   áå         â     ñåð-äåíü -êó  íå   çãàñ -       íå.

Розквітай під небом

Рухливо, лірично                       Сл. Є. Назарука, муз. А. Тетерука

24

Розквітай під небом
Проліском прекрасним,
А любов до тебе
В серденьку не згасне.

Приспів
О, мій край, Поліський,
Краю мій чарівний,
Тихі плеса, узлісся,
Жахи й попіл війни...
Пісня тут козацька
В шані і привіті,
Славу тут вояцьку
Полонили квіти.

Виглядаєш гідно,
Наче сонцем вмитий,
Ти найсамий рідний
І зимою й літом.

Приспів

Привітальне слово
Тут від серця лине,
А в красі казковій –
Пісня солов’їна...

Приспів

Розквітай під небом
Проліском прекрасним,
А любов до тебе
В серденьку не згасне.
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Â³ä      Áó -     ãà   äî    Äí³ï -ðà                   ð³ -  êà      Ïðè-ï'ÿòü   á³ -  æèòü,       â³ä

Áó -          ãà      äî        Äí³ï -   ðà                     Ïî -   ë³ñü -   êèé êðàé    ëå -  æèòü.          ßê

òè             ó     ö³ì        êðà -     þ             ðî -           äèâ -     ñÿ  é çð³ñ,        ïðî   Ïî -ë³ñü-êó

çåì -       ëþ,  çíà -       þ,     ñëà -  âîíü - êó    äîá -       ðó       í³ñ.

Ïðî       Ïî - ë³ñü -    êó     çåì - ëþ,  çíà -      þ,    ñëà - âîíü-êó   äîá -    ðó      í³ñ.

Вальс Полісся
Широко                   Сл. і муз. А. Тетерука, обр. для хору С. Любчука

S.
A.

T.
B.

Òóò                ðî -  äà     ñë³ä,                          áàòü -              ê³â -   ñüêà     õà -       òà,

ïåð-              øå                         ñëî -âî  "ìà -            òè"      çëå -  ò³ -    ëî      ó           öåé

ñâ³ò.           Àõ!                         Òóò                      ïåð -    øèé      êðîê                çðî-áèâ â ìàé-

 Àõ!

26

1, 2, 3.

1, 2, 3.

áóò -              íº,            ç ùàñ -òÿì                íå -  çà - áóò -    í³ì  çë³ -òà - ëè    äî       ç³ -

CODA

CODA

rit.

ðîê.                 2.  Â³ -       ñå -          ðåä                          âñ³õ      äî -      ð³ã,

çíàé,    òî      òâ³é    î -            áå -        ð³ã.
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Від Буга до Дніпра
Ріка Прип’ять біжить,
Від Буга до Дніпра
Поліський край лежить.
Як ти у цім краю
Родився й зріс,
Про Поліську землю, знаю,
Славоньку добру ніс.

Приспів: 
Тут рода слід,
Батьківська хата,
Перше слово «мати»
Злетіло у цей світ,
Тут перший крок
Зробив в майбутнє,
З щастям незабутнім
Злітали до зірок. 

2р. 2р.

2р.

Вітаю тебе, край,
Поля, блакить лісів,
Зелений, дивний гай,
Розлив боліт, лугів.
Вітаю пташий спів,
Весняний спів –
Дивний хор мого Полісся
В тисячу голосів.

Приспів

Завжди твоя весна
Чекає зустріч тут,
Та стеженька, одна
Веде у рідний кут.
На стежці цій в кінці твій оберіг –
Тут складались рода вінці,
Рід їх завжди стеріг.
Серед тисячі доріг
Знай, то твій оберіг

Приспів

* Після останнього куплету співати 2 такти на «Мм...», 2 такти на «Аа...», далі на Coda.
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ð

ß â äà -  ëå -      ê³õ êðà-ÿõ   ïî-áó -âàâ,            ÿ    äà - ëå -           ê³   ñâ³ -òè   ï³ç -íà -

 âàâ,                ïðè-âå -  ëà                   ìå -   íå         äî -     ëÿ       ó     ðàé,                   äå     ì³é

ä³ì,          äå   ì³é  ð³ä,    äå    ì³é  êðàé,                            ïðè -     âå -         ëà                    ìå -íå

 äî-        ëÿ      ó  ðàé                                                        äå    ì³é ä³ì,                        äå       ì³é   

ð³ä,             äå        ì³é         êðàé.                         Âñå çåì - //  - êðàé.

Повертання
Помірно                                                            Сл. і муз. А. Тетерука

Я в далеких краях побував,
Я далекі світи пізнавав,
Привела мене доля у рай,
Де мій дім, де мій рід, де мій край.

Все земне у тім справжнім раю,
У тім дивнім поліським краю.
Тут земля у прибраній красі,
Буйні трави в ранковій росі.

Пташий гомін почув я в гаї, –
То розмову вели солов’ї,
Словом рідним велось про буття,
Про повільне поліське життя.

Про повільні поліські річки,
Гарні станом красуні-дочки,
Про покоси в квітастих лугах,
Долю краю в майбутніх роках.

Краще місця в житті не знайти,
Хоч півсвіта ти можеш пройти.
Де б не був, де б не жив, друже, знай,
То твій світ, то твій гай, то твій край.

2р.

2р.

2р.

2р.

2р.
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Ïî -âåðíóëè-ñÿ  ãóñîíüêè   òàê  ðà -  íî,             à    çåì -   ëÿ ùå   ó   á³- ëåíü-êå  óá-ðà - 

íà.                             Ïî - âåð -  íó -     ëè -      ñÿ        äî -       äî -     ìó -  ïðè -      íåñ -

ëè      êðàï - ëþ     ñî -     ëî -    íó,   ïðè -  íåñ -      ëè  ç êðà -þ     ÷ó -  æî -  ãî   â³ñ -  òêó

íàì.                     Ïî-âåð-  íó-ëè - ñÿ    äî - äî -ìó, ïðèíåñ - ëè êðàïëþ ñî-ëî- íó,ïðèíåñ - 

ëè ç êðà - þ     ÷ó -    æî - ãî    â³ñ -  òêó       íàì.           // -    êàòü.

Колискова
Не поспішаючи                                Сл. Г. Чубач, муз. А. Тетерука

Повернулися гусоньки так рано,
А земля ще у біленьке убрана.
Повернулися додому –
Принесли краплю солону,
Принесли з краю чужого вістку нам.

Посідали та й мовчки голосять,
Замерзають у них ніженьки босі.
«Ой ви гусенятка сірі,
Чом так рано прилетіли,
Чом не ждали ви весняної краси?»

Гуси низенько головоньки хилять,
Гуси тихенько у відповідь квилять: 
«Чим журба в краю чужому –
Краще мерзнуть в своїм дому,
В своїм краю краще нам весну чекать».

2р.

2р.

2р.
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9

Ïîì³ðíî

Íà Ïî - ë³ñ -ñÿ          í³÷ ëÿ -ãà -     º,          î - á³é-ìà - º    âñå êðó -  ãîì,

áóé -í³    ðî- ñè           ðîç-ñè -ïà -    º,             äî-ëè êðè - º   òó-ìà - íîì,    áóé-í³

ðî -       ñè            ðîçñè - ïà -    º,            äî -ëè       êðè-º   òó -  ìà -    íîì.

На Полісся ніч лягає
Помірно, лірично                       Сл. Нестерука, муз. А. Тетерука

На Полісся ніч лягає,
Обіймає все кругом,
Буйні роси розсипає,
Доли криє туманом.

Зірки ясні, непоседи,
Розійшлись по небокраю,
Соловейко на беседу
Соловейка викликає.

Місяць, личенько умивши,
Оглядає поле, гай,
А криниченька, стомившись,
Ллє водицю через край.

І такая осолода
По всьому бруїться краю...
Засинає вся природа,
На Полісся ніч лягає.

2р.

2р.

2р.

2р.
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Ò³           ðî -  êè   ìî - º -   ¿     âåñ -   íè                      ìå  -  íå    íå - ïî - êî -  ÿòü   ó 

ñí³,                               à    áëèçüêà -   ÿ      î -  ñ³íü  ñïî -   ìè - íè  ïðè - íî -    ñèòü   ïðî

  ò³ -     ¿      äà -  ëå -   ê³ -    ¿         äí³.                      À    áëèçü-êà -   ÿ       î -  ñ³íü    ñïî -  

ìè -   íè    ïðè -   íî -  ñèòü   ïðî          ò³ -    ¿     äà -  ëå -   ê³ -   ¿         äí³.                 Ïðî

äî - ëþ ä³â-÷è-íè,ïðî ãàð-íó êà-ëè-íó, ïðî ñëàâ-íó êî-çàöüêó äî -      áó.

Ñïîâ³ëüíåííÿ

Спомин
Лірично                                                             Сл. і муз. А. Тетерука

Ті роки моєї весни
Мене непокоять у сні,
А близькая осінь 
спомини приносить
Про тії далекії дні.

Назустріч з весною іду,
З дитинством розмову веду
Про нашу калину, 
батьківську хатину
І мамину вишню в саду.

Тут волю свою гартував,
Віконце у світ відкривав,
Тут вперше дівчину, 
як квітку калину,
До серця свого прихиляв.
І палкі слова до моєї любові
Тут вперше в житті промовляв.

2р.

2р.

2р.

До болю все тут дороге,
Дубрави і трави в лугах,
Берізки, тополі, що скраю у поля,
І сині волошки в хлібах,
Болото, як море 
в безкрайніх просторах,
І човни на водних шляхах.

Додому в родину прийду,
І вдарю я піснь молоду.
Про долю дівчини, 
про гарну калину,
Про славну козацьку добу.

32
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ð ó

Ëþá  - ëþ       ¿ -   ¿     ïðåêðàñ -  íó Áàòüê³â -        ùè -     íó,             ëþá -

ëþ    ¿ -   ¿    ó  ùàñ-ò³  ÷è   á³ -      ä³,           ëþá -    ëþ   ¿ - ¿   âñ³ì ñåð-öåì,ãî - ëó -

áè -         íó              âå -           ñå -    ëó -þ      ³  ñêîðáíó -þ  â æóð -    á³.         Ëþá -

ëþ         ¿ -         ¿   âñ³ì ñåð -   öåì   ãî -    ëó    -  áè -                     íó,                  âå -        

S.
A.

T.
B.

Люблю її
Стримано, з почуттям              Сл. Бож. Коваленко, муз. А. Тетерука

Люблю її, прекрасну Батьківщину,
Люблю її у щасті чи в біді,
Люблю її всім серцем, голубину,
Веселую і скорбную в журбі.

Люблю її розлогії левади,
Степів безкраїх рвійну широчінь,
Дніпра Славути мерехливі води,
Карпатську неосяжну височінь.

Люблю її ліси й гаї зелені,
І вітру тихий шелест у гілках,
Пісні весняні, ніжні, солов’їні,
Розквітлі перші проліски в борах.

Люблю її міста і рідні села,
Біленьких хат нескінчені рядки,
Навколо них заквітчані, веселі,
Немов вінок, вишневії садки

2р. 2р.

2р.2р.

12

ñå -          ëó -   þ             ³      ñêîð -  áíó -      þ    â    æóð -         á³.                   Ëþá - //



33

Історія
Сл. і муз. А. Тетерука,

Не поспішаючи                                            обр. для хору Р. Кушнірука

3

Ç ÷à -    ñ³â     Âî -   ëî-äè-ìè   -        ðà             çíà -  ºì  íàø ñëàâ -   íèé    Áðåñò,       

   â  çà - õèñò    âî -     ë³    ³    ìè  -        ðó              äàâ       â³í íàì  â³  -    ðó  é  õðåñò.          

4

7

10

S.
A.

T.
B.

Ç ñõî-äó   ³      çà -  õî -    äó           îð -äè  éøëè íà  íàñ,               ñè- ëî- þ   íà -ðî -  äó

ãíà -  ëè    ¿õ   íå     ðàç.                  Ç  ñõî-äó   ³    çà -   õî -     äó     îð-äè éøëè íà íàñ,

ñè -   ëî -   þ      íà -  ðî -        äó              ãíà -   ëè    ¿õ      íå      ðàç.                         Â ìèð - í³

 ³        ïë³ä -   í³        ðî -                êè            ð³ñ Áå-ðåñòü   âäîâæ     ³     âøèð,
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â âè -     ñî -    ÷èíü    ÿ -êè   êðî -              êè   -         ëåäü äî -  ñÿ -    ãà -       º        ç³ð.

Ïàð -   êè         ³       ïðîñ -  ïåê -               òè                 êðà -   ñÿòü    Áå -    ðåñòü

ì³é,                                          ó        ì³ñü -  êî -     ìó       ñïåê -             òð³ -               ïðà -    öÿ

é ðî -  çóì     òâ³é.                                       Ïàð -  êè       ³       ïðîñ -   ïåê -              òè
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Силою народів
Волю здобули,
Слав’янському роду
Впасти не дали.

В мирі і плідні роки
Ріс Бересть вдовж і вшир,
В височінь сміли кроки –
Ледь досягає зір.
Парки і проспекти
Красять Бересть мій,
У міському спектрі, –
Праця й розум твій.

З часів Володимира
Знаєм наш славетний Брест,
В захист волі і миру
Дав він нам віру й хрест.
З сходу і заходу
Орди йшли на нас,
Силою народу
Гнали їх не раз.

В році сорока першім
Навала знов прийшла.
З болі сльозу утерши
«Крепость» відсіч дала.

2р.

2р.

2р.
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52

êðà -      ñÿòü  Áå -   ðåñòü    ì³é,                                       ó          ì³ñü -  êî -     ìó      ñïåê -

òð³  -                          ïðà -         öÿ    é    ðî -         çóì        òâ³é.
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Â ÷óæè - í³           êî -æåí ìð³ -º    ³ç   íàñ       õî÷  î-äèí,      õî÷ º - äè -    íèé    ùå

ðàç,                         âåð-íó -òèñü çíî -         âó,          âåðíóòèñü òó -       äè,        äå  çà-ëè-øè -

ëè  ìè þ -   í³      ñë³ -äè.                Âåð -íó-òèñü çíî - âó,                âåðíó-òèñü òó -  äè,

äå     çà -  ëè -    øè -               ëè   ìè     þ -            í³         ñë³ -   äè. 

Ще раз
Помірно                              Сл. Бож. Коваленко, муз. А. Тетерука

6

11

Êðàé êîõà    -       íèé, º -  äè -         íèé,     ìî -ãî  ñåð -          öÿ  ÷àñ -  òè -     íà,     

òè   ìî - ÿ                   ñèíüî-î-         êà -    ÿ           äàëü,     äå    çóñ -òð³ -             ëà    ³ 

òó -          ãó         ³       æàëü.                         ²    êî -     //  æàëü. 

ÇÀÊ²Í×ÅÍß 
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В чужині кожний мріє із нас,
Хоч один, хоч єдиний ще раз
Вернутись знову, вернутись туди,
Де залишили ми юні сліди.

Приспів 
Край коханий, єдиний –
Мого серця частина,
Ти моя синьоокая даль
Де зустріла і тугу, і жаль.

І коли доведеться мені 
До степів де сухі полині,
В добру годину з далеких доріг
Знову вернутись на рідний поріг.

Приспів

Зазирну у знайоме вікно,
Що сумує за мною дармо
З тої хвилини, з тої години,
Коли рожевії снилися сни.

Приспів

Коли мрії цвіли, наче сад, 
І чого не вернути назад...
Стала іншою родюча земля,
Віють тугою ті сиві поля.

Приспів

А коли доведеться і Вам
Уклонитись святим берегам –
Веж не шукайте, славі вклоняйтесь,
Та не минайте здичавілих стеж.

2р.

2р.

2р.

2р.

2р.
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Íàä âñå êî - õàé          ñâ³é   Ð³ä -  íèé    Êðàé,        ñâî - ¿    ëó -ãè,                   ïî- ëÿ,

ñâ³é       ãàé,                            ³ ìî-ëî -   äå    ñâî-º   æèò-òÿ    áåç äóì, áåç æà-   ëþ é êà - ÿ- 

òòÿ           çà      íüî -ãî â ãð³ç-íèé    ÷àñ         â³ä -           äàé!                                   ²    ìî- ëî- 

äå         éî - ãî      æèò -   òÿ      áåç äóì,áåç  æà -      ëþ é êà -   ÿ -    òòÿ           çà    íüî -ãî 

â ãð³ç -  íèé            ÷àñ        â³ä -               äàé.                         2. Íàä   âñå  êî - // -òóé.

..

Рідний край
Бадьоро                                  Сл. С. Черкасенка, муз. А. Тетерука

Над все кохай свій Рідний Край,
Свої луги, поля, свій гай,
І молоде своє життя
Без дум, без жалю й каяття
За нього в грізний час віддай!

Над все ти свій народ люби 
І вдячний буде він тобі,
Ти сил юнацьких не жалій:
Для нього працю, розум свій
Віддай без суму, без журби!

Захистом волі не жартуй,
Над все свій прапор ушануй –
На нім слова: Народ і Край!
За нього сміло в бій ставай!
Не спи ж юначе, і вартуй!

2р.

2р.

2р.
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Ïà -  ì'ÿ -   òà-      þ:  êî - ëèñü    áó-  ëî   ùàñ -òÿ ìî -¿ì, ïà -ì'ÿ - òà-  þ:êî -ëèñü æàðòó- 

âà -        ëà     ÿ   ç íèì.  ß      ëþ -   áè -     ëà   æèò-òÿ      ïîâ - íå     ðà - ä³ñ-íèõ ìð³é   ³      ó  

âè -        ð³    áóò - òÿ        íå    âòðà - ÷à -    ëà  íà -   ä³é.    ß     ëþ -  áè -   ëà  æèòòÿ     ïîâ -íå

ðà -      ä³ñ -íèõ ìð³é     ³      ó       âè -    ð³   áóò-òÿ     íå  âòðà-÷à -      ëà     íà - ä³é.

Туга
Помірно                                  Сл. Бож. Коваленко, муз. А. Тетерука

Пам’ятаю: колись
Було щастя моїм,
Пам’ятаю: колись
Жартувала я з ним.

Я любила життя,
Повне радісних мрій,
І у вирі буття
Не втрачала надій.

Доля кинула в світ 
До чужих берегів,
Як відірваний цвіт,
Що у вир полетів.

Так минули літа,
Обійшла чужину,
І тепер я не та,
Що була в давнину.

Не співаю пісні, 
Сміх безжурний минув,
Не радію весні,
Серце жаль огорнув.

Бо ніде не знайшла 
Батьківщину нову,
Бо чужая земля
Не заступить свою.

2р.

2р.

2р.
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Á³ -  ëÿ Ïðèï'ÿ - ò³                 á³ -  ë³  ïðèï'ÿ - ò³,                íà - ÷å ëà-òî÷ -êè

  áå - ðå -ãè,          õâè-ëÿ-ëà - ñè - öÿ               òåï-ëî ëà -ùèòü-ñÿ               äî - ï³ -  ñî÷êà

á³-ëåíüêîãî,   äî íî -ãè.                        Õâè-ëÿ-ëàñè-öÿ                 òåïëî ëà-ùèòüñÿ

  äî      ï³ -      ñî÷ - êà        á³ -    ëåíü -êî -  ãî,     äî       íî -  ãè.

Околиця
Сл. В. Простопчука і А. Тетерука,

Лірично                             муз. А. Тетерука, обр. С. Любчука

Біля Прип’яті 
білі прип’яті,
наче латочки – береги.
Хвиля-ласиця
тепло лащиться
до пісочка біленького, до ноги.

Тиша зморена,
вітром скорена
наче дитятко засина...
Гей дівчинонько –
вечоринонько,
ой чому же ти не в парі, чом одна?

З чистим помислом
дай коромисло –
з насолодою пособлю.
Мо´, на цій путі, 
хоча раз в житті
доля щастя подарує – полюблю.

Десь поскрипують,
наче скрикують
буйні велетні явори...
Ах, околиця! 
В ноги колеться
трава скошена, поліський дим отав.

2р.

2р.

2р.

2р.
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Á³ - ëî -       ðóñü,        òè           ìî -   ÿ        äðó-     ãà        ìà -       òè,            ÿ      íå

  áà -     ÷ó      ìà -÷ó -õó â   òî - á³           ³  íå â ñè -    ëàõ,  ùîá îñòî-ðîíü ñòà - òè,      êî -ëè 

 ïî -    òî -  ïà -ºø òè â æóðá³.                                  ²      íå  â  ñè -   ëàõ,     ùîá îñ - òî -ðîíü   

ñòà -                      òè,        êî -   ëè     ïî -    òî -   ïà -ºø òè â æóð - á³.  2. Á³ - ëî-  // á³.      

Друга мати
   Сл. В. Мурашкевича, муз. А. Тетерука
                  Маршово         

Білорусь, ти моя друга мати.
Я не бачу мачуху в тобі.
І не в силах, щоб осторонь стати,
Коли потопаєш ти в журбі.

Білорусь, я назавжди з тобою –
В сяйві сонця й коли гуде грім,
Усім серцем моїм і душею
Українця під небом твоїм.

Я з тобою і в щасті, і в горі,
Одну й ту ж я чашу п’ю до дна.
В Україні й тебе – одні зорі,
Одне сонце і доля одна.

Одні радощі з нею і болі,
Одні друзі й одні вороги.
Ви пліч-о-пліч йшли разом до волі,
Додаючи друг другу снаги.

Білорусь, ти моя друга мати,
Сином в пояс я схилюсь тобі.
Нехай Богом останусь проклятий,
Відступивши від тебе в журбі. 2р.

2р.

2р.

2р.

2р.
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Íàä øè-ðî -êèì ïî -   ëåì,    íàä  çå-ëå-íèì   ë³-     ñîì     ëëºòü-ñÿ ãàð-íà  ï³ñ-     íÿ

"Ãî - ëî -ñ³â Ïî -ë³ñ -   ñÿ".    Â "Ãî-ëî-ñàõ  Ïî-ë³ñ -     ñÿ"      õëîï- ö³ ³     ä³â - ÷à -     òà

ñëàâ -   ëÿòü ñï³- âîì     ï³ñ-              íþ,           áóä -   í³    ðîá -  ëÿòü ñâÿ -            òîì.

Пісня «Голосів Полісся»
                                   Сл. і муз. Н. Рахти і А. Тетерука,

Урочисто                                                      обр. Г. Ковелевського

Над широким полем,
Над зеленим лісом
Ллється гарна пісня
«Голосів Полісся».
В «Голосах Полісся»
Хлопці і дівчата
Славлять співом пісню,
Будні роблять святом.

А як заспівають
«За гаєм-гаєчком» –
В соловейка в гаю
Заб’ється сердечко.
Поки серце б’ється,
Поки спів лунає –
Хай біда прогнеться,
Хай душа співає.

Над поліським краєм
Пісня пропливає
І слова цей пісні
Серце всіх карнає.
В пісні прославляєм
Край рідний, поліський,
Ми його кохаєм
З самої колиски.
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8

15 1, 2.

   Á³-   ëÿ    ñå - ëà                 ð³÷ -êà   òåê -ëà,           â  õà - ò³  íàä  ð³÷ -êî -þ    ï³ñ -íÿ  æè - 

ëà.                      ²    ïî  âåñ -  í³           â    ðàíí³é   ïî - ð³                   ï³ñ- íÿ  ëå -   ò³ - ëà   çà

ð³÷ -   êó   â ïî -ë³.                    //  ì³é                      çà -       ïî -    â³ò.

Пісня про пісню
Помірно                                               Сл. В. Гіна, муз. І. Черніка

Біля села річка текла,
В хаті над річкою пісня жила.
І по весні в ранній порі
Пісня летіла за річку в полі.

Якто в село горе прийшло,
З кождой хвилиною горе росло.
Вітер війни пісню погнав, –
Більше цю пісню ніхто не чував.

В далечині пісню знайшли, 
Серце моє цею пісней взяли.
І ось тому з пам’ятних літ
Стала ця пісня, як мій заповіт.

2р.

2р.

2р.
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14

20

¯ -     õàâ êî - çàê  íà   â³é -íîíü -          êó,              ïðî -ùàâ ñâî-þ    ä³â -÷è -íîíü -

êó:            "Ïðî - ùàé  ìè  -   ëåíü -    êà,            ÷îð -  íî -áðè -âåíü -  êà,         ¿ -      äó â ÷ó -

æó -     þ         ñòî -     ðî -      íîíü -      êó.         Ïðî -   ùàé   ìè -    ëåíü -êà,     ÷îð -íîáðè-

âåíü -   êà,         ¿ -                 äó     â    ÷ó -       æó- þ   ñòî -ðî-íîíü -              êó.

Їхав козак на війноньку
              Маршово

Їхав козак на війноньку,
Прощав свою дівчиноньку:
«Прощай миленька, чорнобривенька,
Їду в чужую сторононьку.

Дай мні, дівчино, хустину,
Може я в бою загину.
Накриють очі темної ночі –
Легше в могилі спочину».

Дала дівчина хустину,
Козак у бою загинув.
Накрили очі темної ночі,
Ще й висипали могилу.

Добрії люди насилу
Взяли нещасну дівчину...
Там серед поля гнеться тополя
Та й на козацьку могилу.

Ой ти, козаче, козаче,
Хто ж по тобі заплаче?
Та тільки ворон чорний-чорненький
На тій могилі закряче. 2р.

2р.

2р.

2р.

2р.
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4

2+4
  4

Êà -  ëè -    íà  -  ìà -  ëè -     íà,               ÷îì  íå   ðîç -êâ³ -  òà -  ºø,       äà                 ãåé!

Ìî -  ëî -   äà     ä³â -   ÷è -                   íà,       ùî     ñè -     äèø     äó -     ìà -                 ºø.

Калина-малина
         Повільно

Калина-малина,
Чом не розквітаєш, да гей!
Молода дівчина,
Що сидиш, думаєш?

– Як мнi не сидiти,
Думки не думати, да гей!
Любила жовнежа –
Забрали в солдати.

Любила жовнежа –
Хлопця молодого, да гей!
Ніхто не пригорне
До серденька свого.

Не пригорне батько,
Не пригорне мати, да гей!
Тільки той пригорне,
Що мається взяти.

У неділю рано
Сонечко виходить, да гей!
Молодий жовнежик
По кошарах ходить.

По кошарах ходить,
Шаблю в руках носить, да гей!
Пана капітана
На урлепа просить.

– Пане капітане,
Одпустіть додому, да гей!
Покинув дівчину
Сам не знаю кому.

Одпустіть додому,
Тільки не самого, да гей!..
– Осідлай же коня,
Коня вороного.

Осідлай же коня 
В новоє сідельце, да гей!
Поїдь до дівчини – 
Розвеселе серце.

2р. 2р.

2р.

2р.

2р.

2р.

2р.

2р.

2р.
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7 Îé   âéè-øîâ    ì³-ñÿöü ³ç-çà        õìà - ðè,         äî -ëè - íó        ÿñ-íî  îñ-â³ -  òèâ.

ßê   îñ -    â³ -      òèâ â³í òó äî -     ëè -  íó           ³   çíîâ çà     õìà -  ðó  çà -  êî -    òèâ.

Ой вийшов місяць із-за хмари
         Наспівно

Ой вийшов місяць із-за хмари,
Долину ясно освітив. 
Як освітив він ту долину,
І знов за хмару закотив.
  
В долині. там стоїть хатина,
В хатині той вогонь горить.
Там мати доню научає,
Доня заплакана сидить.

Ой доню моя, рідна доню,
Ти в мене галочка одна.
Не дожидайсь козака з бою,
Його на світі вже нема.

Багато хлопців поверталось.
Багато декого нема,
Багато парочок звінчалось,
А ти осталася сама.

Не оддай, мамо, за старого,
Бо він не парочка мені.
Як віддасиш мене за нього,
То буду гнить в сирій землі.

2р.

2р.

2р.

2р.

2р.
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5

8

Ïðî -     âîä - æà -       ëà       ìà - òè                     ñè-    íà  ó      ñîë - äà - òè.

Ïðî-âîä - æà -        ëà            ìà -          òè     ñè   -   íà             ó        ñîë-äà -  òè,

ìî -    ëî -     äó            íå -      â³ñ -         òêó  â ïî -    ëå           æè -      òî     æà -       òè.

Проводжала мати
              Стримано

Проводжала мати 
Сина у солдати.
Проводжала мати сина у солдати,
Молоду невістку – в поле жито жати.

Жала вона, жала,
Жала, вижинала.
Жала вона, жала, жала–вижинала,
Поки о край поля тополею стала.

Прийшов син до хати,
Став матір питати.
Прийшов син до хати, став матір питати:
«Де моя дружина, чом не йде стрічати?».

«Не питайся, сину,
Де твоя дружина.
Не питайся, сину, де твоя дружина,
Візьми сокирину – зрубай тополину».

Перший раз ударив,
То й заголосила.
Перший раз ударив, то й заголосила.
Другий раз ударив – вона попросила:

«Не рубай тополю,
Бо я твоя доля.
Не рубай тополю, бо я твоя доля,
Розгорни листочок, в ньому твій синочок.

Мене твоя мати
Дуже проклинала.
Мене твоя мати дуже проклинала,
Через ті прокльони тополею стала».

«Мамо моя, мамо,
Що ти наробила?
Мамо моя, мамо, що ти наробила,
Ми так кохалися, а ти розлучила».
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9

Íå -       áî     ³      çåì -ëÿ,    íå -  áî   ³   çåì -ëÿ  íè -    í³        òîð -æåñ -òâó -  þòü.
Àí-       ãå -    ëè,   ëþ - äè,   àí -  ãå - ëè, ëþ-äè  âå -   ñå -       ëî    ïðàç - íó-  þòü.

Õðèñ -òîñ  ðî -  äèâ-ñÿ,   Áîã âîï - ëî-òèâ-ñÿ,   àí -ãå -ëè  ñï³ -âàþòü, öà - ð³ -º   â³ - òà -þòü,

ïîê -    ë³í    â³ä - äà-þòü,  ïàñ-òè -ð³ - ¿  ãðà-þòü"÷ó-äî,÷ó-äî" ïî- â³ -  äà -     þòü.

Небо і земля
            Стримано

Небо і земля (2) нині торжествують,
Ангели, люди (2) весело празнують:

«Христос родився,
Бог воплотився,
Ангели співають,
Царіє вітають,
Поклін віддають,
Пастирії грають,
«Чудо, чудо!» – повідають.

Во Віфліємі (2) весела новина:
Пречиста Діва (2) породила сина!
«Христос родився»... (2)

Слово Отчеє (2) взяло на ся тіло:
В темностях земних (2) Сонце засвітило,
«Христос родився...» (2)

Ангели служать (2) своєму королю,
І во вертепі (2) творять його волю.
«Христос родився...» (2)

Тріє славні царіє (2) од восток прийдоша
Ливан і смірну (2) злато принесоша.
«Христос родився...» (2)

Царю і Богу (2) тоє офірують,
Пастиріє всім (2) людям се сказують.
«Христос родився...» (2)

І ми рожденну (2) Богу поклон даймо,
«Слава во вишних! « (2) Єму заспіваймо.
«Христос родився...» (2).

2р.
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6 1. 2.
Íî - âà ðà -       ä³ñòü  ñòà - ëà,          ÿ -  êà íå -    áó -     âà -   ëà.        Íàä  âåð-òå- ïîì

çâ³ç -    äà        ÿñ -       íà          ó -  âåñü ñâ³ò       î -     ñ³ -      ÿ -    ëà.       // -  ÿ -       ëà.

Нова радість стала
              Поважно

Нова радість стала,
Яка не бувала:
Над вертепом звізда ясна 
Увесь світ осіяла.

Пастирі з ягнятком
Перед тим дитятком
На коліна припадають,
Царя-Бога прославляють.

Просим тебе, царю,
Небесний владарю,
Даруй літа щасливії
Цьому дому, господарю.

2р.

2р.

2р.
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7

Ñâÿòêîâî

Äîá-ðèé âå -÷³ð   òî -        á³,      Ïà-íå ãîñ-ïî -  äà -            ðþ!     Ðà -      äóé -        ñÿ!

Îé   ðà -  äóé -  ñÿ     çåì -              ëå,    Ñèí    Áî -     æèé       íà -ðî -äèâ -   ñÿ.

 Добрий вечір, тобі

Добрий вечір, тобі, Пане господарю!
Радуйся! Ой радуйся, земле, 
Син Божий народився.

Застеляйте столи та все килимами!
Радуйся...

Кладіть паляниці з ярої пшениці!
Радуйся...

Бо прийдуть до тебе Три радості в гості!
Радуйся...

А першеє свято – Рождество Христове.
Радуйся...

А другоє свято – Святого Василя.
Радуйся...

А третєє свято – Святого Хрещення.
Радуйся...

А першеє свято зішле тобі втіху.
Радуйся...

А другеє свято зішле тобі щастя.
Радуйся...

А третєє свято зішле нам всім долю.
Радуйся...
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11

15 1. 2.

Ïëà-÷óòü î- ÷³, íà -÷å ðî-  ñè,  à   äó-øà  ðè-äà -     º,        îé ÿê  ñåð - öå  ùàñ-òÿ

 ïðî -    ñèòü,       à       éî -   ãî      íå - ìà -       º.              Ìî - æå  â  ïî -         ë³    çà- áëó -

 äè -              ëîñü, òàé   éî -       ãî               íå    ÷ó -              òè,      òè   íå  ïëà÷    êî -õà-íèé, 

ëþ - áèé, òå- áå    íå         çà - áó -        òè.          Ìî-æå -//  òè            öå  äëÿ    //  - çîì.

 Плачуть очі
    Сл. О. Кошелюк і І. Черніка,
 Помірно      муз. І. Черніка 

Плачуть очі, наче роси,
А душа ридає,
Ой, як серце щастя просить,
А його немає.
Може в полі заблудилось,
Та й його не чути,
Ти не плач, коханий, любий,
Тебе не забути.

Це для тебе зорі світять,
Місяченько сяє,
Вітерець тихенько шепче :
«Я тебе кохаю».
Прийде час жаданий самий,
Щастя завітає.
Будем разом ми з тобою,
В це я вірю, знаю.

Час прийшов і ми зустрілись
Вранці над рікою.
Я прийшов до тебе мила –
Щаслив я з тобою.
Це життя так загадало,
Щоб ми були разом
І щоб щастя нам сприяло
Завжди тільки разом.

2р.

2р.

2р.
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2р.
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   Ó  áóç-   êî -   â³ì êâ³òò³,ïî òðà-âàõ     øîâ- êî-âèõ,  øëÿõ íàø ïðîñòåëèâñÿ â íåçíà- 

  íå     æèò-òÿ,íàì øåïòà-  ëè êàç-êó çå - ëå -  í³     ä³á-ðî-âè ïðî ÷à -ðè      êî-õàííÿ  ³  ìð³ -

   ¿     çáóò- òÿ.  Ïðè-ãà-äó-    þ âå-÷³ð ïðîçî-ðèé    ³     ñè -í³é, ÿ -êèé ëè -    øå ìî-æå çðîäè- 

òè     âåñ - íà,      ó   ì³ -ñÿ÷í³ì ñÿéâ³ ìåí³   ùå é    äî-íè-í³ ââè-æà-  ºø -   ñÿ, ëþ-áà  ³ ïðè-

õî -      äèø â ñíàõ, ó  ì³ -   ñÿ÷ -     í³ì ñÿé-â³  ìå -í³    ùå é           äî - íè -   í³    ââè -   æà - 

ºø -             ñÿ,    ëþ -    áà     ³      ïðè -   õî -       äèø â ñíàõ.2. Ïðî- øó-// - õî - äèø â ñíàõ.

Вогник
Помірно                          Сл. Бож. Коваленко, муз. А. Тетерука

У бузковім квітті, по травах шовкових,
Шлях наш простелився в незнане життя,
Нам шептали казку зелені діброви
Про чари кохання і мрії збуття.

Приспів
Пригадую вечір прозорий і синій,
Який лише може зродити весна,
У місячнім сяйві мені ще й донині,
Ввижаєшся, люба, і приходиш в снах.

Прошуміла весна, за нею і літо,
Пронеслось, мов вітер з далеких степів,
І холодна осінь у злоті сповита
Габою покрилась пухнастих снігів.

Приспів

По заметах срібних, крізь зим хуртовину,
Нам стелила доля розлуки мости,
Без слова прощання тебе я, єдину,
Утратив навіки й не можу знайти.

Приспів

Вертаються весни і квітнуть лугами,
Вертається птаство з далеких доріг,
Прилинь, моя пташко, для тебе роками
Я кохання вогник у серці зберіг.

Приспів
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9 1. 2.
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20
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Òè- õèé    âå -   ÷³ð âæå äî-ãî - ðà -º          ³   ç³ð-êà-ìè çë³-òà â íåáå -ñà,       ç³ ñìåð -

 êàí -   íÿì í³æ -   íî       ïðè -  ïà -      äà -     º              äî    þ - íî -   ¿  òðà - âè     ðî -

   ñà.                  Ç³   ñìåð - // - ñà.            Òàê  íå -  äàâ -   íî  çî -  ð³  ÿê     äè -  âî     ëè -øå

íàì        ñâ³ - òè -    ëè     íàø  ïóòü,               ìè   ñòî -      ÿ -    ëè òà -ê³    ùàñ -ëè -

â³        ïå -   ðåä       äî -    ëå -     þ          òî - þ,  ìàé-áóòü,              ìè   ñòî -  ÿ -        ëè

òà -      ê³         êðà-    ñè -                                        â³...   Òî -  ãî        ÷à -     ñó  âæå  íå  âåð -

 íóòü.                                       2.  Áî -      ñà          //  -   íóòü.

Тихий вечір вже догорає
З почуттям                         Муз. А. Тетерука, сл. А. Самойленка
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Тихий вечір вже догорає
І зірками зліта в небеса,
Зі смерканням ніжно припадає
До юної трави роса.

Приспів: 
Та недавно зорі як диво
Лише нам світили наш путь,
Ми стояли такі щасливі
Перед долею тою, майбуть.
Ми стояли такі красиві...
Того часу вже не вернуть.

Боса в сад іду мій квітучий,
Обіймаю яблуневий цвіт,
Де ти нині мій пташе співучий,
Що відкрив нам кохання світ.

Приспів

Я іду босоніж у смерканні,
Болем б’ється в сивих скронях кров,
Де ти моє зоряне кохання,
Озовися, моя любов.

Приспів

Тихий вечір вже догорає,
І зірками зліта в небеса,
Яблуневий мій сад відцвітає,
Інші весни вмива роса.

Приспів

2р.
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Íå   æó-ðèñü,ùî ñèâè-íî - þ     î-ñ³íü ñí³ã êëà-äå.         Â³í  ìàéáóò-íüî-þ  âåñ-íî-  þ

ç öâ³-òîì   â³ -  ä³é -äå,            ïòàø-êà ï³ñ-   íå- þ   çàëëºòüñÿ   íàä ñâî -¿ì   ãí³ç - äîì,

â ñåð -ö³   â³ä -  ãóê - íåòü -       ñÿ    ñïî -ãà-äîì, ÿê ñíîì.   Ïòàøêà ñïî-ãà -äîì çàë-ëºòüñÿ

íàä ñâî -¿ì ãí³ç -  äîì,           â ñåð - ö³  í³æ-í³ñòü â³ä-ãóê-íåòü-ñÿ   ñïî-ãà-äîì,ÿê ñíîì.

Зорепад
Муз. А. Тетерука, сл. А. Самойленка

Не поспішаючи                                                         обр. С. Любчука

Не журись, що сивиною 
Осінь сніг кладе.
Він майбутньою весною
З цвітом відійде.
Пташка піснею заллється
Над своїм гніздом,
В серці відгукнеться
Спогадом, як сном.
Пташка піснею заллється
Над своїм гніздом,
В серці ніжність відгукнеться
Спогадом, як сном.

Ще вернеться літо, ночі,
Світанків роса,
Не злиняли брови, очі,
Русява коса.
Нащо нам казки-картини,
Журливі пісні,
Кохання не раз

Прийде й в наші дні.
Нащо нам казки-картини,
Журливі пісні,
Кохання, як цвіт калини,
Прийде в наші дні.

Ой літа мої щасливі,
Щедрий зорепад,
Ой роки мої красиві,
Поверніть назад.
Усміхніться, пригорніться
До моїх грудей,
Спогадом озвіться
Люблячих очей.
Усміхніться, пригорніться
До моїх грудей,
Таємницею озвіться
Люблячих очей.
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5

9

13

Ëþ -  áèé, â ³ì-ëèñò³ì ìî -  ð³       ñå-ðåä íî -÷åé,             ñå -ðåä òåì-íèõ,

ñÿ -    þòü ïðè -â³ò-íî çî -   ð³        ³    ñÿ -þòü î -   ÷³         çà-êî - õà -íèõ.              Õî-ëîä-íà

ìóä -  ð³ñòü íàì ñòîãíå íóä - íî:    â³ä-õî-äèòü âñå             ó  çà -áóò-òÿ!                Òà áåç êî- 

õàí -  íÿ  íàì æòèü ìà -ðóä-íî,     êî -õàííÿ é â³÷ -  í³ñòü   ñà -ìå æèò-òÿ.

У хвилях щастя
         Помірно                               Муз. А. Тетерука, сл. С. Черкасенка

Любий, в імлистім морі,
Серед ночей, серед темних,
Сяють привітно зорі
І сяють очі закоханих.

Приспів: 
Холодна мудрість нам стогне нудно:
Відходить все у забуття.
Та без кохання нам жить марудно,
Кохання й вічність – саме життя.
Любий, серед мовчання
Тут безліч квітів нас вітає.
Свої шлють привітання –
Кохання наше розквітає.
Приспів
Любий, вже ніч минає,
Зайнявся схід у тумані.
Ранок сонцем сіяє –
Огневий спалах у коханні.
Приспів
Любий, хтось нас вже знає,
Так журно дзвонить і кличе нас, –
Пісню нам птах співає 
І посилає розлуки час.
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6

11 1.

17
2.

Íå    øó -êàé ìå -     íå    äàð -ìà   ó   ãî - ìî - í³     ì³ñ -   òà -       âæå ðîçîï -ðî -    øè -

ëà         íàì çè -      ìà    ãî - ëó -áå íà -  ìèñ - òî.         Âæå ðîç-òà- íó   - ëè  ëüî -     äè
                                                                                              Âæå ðîç-òà- íó   - ëè  ñí³ -     ãè

íà  âñ³õ  î - êå -    à -    íàõ       ³  íà-êëè -êà - ëè    ñþ -   äè     â³ò- ð³â ó -  ðà -   ãà -  íè.
íà  âñ³õ  âåð- õî - âè-   íàõ,

À...

ðîç -ëè - ëè - ñÿ    áå -    ðå -      ãè -             çà -  ëè - ëè    äî -     ëè -    íè.

Втеча від любові
Помірно                           Сл. А. Миколайчук, муз. А. Тетерука

Не шукай мене дарма
У гомоні міста –
Вже розпорошила нам зима
Голубе намисто.

Приспів: 
Вже розтанули льоди
На всіх океанах
І накликали сюди
Вітрів урагани.
Вже розтанули сніги
На всіх верховинах,
Розлилися береги,
Залили долини.

Не чекай бо не прийду
В годину сонячну.
Може, я квіточкою зійду
Край тії стежини.

Приспів

Не цілуй сліз моїх ти
На холоднім бруці,
Бо їх розніс вже буйний вітер
В догоду розлуці.

Приспів

Звеселю свою любов
Пахощами літа.
Виросте моя квітка, де кров
Серденька пролита.

2р.

2р.

2р.

2р.
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15 1. 2.
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23

  Çå - ëå -  íåíü-êèé áàð-â³ -  íî÷-êó á³ - ëÿ    õà - òè!         Êî-õà- íî -  ãî    Âà - ñè -

ëå÷ -     êà        äå      øó -         êà -      òè?                  ×è   íà       âî-         ë³         ó         ïî -

ë³,                 íà       ÷èñ -       òî -   ìó     ïëå -             ñ³,         ïî - ãó -    êà -    þ     ñâî -  þ

äî -ëþ,       â³ä-   ãóê  -   íè -      ñÿ!                           ×è    íà     //                     ×è         ó         

×è      ó          ïî -  ë³         íà       ðîç -  äîë-ë³, íà ÷èñ- òî  -    ìó            ïëå -          

 ñ³?          Ïî -   øó -    êà -    þ        ñâî -  þ         äî -  ëþ,     î -     á³ç - âåø -ñÿ!

Спогад
 Жваво                              Сл. Н. Миколайчук, муз. А. Тетерука

Зелененький барвіночку
Біля хати!
Коханого Василечка
Де шукати?
Приспів: 
Чи на волі у полі,
На чистому плесі,
Погукаю свою долю, –
Відгукнися!
Чи у лісі, на узліссі,
У діброві?
Одягнусь, причепурюся
Для розмови.

Приспів: 
Квіти гарні барвінка.
Ростуть біля хати
Коханого Василечка 
Де шукати?

Прилечу і погукаю:
Гаю, гаю!
Тільки вітер тут гуляє –
Тут немає!
Приспів: 
Квіти гарні барвінка
Ростуть біля хати
Коханого Василечка 
Де шукати?
Чи у полі на роздоллі
На чистому плесі?
Пошукаю свою долю –
Обізвешся!

2р.

2р.
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Диво
Маршово                          Сл. Бож. Коваленко, муз. А. Тетерука

5

8 1. 2.

   ß     ïðàã -  íåí - íÿ ñåð-   öÿ   ãà -  ðÿ -  ÷å   ó    ï³ñ -   íþ  äçâ³íêó   ïå-   ðåë -

ëþ,                                   íà -        ä³ -     ¿         íà âî -    ëþ    í³ -  êî - ëè    íå âòðà-÷ó, ïî- 

ñ³ -     þ â ãëèáî- êó ð³ë -ëþ.                 Íà - // - ñ³ -   þ â ãëèáî -  êó    ð³ë -ëþ.

Я прагнення серця гаряче
У пісню дзвінку переллю,
Надії на волю ніколи не втрачу
Посію в глибоку ріллю.

Зігрію промінням любові,
Як літо заб’ється в саду,
На паростки ніжні, зелені, шовкові,
Цілунком дощу припаду.

І виросте, може, як диво,
Усім збайдужілим, отим,
Що йдуть чужиною, осторонь, зрадливо
Окрилившись пір’ям чужим.

 2р.

 2р.
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Я прихилюсь до тебе небом 
І засвічу тобі у нім зорю, 
Дощинкою прилащуся до тебе, 
Й знову, й знову тихо повторю.

Невірною собі, я знаю,
В твоїх очах не стала б я.
Завжди тобі одне бажаю:
Хай береже тебе любов моя. 

Немало цвіту відбуяло, 
Не чути більше пісні солов’я. 
Я заклинаю, як і заклинала: 
Бережи його, любов моя.

В мені немало цвіту відбуяло
           

 Сл. Н. Матяш, переклад з білоруської В. Гея,
Помірно                                      муз. А. Тетерука, обр. C. Любчука

 2р.

Немало цвіту відбуяло,
Вже стихла пісня солов’я,
Я заклинаю, щоб так сталось:
Хай береже тебе любов моя.

Вітрам заступить хай дороги, 
Від серця хмару суму відведе,
Щоб чорнотою горя і знемоги 
Не затьмарився ніколи день.

Яким ти є й готовий бути -
Хай світиться твоє ім’я,
Від злих намов, від слів отрути
Хай береже тебе любов моя.

6

10

14 1, 2, 3.

18

Íå -     ìà -  ëî öâ³-òó â³ä -áó - ÿ -        ëî, âæå ñòè -  õëà ï³ñíÿ ñî-ëîâ'ÿ,           ÿ

çàê -    ëè-íàþ,ùîá òàê ñòà-  ëîñü:õàé áå-ðå-  æå    òå-  áå ëþáîâ ìî-  ÿ.            Â³ò-ðàì çàñ-

òóïèòü õàé äî- ðî      -      ãè,â³ä ñåðöÿ õìàðó, ñó-ìó  â³ä-  âå-äå,ùîá ÷îðíîòî-þ ãî-ðÿ  ³  çíå- 

ìî -   ãè         íå çàòü -ìà -   ðèâ- ñÿ  í³ - êî -ëè  äåíü.              ß      //   ÿ                   ÿ   çàê-ëè -

íà - þ,  ÿê   ³   çàê -     ëè -  íà -  ëà:        áå -ðå - æè      éî- ãî  ëþáîâ ìî - ÿ.
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Не забувай...
Помірно  1, 2, 3                     Сл. А. Самойленка, муз. А. Тетерука
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26

Âæå é ëèñòî-ïà -    äè   ìî - ¿    â³ä -øó- ì³-ëè,  ì³-   ëè...  ³         ñí³ã    äî  ñêðîíü     ìî -

¿õ     ó -   æå  ïðè -ïàâ...         Ë³ -       òà  ìî - ¿,                       ñêà -    æ³ - òå   ìî - ¿é   ìè - ë³é,       

ùî            ÿ       çî -    ðþ    ñâî -  þ      øó -   êàâ,             à ...        ë³ -      òà     ìî -  ¿,

 ñêà -     æ³ -òå    ìî -¿é     ìè -ë³é, ùî        ÿ    çî -ðþ ñâî-þ øó - êàâ.     4.Âæå é ëèñòîïà -äè

 ìî-¿ â³ä-øó-ì³ -          ëè,  ³     ñí³ã äî ñêðîíü ìî- ¿õ ó-æå ïðèïàâ...      ë³ -   òà ìî -¿,      ñêà -

æ³  -òå  ìî -¿é ëþ- á³é,ìè -ë³é, ùî    ÿ  çî -ðþ  ñâî-þ øó-  êàâ,          à...     ë³ -  òà  ìî-¿,

ñêà -   æ³  - òå  ëþ - á³é,ìè -ë³é,  ùî       ÿ   çî -ðþ ñâî -þ   øó -êàâ,          ë³ -  òà  ìî -¿,

ñêà  -     æ³ -  òå   ëþ - á³é, ìè -ë³é,    ùî             ÿ      çî -   ðþ  ñâî -  þ     øó - êàâ

4. Ñîëî 
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Вже й листопади мої відшуміли, міли...
І сніг до скронь моіх уже припав... 
Літа мої, скажіте моїй милій, 
Що я зорю свою шукав.

Щоб приголубить душу єї ніжну, ніжну, 
Ввійти в неспізнану Божу красу 
І лілію, квіточку білосніжну, 
Вплести в схвильовану косу.

Нехай цвіте при щирій, добрий долі, долі 
І ти, кохана, з нею розквітай, 
І на твоїм щедрім, життєвім полі 
Моїх снігів не забувай.

Вже й листопади мої відшуміли, 
І сніг до скронь моїх уже припав... 
Літа мої, скажіте моїй любій, милій, 
Що я зорю свою шукав. 
Літа мої, скажіте любій, милій, 
Що я зорю свою шукав.
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Явір і Калина
Жваво                                      Сл. Т. Сергійчука, муз. А. Тетерука

7

13

19

25  

Â³ä -    ñè -        í³ -ëî Ë³ -òî,  â³ä-æîâ- ò³- ëà      Î -         ñ³íü.    ß -   â³ð         ñí³-ãî-êâ³-òîì 

âêðèâñü  ïðîñ -  òî -   âî -      ëî -      ñèé.  Òè -     ß -           âî -ðè -íà,  ß -     âî -      ðåí-êî - ÿ - â³ð -

   ó  ñí³ -æè-íàõ êâ³- òè        êó -    ÷å -        ðÿ -        â³,                   ó         ñí³ -    ãó - ñí³-   æè - íàõ

÷åð -      âî -      íà   êà -ëè -íà,   à    íàâ -êî-ëî - ï³ñ -    íÿ       â³ò -   ðà         ëè -     íå.

   À  íàâ -êî-ëî  - ï³ñ -íÿ â³ò -ðà  ëè -      íå,      à    íàâ -êî-ëî -    ï³ñ -   íÿ        ëè -    íå.

Відсиніло Літо.
Віджовтіла Осінь.
Явір снігоквітом
Вкривсь простоволосий.

Приспів: 
Ти – Яворина,
Яворенко-явір –
У сніжинах віти кучеряві,
У снігу-сніжинах
Червона Калина,
А навколо пісня вітра лине.

Кучеряві віти.
Кучерява доля.
Як угледів Вітер,
Крикнув серед поля.

Приспів

Крикнув без гордині
Понад білим світом: 
– І я теж віднині
Вже не просто Вітер!

Приспів

Я тепер щоднини
(Хай Зима чи Літо!),
Там, де та Калина –
Вітеренко-вітер.

Приспів
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Зорі кохання
Бадьоро                                     Сл. В. Вихруща, муз. А. Тетерука

6

10

15

19

23

Äî  ñè - í³     íå -      áà                          òó -ëÿòü-ñÿ   çî -         ð³,                çî -ð³  ëþ -

áî -               â³                íå   çãàñ - íóòü, í³!                                                Ï³ñ -íÿ  êî -õàí - 

íÿ                               â  ñè -  íüî -ìó  ìî -             ð³,                    ï³ñ -íÿ êîõàí -       íÿ  â íà - 

ø³é            âåñ -  í³.                                               Ï³ñ -  íÿ   êî -  õàí -               íÿ   

â ñè -íüî-ìó   ìî-               ð³,           ï³ñ -   íÿ   êî -  õàí -       íÿ    â íà -            ø³é       âåñ - 

í³.                                      2. Á³ëü-øî-ãî //   î -       ÷³     òâî - ¿.  

До сині неба туляться зорі,
Зорі любові не згаснуть, ні!
Пісня кохання в синьому морі,
Пісня кохання в нашій весні.

Більшого щастя мені не треба,
Підем на зустріч зливам, вітрам.
Ти подаруй мені зоряне небо,
Я тобі сонячний ранок віддам.

Очі – то зорі, зорі – то очі,
Світять в дорозі зорі мені,
Милої очі бачити хочу
В тугу хвилину, в мрійному сні,

Вітер розвіє здиблені хмари,
І заспівають знов солов’ї.
Місяць голубить здружені пари,
Хочу я бачити очі твої.

 2р.

2р.

2р.

2р.
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Моя зоря
Журливо                             Сл. П. Кондратенка, муз. А. Тетерука

6

11

16

Ïðîñ -     òè     ìå - íå,                 ìî -ÿ    çî -  ðÿ,                    çî -  ðÿ        ìî -  ÿ

ðàí -  êî -    âà -   ÿ,                        ó     âñ³õ ëþ -äåé       âå -÷³ð -  íÿ - ÿ,                       à  â

ìå -      íå   ñâ³ -               òàí-êî -âà- ÿ.              Ó   âñ³õ   ëþ -äåé                    âå - ÷³ð -       íÿ -

  ÿ,                     à  â  ìå -   íå   ñâ³ -                 òàí-êî -   âà -  ÿ.                      Ó      // - ÿ.

Прости мене, моя зоря,
Зоря моя ранковая.
У всіх людей вечірняя,
А в мене світанковая.

Лиш промінь сонця заіскрить
На обрії земному,—
Щеза зоря в єдину мить,
Спішить в світи додому.

Я не умів тебе любить,
Робив усе невміло.
Як легко серце погубить,
Якщо воно горіло.

Тепер лиш попіл заміта
Сліди того пожару.
Життя так швидко проліта,
Забудеш й ти помалу.

2р.

2р.

2р.

2р.
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Сон
Помірно                                    Сл. І. Дмухайла, муз. А. Тетерука                  

4

7 1. 2.

Ñòåï,ÿê  òè -   õå  ìî -  ðå,  îá -ñòó - ïèâ äîâ-êî -ëà,            ò³ëü-êè øåï-÷å êî-ëîñ,ïðî-ìîâ -

ëÿ -  º     êâî -    ëî,                   ÿ      ³ -    äó.  Ï³ä ñîí-öåì íè -  âè     çî -ëî- òÿòü -    ñÿ,

ïðî -  áó -  äè - ëîñü ñåð - öå,    à      ñíè     äà - ë³ ñíÿòü-ñÿ.          //  äà -ë³   ñíÿòü - ñÿ.  

Степ, як тихе море, обступив довкола,
Тільки шепче колос, промовляє кволо.
Я іду. Під сонцем ниви золотяться,
Пробудилось серце, а сни далі сняться.

Чую між колоссям тихо спів лунає,
Наче струни кобзи хтось перебиває.
Роздивляюсь серцем і знаходжу диво –
То дівча з колосся визира поштиво.

Як її побачив, зразу закохався –
Цілий вік нізащо б з нею не ростався,
А вона до мене ніжно прихилилась,
Ну яке то щастя, що мені приснилось.

Від цілунків ніжних квіти затремтіли,
Знов завмерло серце, а сни відлетіли.

2р.

2р.

2р.

2р.
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Твоє танго
Помірно                             Сл. В. Простопчука, муз. А. Тетерука

3

5
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12

15 1. 2. 

Õî÷ çà-  áó - òè, òî        çà- áóäü,                    õî÷ çãà-  äà -  òè,  òî          çãà - äàé... 

îé,  ìå -ò³- ë³   á³ -    ë³,    âñå      ìå -   òóòü,              á³ -ë³   ìå -  ò³ - ë³     ³          êðàé.

Ó    ðîç-ëó -  ö³   ÿ            î - äèí.                       Ó    ðîç -ëó - ö³    òè          îä -  íà.

Îé  áè,õî÷ êðàïëè -íî÷ -  êó    ñþ -    äè                 çà-ì³ñòü êî-õàííÿ      âè - íà.              Îä -

íà -  º -  äè -        íà            ïî-    ñå -ðåä ãà -   þ  ó          ïà -  âó -  òè -    íàõ       ñâî -           ¿õ

ñìó -òèí                                  áå -     ðå -  çà    ÷îð -      íà...          òå -  ïåð  ÿ    çíà -    þ,         ùî

êî - ë³ð   ÷îð -        íèé            ó       ñà -  ìî -ò³.                        //  Òî  çà - áóäü.

Хоч забути, то – забудь.
Хоч згадати, то згадай...
Ой, метілі білі все метуть,
Білі метілі і край.
У розлуці я один,
У розлуці ти одна.
Ой би хоч краплиночку сюди
Замість кохання вина.

Приспів: 
Одна-єдина посеред гаю
У павутинах своїх смутин.
Береза чорна... Тепер я знаю,
Що колір чорний у самоті.

Крапельку вина би, та
Безпросвітна і німа
Ця снігова вія-суєта,

Заметільна ця зима.
Здаленів твій світ... Нема.
Всі печалі в мій ростуть.
А між цими світами двома
Білі метілі метуть.

Приспів

Білі метілі... немов
Дим від твоєї фати.
Здається, близько наша любов –
Заметіль лиш перейти.
Переступити – і край –
Через розвітрену путь...
Схочеш ти згадай,  то згадай,
А забути? То забудь.

Приспів
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Зозуля
Журливо                              Сл. В. Давидчика, муз. А. Тетерука

4 1. 2.

7 1.

10 2.

Â ë³ - ñ³ íà  ñîñ-íè -     í³      çî - çó -   ëÿ êó - êó -  º.           Ìî - ëî -äà ä³â - ÷è -       íà

ç õëîïöÿ-ìè æàð - òó -     º,          ç õëîï-öÿ-ìè æàð -òó -     º.         Êó -    êó,       êó -    êó,

ð³ä - êî  ³     ÷àñ -  òåíü -  êî,        õòî   ¿-    ¿    ïî - ÷ó -       º          çà-ùåìèòü ñåð-äåíü- êî, 

çà-      ùå-   ìèòü ñåð -    äåíü  -     êî.           //   çà -     ùå -  ìèòü  ñåð   -     äåíü   -    êî.

В лісі на соснині
Зозуля кукує.
Молода дівчина 
З хлопцями жартує.

Приспів: 
Ку-ку, ку-ку,
Рідко і частенько.
Хто її почує –
Защемить серденько.

Жартувала нічку,
Жартувала й сьому,
Закохалось серце,
Тяжко йти додому,

Приспів

У дівчини сльози,
Зозуля кукує,
Один хлопець любий
З нею не жартує.

Приспів

Шепче їй водиця:
«Твоє горе знаю;
Ти ходи до мене,
Я тебе сховаю».

Приспів

Дівчину і горе
Річка приласкала.
І ніхто не знає,
Чому таке сталось.

Приспів

На плакучій іві
Зозуля кукує,
Молода дівчина
Жартів більш не чує.
Приспів
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Купала, Купала
Повільно                                                           Сл. і муз. А. Тетерука

6

Êó - ïà -ëà, Êó - ïà - ëà,                   ä³â - êà  íå    ñïà - ëà.                    Í³÷ -êó  íå  ñïà - ëà,

ùàñ -    òÿ   øó -              êà-     ëà,    äî -       ëþ     øó-    êà - ëà.  

Купала, Купала,
Дівка не спала.
Нічку не спала, щастя шукала,
Долю шукала.

«Де ж тоє щастя,
Де ж тая доля,
Хто може знати, кого спитати,
Де мені шукати?»

В темному лісі
Розцвіла квітка,
Лісом проходить, дівка находить
Папороть-квітку.

«Де моє щастя, 
Де моя доля?»
«Щастя в коханні, доля в любові», –
Сказала квітка.

«Плети віночок
З білих квіточок.
В купальську нічку неси на річку,
В нічку на Івана».

«Неси віночок
Темная ніченька,
Неси додому, де моя доля,
Люба річенько.
В якій сторонці гарнії хлопці,
Де любе личенько».

2р.

2р.

2р.
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Вийду вночі у твій сад
Помірно                               Сл. Т. Сергійчука, муз. А. Тетерука   

8

15

21

Âèé -        äó  âíî -    ÷³       ó             òâ³é      ñàä        (òè -      õèé,  ïàõ -   êèé     ³          ó -

ðî -        ÷èé) -ùåä -  ðèé   áóç -        êó        öâ³ - òî -  ïàä                   âêðè -  º       òóò       ìå -

íå              î -     õî -          ÷å.     Ùåä -  ðèé   áóç -                êó          öâ³ -    òî - ïàä

âêðè -                    º                   òóò             ìå -         íå                î -          õî -             ÷å.

Вийду вночі у твій сад
(Тихий, пахкий і урочий) –
Щедрий бузку цвітопад
Вкриє тут мене охоче.

Серце стріпнеться моє
(Щемко, глибоко і важко) –
В ньому гніздечко зів’є
Смутку невеличка пташка.

Цвіт же тектиме дощем
(Білим, червоним і синім) –
Вранці розквітлим кущем
Стану я в саду єдиним.

Вийдеш набрати квіток
(Мріяна, красива і юна) –
Глянеш: в руці не бузок –
Мого серця рвані струни.
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Провесінь
Помірно                            Сл. Н. Миколайчук, муз. А. Тетерука

 

5

8

11

14

ßê ç ìî -ðî -çó   íà  í³æ -íó  âî -äè -    öþ        ïå -  ðå - ïëà - âè -     ëè çè-ìó  ñí³ -ãè,

ðîç -        ãà -  äà -    ëè        ñòðóìê³â òà -  ºì -íè -        öþ           ïî -     ëîõ -   ëè -     â³

âåñ - íè    áå - ðå -  ãè.                Òà é      ïîì -   ÷à -     ëè       â³ä  êðà - þ    äî   êðà -   þ

ñïî-       â³ -       ùà -      òè        ïðîñ -òó  íî- âè - íó: -             Éäå -    âåñ -      íà!        ²

äî   íàñ,   ³     äî    ãà -                þ!    Éäå    âåñ -  íà!    Ñòð³ -   ÷à - º -    ìî  âåñ - íó!

Як з морозу на ніжну водицю
Переплавили зиму сніги,
Розгадали струмків таємницю
Полохливі весни береги.

Приспів: 
Та й помчали від краю до краю
Сповіщати просту новину:
– Йде весна! І до нас, і до гаю!
Йде весна! Стрічаємо весну!

Зашуміла від радості повінь,
Забриніла від вітру блакить,
І крилами зачепивши промінь,
В небі перший жайворон тремтить.

Приспів

Прилаштовує сонячні дзвони,
Щоб здобути в зернині красу,
Розігнати льодів заборону
І зустріти у полі росу.

Приспів

Простеляймо рушник на долоні,
Пригадаймо веснянки слова,
Збережімо бджолу на осонні,
Що прокинулась знову, жива!

Приспів

Хай покине зневіра нас темна,
Застороги відійде печать!
Тільки той проживе недаремно.
Хто весну не втомився стрічать.

Приспів

2р.
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7

14

20

Çóñ -  òð³â         ÿ    òå-áå âæå  ïî  âåñ - í³,       áó -   ëî              òî   âñå,ÿê    ó òî-     ìó

ñí³,   ç  òèõ  ï³ð     ìî -ÿ  ìè - ëà    ³       ìî -     ÿ    º -  äè -íà   ëè-øèëàñü â ìî ¿é ñòå - æè -

í³.                           Ç òèõ  ï³ð         ìî -ÿ   ìè -  ëà        ³         ìî -  ÿ         º -  äè -   íà   ëè - 

øè -   ëàñü â ìî -¿é       ñòå -      æè -       í³.                       2. Òâ³é  // - áè. 

Повесіння зустріч
Помірно                                                          Сл. і муз. А. Тетерука

Зустрів я тебе вже по весні,
Було то все, як у тому сні,
З тих пір, моя мила і моя єдина
Лишилась в моїй стежині.

Твій зір пам’ятаю з тих часів,
Голос – в співі пташих голосів,
Твій стан, як у тої лебедоньки білий,
Що з лебедем в гордій красі.

Летять наші роки й наші дні,
А я залишаюсь в тій весні.
Весна, яка дала і силу, і крила
Шукати простори ясні.

Все те, що я залишив тобі
Моя мила, люба, не згуби.
Нас доля з’єднала і щастя нам дала,
Щоб в парі прожить без журби.

 2р.

 2р.

 2р.

 2р.

76

Сонце від мене сховалось
           Повільно      Сл. і муз. А. Тетерука

5

9

Ñîí - öå   â³ä  ìå -  íå ñõî -âà -      ëîñü,         ñóì -íî ìå -  í³      íà  äó -ø³,

æè -   òè    ñà - ìîò - íüî  ä³ñ -  òà -       ëîñü     äî -ë³    ìî -   ¿é   â   òè -   ø³.

Æè -òè ñà-ìîò-íüî ä³ñ - òà -       ëîñü          äî -ë³   ìî - ¿é   â  òè -      ø³.

Сонце від мене сховалось,
Сумно мені на душі.
Жити самотньо дісталось
Долі моїй в тиші.

Певно, не жити, а бути
Долі в бурхливім житті.
Зустрічей тих не забути
У моїм майбутті.

Хмурно і сумно у хаті
Мені самотній, одній.
Хочу і буду чекати
Спасенної весни.

Знаю, весна не зігріє, 
Сонце – не перше світло.
Тільки на тебе надія,
І на твоє тепло.

2р.

2р.

2р.

2р.
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Сонечко красне
Лірично                                 Сл. С. Черкасенка, муз. А. Тетерука

7

14

20

ßê       ñîí -    öå ñì³-ºòü-ñÿ -  ëþ - áî âñ³ì æè-âåòü -    ñÿ,        êî-     ìà-      õà,çâ³ð,ëèñ-òÿ

ðà -  ä³,âå - ñå-ëÿòü -     ñÿ.     Ç³é -  äè æ    ÿñ -         íå,  ç³é -    äè æ  êðàñ -      íå,  áî       ó 

òâî -¿ì ñÿé - â³   ñåð - öÿ ñï³â íå çãàñ -      íå.        Ç³é -    äè æ     ÿñ -              íå, ç³é -   äè æ

êðàñ -         íå,           áî      ó               òâî -¿ì  ñÿé -  â³     ñåð - öÿ  ñï³â   íå  çãàñ -             íå.

Як сонце сміється –
Любо всім живеться.
Комаха, звір, листя
Раді, веселяться.

Приспів: 
Зійди ж ясне!
Зійди красне,
Бо у твоїм сяйві
Серця спів не згасне.

Хмарою укрилось –
Кругом засмутилось.
Знов прийшла біда:
Війнули холода. 

Приспів: 
Летять зими –
Сумні всі ми,
Сховались тварини,
Пов’яли рослини.
Зійди ж ясне!
Зійди красне,
Бо у твоїм сяйві
Серця спів не згасне.

Надія не в’яне –
Сонце знов прогляне,
Комаха, звір і птах
Оживе в лісах.

Приспів: 
Тепло, квіти
Сонцем вмиті,
Зашумить з водою
Шум дерев весною.
Зійди ж, ясне!
Зійди красне!
Знай, у твоїм сяйві
Серця спів не згасне.

 2р.
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Літечко
Рухливо                                                        Сл. і муз. А. Тетерука

5

8

11 1. 2.

Òî  âæå    ë³ -òå÷-êî ïðèé-øëî  äî  íàñ,             ãàð -í³   êâ³ -òî÷ -êè öâ³-òóòü â öåé

÷àñ,            âèé äè â ïî -ëå - òà çáè - ðàé        ³ â  â³ -     íî - ÷îê  çàï-ë³ -   òàé,     òà   æèò - 

 òÿ       ñâî - º      òè    ïðèê -     ðà -          øàé.       Âèé - äè â ïî -ëå    ³  çáè - ðàé - òà â â³ -

íî -  ÷îê    çàï - ë³ -   òàé,       òà     æèò - òÿ ñâî - º  òè   ïðèê - ðà -   øàé. Ó-   ñ³ // - àé.

То вже літечко прийшло до нас,
Гарні квіточки ростуть в цей час,
Вийди в поле – та збирай
І в віночок заплітай,
Та життя своє ти прикрашай.

Усі квіти мають кольори,
Серед квітів є і королі.
Оранжовий – сонечко,
Зелений – то полечко,
Білий цвіт – то наша долечка.

Жовті квіти – то весни буття,
А червоний – то саме життя.
Для кохання, для краси
Гарні квіти ти неси,
Можеш руку ти тоді просить.

Вийди в поле ти в самих жнивах,
Коли зріє зернятко в хлібах,
Жовто-синіх назбирай,
Для Вкраїни передай
І гарного літа побажай.

 2р.

 2р.

 2р.

 2р.
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Молитва
                 Не поспішаючи Сл. і муз. А. Тетерука

6

10

14 1.

18 2.

Ñïà - ñ³í -      íÿ     ïðî -ñè - ìî     áëèçü-êèì,çäî-ðîâ'- ÿ é â³-ðó â æèòòÿ.              Äî

Òå -     áå  íàø óê -ë³í    íèçü -       êèé          ó        ñòà -   í³   ïå-  ðåä -÷óò -òÿ.              Ìà -
                                                                                                                                                  Ïðå -

ð³ -              º!        Òè       â³ -        ðà    é  íà -  ä³ -  ÿ â ìî¿ì æèòò³,                              äîç -
÷èñ -           òà!       Òè      â³ -        ðà    é  íà -  ä³ -  ÿ â íàø³ì áóòò³.                            Ïðå -

âîëü               æå          ìî -       ëè -      òèñü     çà     äî -               ëþ   ñâî -  þ.              Ïðå -

÷èñ -        òà!     Ìè     â³ -         ðè-     ìî  â  ìè -      ë³ñòü      Òâî - þ.                      2. Ìî -

Спасіння просимо близьким,
Здоров’я й віру в життя.
До Тебе наш уклін низький
У стані передчуття.
Приспів: 
Маріє! Ти віра й надія в моїм житті,
Дозволь же молитись за долю свою.
Пречиста! Ти віра й надія в нашім бутті.
Пречиста! Ми віримо в милість Твою.
Молитви ми посилаєм
В хвилинах наших чекань,
Здоров’я друзям бажаєм,
Найкращих їм сподівань.
Приспів
Нестерпну біль нам приносять 
Хвороби дочок й синів,
Здоров’я їм Тебе просим
В ім’я усіх матерів.
Приспів

н
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Журба
             Повільно, з сумом    Сл. і муз. А. Тетерука

5

8

11

Íà      âî -  ÷àõ       ìî -¿õ       òè,ÿê êâ³ò-êà ðîñ - ëà,    áó -ëà ãàð-íà,âðîäëèâà,ïðè-

â³ò -                  íà...             Ïî - êè   âñ³          òâî -     ¿           ðî - êè   äî - ëÿ  íåñ -ëà,

ñòà -   ëà   íàì   ïðî -ìå -    íåì     ñâ³ò -        ëèì.    Ïî-êè  âñ³          òâî -    ¿               ðî - êè

äî -   ëÿ   íåñ-  ëà,                         ñòà- ëà íàì ïðî-ìå-íåì   ñâ³ò-   ëèì. 2. Áóâ ó   //  - ëå - þ.

На вочах моїх
Ти, як квітка росла,
Була гарна, вродлива, привітна...
Поки всі твої роки 
Доля несла – 
Стала нам променем світлим.

Був у тебе я,
Мила мама твоя,
Було друзів у тебе немало,
Бабуся твоя, –
Дружна наша сім’я
Завжди тобі помагала.

А тепер нема,
Тебе з нами нема,
Тебе з нами нема і не буде...
На душі зима,
В житті нашім зима,
Мукою сповнені груди.

Наш великий рід
Біля тебе стоїть,
Непривично між тим розмовляє,
Що стільки літ
Інший вибрала світ,
Щастя життя залишаєш.
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Прощальна

               Помірно  Сл. і муз. А. Тетерука, обр. С. Любчука

6

11

14

Çäîðîâ'ÿ é ùàñ - òÿ     Âàì,  äîá-ðå ïðèé ìà -    ëè         íàñ.          Ïî-ðà äî-äî - ìó,

ìà -      ºì      âòî -      ìó,     ïðèé-øîâ ðîç-ëó -       êè       ÷àñ.          Äðó - æå       ì³é!
                                                                                                                      Íà -  øà     ï³ñíü

Ï³ñ -       íÿ -  òî      íà -    øå    êî -       õàí -       íÿ,             äî-        ëÿ     äà -   ëà    ñï³ -
äî -        ë³       íà -   ðî -   äó     êî -       ð³í -        íÿ,           éî -         ãî    êâ³ -   òî÷ -  êè

âà -          òè     âì³í -          íÿ,       áó- äå - ìî   âäÿ÷ -      í³      ¿é.
   ³             íà -   ñ³í -            íÿ,       ï³ñ -íÿ- òî     íà -         øà   æèçíü.
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Здоров’я й щастя Вам,
Добре приймали нас,
Пора додому – маєм втому,
Прийшов розлуки час.

Приспів: 
Друже мій,
Пісня – то наше кохання,
Доля дала співати вміння – 
Будемо вдячні їй.
Наша піснь – 
Долі народу коріння,
Його квіточки і насіння,
Пісня – то наша жизнь.

Бажаєм довго жить,
З пісней завжди дружить,
Співайте вволю в хаті, в полі,
Співу других навчіть.

Приспів

Пісня – то наше буття,
Духовне набуття.
Щастя і волі Вашій долі,
Любові до життя.

2р.

2р.

2р.
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5

9

àð î î

Çà    ÷à - ñîì    ÷àñ,çà  êðî-  êîì   êðîê      ïðî-     õî-    äèòü íî- âèé ì³é äå -íüîê.

ß      éäó       âïå -ðåä  ³     êî -æåí ñòà - ðèé  ð³ê ëè-øèâñÿ òàì,  â  ìè -  íó -ë³ì,ïî òîé á³ê.

ß      éäó   âïåðåä  ³   êî-æåí ñòà - ðèé    ð³ê ëè- øèâñÿ òàì,â ìèíó-ë³ì,  ïî  òîé á³ê.

Я йду вперед!
        Маршово   Сл. М. Герасимика, муз. А. Тетерука

За часом час, за кроком крок
Проходить новий мій деньок.
Я йду вперед і кожен старий рік
Лишився там, в минулим, по той бік.

Куди спішу, куди іду,
Що я шукаю, що знайду?
Чи через ліс, чи густий очерет
Вперед іду я, я іду вперед.

Свою я стежку прокладу,
Добро на неї покладу,
Щоб іншим легше і надійно йти
По моїй стежці до моєї мети.

І знайте, по тій стежці я
Ніс правду і своє ім’я.
Нелегко, важко правдоньку нести,
А треба йти, я знаю, треба йти.

Я чую вслід: «Іде козак.
Загинеш там, вернись назад!»
Своїй землі, народу поклонись,
Тільки вперед, назад я не вернусь.
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Пісня про рушник
           Помірно   Сл. А. Малишка, муз. П. Майбороди

Рідна мати моя, ти ночей не доспала
І водила мене у поля, край села.
І в дорогу далеку ти мене на зорі проводжала,
І рушник вишиваний на щастя дала.
І в дорогу далеку ти мене на зорі проводжала,
І рушник вишиваний на щастя, на долю дала.

Хай на ньому цвіте росяниста доріжка,
І зелені сади, й солов’їні гаї,
І твоя незрадлива материнська ласкава усмішка,
І засмучені очі хороші твої.
І твоя незрадлива материнська ласкава усмішка,
І засмучені очі хороші, блакитні твої.

Я візьму той рушник, простелю, наче долю,
В тихім шелесті трав, в щебетанні дібров,
І на тім рушничкові оживе все знайоме до болю –
І дитинство, й розлука, і вірна любов.
І на тім рушничкові оживе все знайоме до болю –
І дитинство, й розлука, й твоя материнська любов.

7

12

17

20

Ð³ä-íà ìà-òè ìî -ÿ,        òè íî-÷åé   íå  äîñ-ïà -   ëà.           ² âî-äè-ëà  ìå -íå        ó  ïî -

ëÿ,    êðàé  ñå - ëà,                 ³  â äî - ðî - ãó     äà -    ëå -   êó        òè  ìå -íå        íà çî-ð³ ïðîâîä-

æà -    ëà          ³  ðóø -   íèê            âè -øè-âà-íèé íà ùàñòÿ äà - ëà.           ² â äî -ðî-ãó  äà -

ëå -           êó              òè  ìå -   íå                  íà   çî-   ð³  ïðî -  âîä - æà -  ëà            ³    ðóø -

íèê     âè -  øè -   âà -   íèé   íà      ùàñ - òÿ,   íà  äî - ëþ   äà -   ëà.
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Реве та стогне Дніпр широкий

      Широко                                                                     Сл. Т. Шевченка

8

15 1. 2.

Ðå -  âå  òà   ñòîã -     íå    Äí³ïð   øè -  ðî -                 êèé,            ñåð- äè - òèé â³ -      òåð

çà -        âè -   âà.                   Äî - äî - ëó   âåð -     áè    ãíå       âè -    ñî -                ê³,

ãî -   ðà -  ìè     õâè -      ëþ     ï³ -          ä³é -   ìà.                    //  ï³ -         ä³é -    ìà.

Реве та стогне Дніпр широкий,
Сердитий вітер завива,
Додолу верби гне високі,
Горами хвилю підійма.

І блідий місяць на ту пору
І зза хмари де-де виглядав,
Неначе човен в синім морі,
То виринав, то потопав.

Ще треті півні не співали,
Ніхто ніде не гомонів,
Сичі в гаю перекликались,
Та ясен раз у раз скрипів.

2р.

2р.

2р.
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В кінці греблі шумлять верби
             Помірно

5
Â ê³í   -    ö³          ãðåá-ë³     øóì - ëÿòü     âåð - áè,   ùî        ÿ         íà - ñà -  äè -    ëà. 

Íå -      ìà        òî -    ãî       êî -    çà -      ÷åíü-êà,   ùî     ÿ      ïî -ëþ -áè -     ëà.   

В кінці греблі шумлять верби,
Що я насадила.
Нема того козаченька,
Що я полюбила.

Ой немає козаченька –
Поїхав за Десну,
Рости, рости, дівчинонько,
На другую весну.

Росла, росла дівчинонька
Та на порі стала.
Ждала, ждала козаченька
Та й плакати стала.

Ой не плачте, карі очі.
Така ваша доля:
Полюбила козаченька
При місяці стоя.

Зелененькі огірочки,
Жовтенькі цвіточки...
Нема мого миленького
Плачуть карі очки!

2р.

2р.

2р.

2р.

2р.
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Ой орали хлопці ниву
           Помірно

6

10 1. 2.

Îé  î - ðà -ëè õëîï -ö³  íè -  âó,   âè -î-  ðà- ëè ÿð - ìî,                    îé       î - ðà -   ëè

õëîï -       ö³        íè -         âó          âè - î-  ðà -ëè    ÿð -  ìî.                    Çàï -   ëà -òè     ìå -

í³             ä³â -     ÷è -         íî,        ùî  ÿ   õî -äèâ  äàð -  ìî.                       // - ìî.

Ой орали хлопці ниву,
Виорали ярмо.
Ой орали хлопці ниву,
Виорали ярмо,
Заплати мені, дівчино, 
Що я ходив дармо.

А я ж тобі, козаченьку,
Платила, платила.
А я ж тобі, козаченьку, 
Платила, платила,
Цілував моє личенько –
Я й не боронила.

То при сонці, то при зорях,
То при місяченьку.
То при сонці, то при зорях,
То при місяченьку
Цілував моє личенько
Мій ти, козаченьку.

І коли ми зустрічались –
Сухі дуби цвiли.
І коли ми зустрічались –
Сухі дуби цвіли,
А коли ми розлучались –
Зелені пов’яли.

Хай дуби ті повсихають,
Що рано так цвіли,
Хай дуби ті повсихають,
Що рано так цвіли,
Хай ті люди щастя не знають,
Що нас розлучили.

Ой не світи, місяченьку, 
Ще й на той перелаз.
Ой не світи, місяченьку, 
Ще й на той перелаз,
Де стояли ми з тобою,
Може, в останній раз. 

2р.

2р.

2р.

2р.

2р.

2р.
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Посіяла огірочки
       Поволі

6 1. 2.

Ïî -ñ³ - ÿ -       ëà  î -   ã³- ðî÷ - êè áëèçüêî íàä  âî -äî-  þ.                  Ñà - ìà áó - äó

ïî -  ëè - âà -        òè           äð³á-íî - þ     ñëüî -    çî -                   þ.      // -çî -                þ.

Посіяла огірочки
Близько над водою.
Сама буду поливати
Дрібною сльозою.

Ростіть, ростіть огірочки
В чотири листочки.
Не бачила миленького
Аж три вечорочки.

На четвертий побачила, 
Як череду гнала,
Не сказала «добривечір»,
Бо мати стояла.

Бо мати стояла,
А батько дивився.
Не сказала «добривечір»,
Щоб не насварився.

Ні я йому «добривечір» –
Він мені ні слова.
Тільки махнув платком білим:
«Будь мила здорова».
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Ой хмелю ж, мій хмелю
        Помірно

4

7 1. 2.

Îé        õìå -     ëþ  æ            ì³é,   õìå -             ëþ,                   õìå -   ëþ     çå -           ëå -

íåíü -                êèé,                      äå   æ  òè,      õìå -            ëþ,    çè - ìó  çè -ìó -âàâ,                   

ùî     é     íå             ðîç -          â³  -             âàâ - ñÿ?     // - âàâ -       ñÿ?              //-ñåíü - êå!

– Ой хмелю ж мій, хмелю,
Хмелю зелененький,
Де ж ти, хмелю, зиму зимував,
Що й не розвивався?

– Зимував я зиму,
Зимував я другу,
Зимував я в лузі на калині
Та й не розвивався!...

– Ой сину ж мій, сину,
Сину молоденький,
Де ж ти, сину, нічку ночував,
Що й не розбувався?

– Ночував я нічку,
Ночував я другу,
Ночував я в тої удовиці,
Що сватати буду.

– Ой сину ж мій, сину,
Ти моя дитино,
Не женися на тій удовиці,
Бо щастя не буде.

Бо в вдовиці серце,
Як осіннє сонце –
Воно світить, світить та не гріє,
Все холодом віє.

А дівоче серце,
Як весняне сонце, –
Ой, хоч воно та й хмарнесеньке,
А все теплесеньке!
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Поза гаєм зелененьким
              Повільно

Поза гаєм зелененьким*
Брала вдова льон дрібненький.

Вона брала, вибирала,
Тонкий голос подавала.

Там Василько сіно косить,
Тонкий голос переносить.

Кинув косу додолоньку,
А сам пішов додомоньку.

Позволь мати вдову брати,
Перестану пить-гуляти.

Не позволю вдову брати –
Вдова вміє чарувати.

Поза гаєм зелененьким
Брала вдова льон дрібненький.

4

Ïî -   çà      ãà -                 ºì        çå -             ëå -  íåíü -êèì,      ïî - çà  ãà -     ºì 

çå - ëå - íåíü -  êèì               áðà -      ëà   âäî -  âà     ëüîí äð³á - íåíü -        êèé.

* Кожний рядок повторюється двічі.
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Цвіте терен
                   Повільно

7

13 1. 2.

Öâ³ -        òå      òå -        ðåí,   öâ³ -       òå      òå -   ðåí,          à          öâ³ò    î -              ïà -

äà -                    º.                          Õòî     â  ëþ -áî -           â³          íå        çíà-   ºòü- ñÿ,

òîé           ãî -       ðÿ                    íå          çíà -                       º.                       //   -  º.

Цвіте терен, цвіте терен,
А цвіт опадає.
Хто в любові не знається,
Той горя не знає.

А я молода дівчина
Та й горя зазнала,
Вечороньки не доїла,
Нічки не доспала.

Ой, візьму я криселечко,
Сяду край віконця,
А ще й очі не дрімали,
А вже сходить сонце.

Хоч дрімайте, не дрімайте –
Не будете спати.
Десь поїхав мій миленький
Іншої шукати.

Ой ви, очі, мої очі,
Що ви наробили?
Що всі люди обминали,
А ви полюбили.

Нехай їде, нехай їде,
Нехай не вернеться,
Не дай Боже, йому щастя,
Де він повернеться.

Ой ви, очі, мої очі,
Ой ви, очі карі,
Привикайте, мої очі
Ходити без пари.
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Місяць на небі
               Повільно

6

11

Ì³ - ñÿöü   íà     íå -              á³,        ç³ -   ðîíü -      êè         ñÿ -       þòü,   òè -   õî     ïî

ìî -                ðþ         ÷î -     âåí      ïëè -      âå.               Â ÷îâ-   í³       ä³â -       ÷è -       íà

ï³ñ -  íþ      ñï³ -     âà -            º,        à    êî -  çàê   ÷ó -     º -    ñåð -äåíü-êî     ìðå.

Місяць на небі, зіроньки сяють,
Тихо по морю човен пливе,
В човні дівчина пісню співає,
А козак чує, серденько мре.

Ця пісня мила, ця пісня люба,
Все про кохання, все про любов.
Як ми зустрілись, та й розійшлися,
Тепер зійшлися навіки знов.

Ой очі, очі, очі дівочі,
Темні? як нічка, ясні, як день.
Ви ж мені, очі, вік вкоротили,
Де ж ви навчились зводить людей.

Чи dас ворожка приворожила,
Чи чарівниця чарів дала?
Чи в такім зіллі мати скупала,
Щоб я щаслива в житті була.
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 Туман яром, туман долиною
    
       Повільно

3
Òó -      ìàí       ÿ -              ðîì,                    òó -      ìàí      äî -      ëè -      íî -    þ,

òó -  ìàí   ÿ -      ðîì,              òó -  ìàí    äî -           ëè -               íî -                þ.

Туман яром, туман долиною.*
За туманом нічого не видно.
Тільки видно дуба зеленого.
Під тим дубом криниця стояла,
Там дівчина воду набирала.
Ах втопила золоте відерце –
Заболіло в дівчиноньки серце.
«А хто ж моє відерце дістане –
Той зі мною на рушничок стане».
Одізвався козак молоденький:
«А я твоє відерце дістану,
І з тобою на рушничок стану.
Хай виплива туман на долину,
Якщо доля – заберу дівчину».

* Кожний рядок повторюється двічі.
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Горіла сосна
      Помірно

7

12

Ãî -     ð³ -       ëà       ñîñ -         íà,       ïà -              ëà -      ëà,                         ãî -   ð³ -   ëà

ñîñ -        íà       ïà-    ëà -     ëà,      ï³ä         íåé       ä³â -        ÷è-            íà       ñòî -   ÿ -   ëà,

ï³ä           íåé         ä³â -           ÷è -               íà            ñòî -              ÿ  -        ëà.

Горіла сосна, палала*, 
Під ней дівчина стояла. 

Під ней дівчина стояла, 
Русяву косу чесала. 

– Ой коси, коси ви мої, 
Довго служили ви мені. 

Вже більш служить не будете,
Під білий вельон підете.

Під білий вельон, під вінець,
Більш не піду я у танець.

Під білий вельон з кінцями, 
Більш не піду я з хлопцями. 

Під білий вельон з хусткою, 
Більш не піду я з дружкою. 

Горіла сосна, ще й той пень, 
Грайте, музики, цілий день.

* Кожний рядок повторюється двічі.
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Світить місяць
         Помірно

5 Ñâ³-òèòü ì³ -    ñÿöü,      ñâ³ -òèòü ÿñ -    íèé,          à   ç³ -ðîíü-êè  ìè -ãî -        òÿòü.   Íå ïóñ -

êà -       º               ìå - íå     ìà -        òè         â   ñàä  âèø - íå -âèé  ïî - ãó - ëÿòü.

Світить місяць, світить ясний,
А зіроньки миготять.
Не пускає мене мати
В сад вишневий погулять.

«Пусти мене, моя мамцю,
Я там довго не буду.
Заспіває соловейко –
Я його послухаю».

«Не поможе тобі, доню,
Не поможе цяя річ,
Відчини, доню, віконце, –
Слухай його цілу ніч».

А ще півні не співали,
Дочка плакала в вікні,
Мати зятя вибирала –
Дочка думала, що ні.

2р.

2р.

2р.

2р.
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 Ой ти, дівчино
        Помірно

4 1. 2.

ð

Îé,   òè,   ä³â-÷è -  íî,        ãàð -  íà         ³   ïèø -íà,îé òè, ä³â-       ÷è -    íî,    ãàð-íà   ³

ïèø - íà,      ÷î-ìó  äî   ìå -   íå    â÷î - ðà   íå   âèéø-ëà,      îé, òè, ä³â -// âèéø - ëà.

«Ой ти, дівчино, гарна і пишна,
Чому до мене вчора не вийшла?»

«Я виходила, тебе не було,
Я заплакала, назад вернулась.

Більше не вийду, з тобой не стану,
Пришлю я сестру такую саму».

«А я з сестрою всю ніч простою,
Не та розмова, що із тобою.

Не тії речі, не та розмова,
Не біле личко, не чорні брови».

2р.

2р.

2р.

2р.

2р.
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У городі верба росла
       Повільно

8
  Ó ãî-ðî-ä³       âåð -    áà   ðîñ -                ëà,       ó      ãî- ðî -     ä³    âåð - áà       ðîñ -   ëà.

Òàì   ñòî -      ÿ -   ëà    ä³â -               êà     êðàñ -                    íà.

У городі верба росла, (2р.)
Там стояла дівка красна. 

Вона красна, ще й вродлива, (2р.)
Її доля нещаслива. 

Її доля нещаслива, – (2р.)
Нема того, що любила.

Нема його, та й не буде, – (2р.)
Розраїли злії люди.

Розраїли, розраїли, (2р.)
Щоб ми в парі не ходили.

А ми в парі ходить будем (2р.)
І друг друга любить будем.
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Із-за гори кам’яної
              
             Помірно

6 ²ç-    çà       ãî - ðè     êàì'- ÿ- íî  -   ¿       ãî-ëó -áè                 ë³ -  òà -            þòü.

Íå      çàç -     íà -      ëà         ðîç-êî-øåíüêè,âæå ë³- òà            ìè -íà -       þòü.

Із-за гори кам’яної
Голуби літають.
Не зазнала розкошеньки, –
Вже літа минають.

Запрягайте коні в шори,
Коні воронії,
Та й поїдем доганяти
Літа молодії.

Ой догнали літа мої
На кленовім мості.
«Ой верніться літа мої
Хоч до мене в гості».

Не вернемось, не вернемось, 
Немає до кого,
Бо не вміла шанувати,
Як здоров’я свого».

«Ой, верніться, ой, верніться,
Літа молодії,
Буду я вас шанувати,
Літа молодії».
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Ой у вишневому саду

         Швидко

6 1. 2.

 Îé    ó âèø-íå -   âî -  ìó   ñà - äó,       òàì  ñî -ëî-âåé -      êî    ùå -áå - òàâ,        äî -

äî - ìó   ÿ  ïðî -  ñè -  ëà -  ñÿ,     à   â³í ìå - íå       âñå  íå  ïóñ -     êàâ.  Äî -  // -  êàâ. 2. Êî- 

Ой у вишневому саду,
Там соловейко щебетав,
Додому я просилася,
А він мене все не пускав.

«Коханий мій, а я твоя,
Дивись уже зійшла зоря!
Проснеться матінка моя –
Буде питать, де була я».

«А ти веди такую річ:
Яка чудова майська ніч!
Весна іде, красу несе,
А тій красі радіє все!»

«Доню моя, не в тому річ,
Де ти гуляла цілу ніч?
Чому розплетена коса, 
А на очах блищить сльоза?»

«Коса моя розплетена –
Її подружка розплела,
А на очах блищить сльоза –
Була любов, та вже нема.

Мамо моя, ти вже стара,
А я весела, молода.
Я жити хочу, я люблю, –
Мамо, не лай доню свою».
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Вітер з поля

       Неспішно

Вітер з поля, хвиля з моря,
Ой та довела любов до горя*.

Світ – головонька кружиться,
Ой, та на плече орел садиться.
 
Ой ти, орле сизокрилий,
Скажи ж мені правдоньку: де мій милий?

Ой твій милий на роботі,
Ой та на літейному заводі.

«Що ж він робить-поробляє?»
«Ой, та й мідні трубоньки виливає».

Налетіли вражі люди,
Ой та й поламали ж мідні труби.

Пішла вода по заводу,
Ой та пішла славонька по народу.

А я слави, слави не боюся,
Та й на тій дівчині оженюся.

3
Â³ -                      òåð  ç    ïî  -                   ëÿ,          õâè -                 ëÿ  ç   ìî                  -   ðÿ,

îé       òà       äî -      âå -      ëà              ëþ -            áîâ                     äî      ãî -          ðÿ.

* Кожний другий рядок повторюється двічі.
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І туди гора, і сюди гора

       Спокійно, соло

3    ²           òó -      äè         ãî -        ðà,                    ³           ñþ -     äè       ãî -      ðà,

  à       ïî-ì³æ òè -  ìè        êðó - òè  ìè  ãî-   ðà -   ìè                ñõî -  äè- ëà  çî - ðÿ.

І туди гора, і сюди гора,
А поміж тими крутими горами 
Сходила зоря.

Ой то ж не зоря – дівчина моя
З новенькими відерцями
По водицю йшла.

«Дівчино моя, напій же коня
З рубленої нової криниченьки,
З повного відра».

«Козаченьку мій, коли б я твоя –
Взяла б коня за шовковий повід
Та й напоїла».

«Дівчино моя, чом заміж не йшла?»
«Бідна була, по наймах ходила –
Пари не найшла».

«Дівчино моя, сідай на коня,
Та поїдем в чисте поле
До мого двора.

А в мого двора нема ні кола,
Тільки стоїть кущ калини –
Та й та не цвіла.

Калина моя, чом ти не цвіла?»
«Зима люта та й цвіт оббила –
Тим я не цвіла».
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Повій, вітре, повій буйний
        Повільно

3

Ïî -   â³é,    â³ò -     ðå,      ïî -          â³é  áóé - íèé    ç  ãëè- áî- êî - ãî     ÿ -                    ðó.

Ïðè -    ¿äü,       ïðè-¿äü,  ì³é    ìè -  ëåíü -            êèé,         ç      äà - ëå -êî -  ãî  êðà -þ. 

Повій, вітре, повій буйний
З глибокого яру.
Приїдь, приїдь, мій миленький,
З далекого краю.

«Ой, рад би повіяти,
Коли яр глибокий».
Ой, рад би приїхати –
Коли край дальокий.

Коли свого миленького
В похід провожала,
Дала йому зозуленьку,
Щоб рано кувала.
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Ой зелена калина білим цвітом цвіла
            Жваво

9 1. 2.
Îé       çå -      ëå-      íà         êà -    ëè -   íà                      á³ -   ëèì    öâ³ -  òîì öâ³- ëà. ×å -

ðåç       òå -  áå,     êî - çà -  ÷å!                   Ìå -   íå    ìà -     òè   áè -ëà.  ×å -   // áè -ëà.

Ой зелена калина
Білим цвітом цвіла.
Через тебе, козаче,
Мене мати била.

Била мене мати
Березовим прутом,
Щоби я не стояла
З молодим рекрутом.
 
А я собі стояла,
Аж півні запіли,
На двері воду лляла,
Щоби не скрипіли.

На двері воду лляла,
Щоби не скрипіли,
Щоб мати не сварила,
Аби не почула.

А мати не спала,
Та все чисто чула,
Та мене не сварила –
Сама така була.

2 р.

2 р.

2 р.

2 р.

2 р.
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Червоная вишня
               Вільно, рухливо

5

+ 4

×åð - âî -        íà - ÿ        âèø -  íÿ             ç-ï³ä      êî -         ðå -íÿ        âèé -øëà,

  îä -  äà -    ëè    ìå -  íå   çà -  ì³æ,                äå   æèü  íå -  ïðè - âè÷ - íî.

Червоная вишня
З-під кореня вийшла.
Оддали мене заміж,
Де жить непривично*.

Як вийду на гору,
Та й гляну до дому.
«Звари, мати, вечерю
Ще й на мою долю».

«Зварила вечерю,
Зварила я трошки.
Нема ж тобі, доню.
Ні миски, ні ложки».

«Згадай мене, мамо,
Хоч раз у вівторок,
Як я ж тебе, мамо, 
Й на день разів сорок.

Згадай мене, мамо,
Хоч раз у середу,
Як я ж тебе, мамо,
Женучи череду.

Згадай мене, мамо,
Хоч раз у неділю.
Як я ж тебе, мамо,
Стелючи постелю.

Згадай мене, мамо, 
Хоч раз у годочку.
Як я ж тебе, мамо,
Колишучи дочку.

Ти думаєш, мамо,
Що я тут паную.
Прийди подивися,
Як я тут горюю.

Ти думаєш, мамо,
Що я тут не плачу.
За гіркими сльозами
Я світу не бачу».

* Останні два рядки кожної строфи повторюються двічі.
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Ой піду я в ліс по дрова
              
        Повільно

4

6 1. 2.

Ñîëî

Îé       ï³ -äó   ÿ    â ë³ñ     ïî äðî-âà,    íàç- áè - ðà- þ  ëî -       ìó.        Çà-â³â ìå - íå

 ÷ó -         æèé       ðî   -                                                                     çóì           íà         ÷ó...

íà       ÷ó-      æó  ñòî -     ðî -               íó.       // íà     ÷ó -   æó      ñòî-    ðî -             íó.

Ой піду я в ліс по дрова,
Назбираю льону.
Завів мене чужий розум
На чу... на чужу сторону.

А в чужій сторононці
Не батька, не неньки,
Тільки в саду вишневому
Співа... співа соловейко.

Ой зірву я з рожи квітку,
Та й пущу на воду,
Пливи, пливи з рожи квітка
Аж до... аж до мого роду.

Співай, співай, соловейко,
Всіма голосами,
А я піду в сад вишневий
Заллю... заллюся сльозами.

Плила, плила з рожи квітка
То й на воді стала.
Вийшла мати воду брати –
По кві... по квітці пізнала.

Ой десь же ти, моя доню,
Недужа лежала,
Коли твоя з рожі квітка
На во... на воді зів’яла.

– Не лежала, моя мамцю,
Ні дня, ні години.
Попалася в лихі руки
Неві... невірній дружині.

Не лежала, моя мамцю,
Нi дня, ні ночі.
Попалася в лихі руки,
Випла... виплакала очі.
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Ой вийду я на ту гору
          Вільно, рухомо

1. 2.

6 1. 2.

Îé    âèé -      äó    ÿ   íà  òó   ãî - ðó,        ïî -     ëè - íó,    Äî    ëè -  íà øèðî-êà,
         äèâ -      ëþ - ñÿ  íà  äî -

êà -ëè- íà âèñîêà, àæ   äî       äî- ëó   ã³ë-ëÿ   ãíåòü-ñÿ,  äî-// ãíåòüñÿ.   À // -íà-ëà.

Ой вийду я на ту гору,
Подивлюся на долину.
Долина широка, калина висока,
Аж додолу гілля гнеться.

А під тою калиною
Стояв козак з розвідною.
Розвідниця плаче, сльози проливає,
Свою долю проклинає.

– Ой якби я була знала,
Не йшла б заміж, та й гуляла.
У рідного батька, у рідної неньки
Як та квітка розцвітала.

А тепер я мушу знати –
Пізно лягти, рано встати,
Пізненько лягала, раненько вставала,
Свою долю проклинала.
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Чом ти не прийшов
            Помірно

4 ×îì òè  íå ïðèé-øîâ,     ÿê ì³-ñÿöü ç³é-øîâ?             ß  òå-áå  ÷å - êà -              ëà.

×è  êî-íÿ  íå  ìàâ,         ÷è ñòåæ-êè íå çíàâ,                ìà-òè  íå ïóñ-êà -     ëà.

«Чом ти не прийшов, як місяць зійшов?
Я тебе чекала.
Чи коня не мав, чи стежки не знав,
Мати не пускала?»
«І коня я мав, і стежку я знав,
І мати пускала.
Найменша сестра – бодай не зросла –
Сідельце сховала.
А старша сестра сідельце знайшла,
Коня осідлала:
«Поїдь, братику, до дівчиноньки,
Що тебе чекала».
Тече річенька невеличенька,
Схочу перескочу.
Віддайте мене, моя матінко,
За кого я схочу.
Віддала мене моя матінка
За діда старого.
Казала мені шанувать його,
Наче молодого.
Шанувала рік, шанувала два,
Третій не стерпіла.
Перекинулась в сиву зозулю,
Та й в гай полетіла.
Полем летіла, землю пролила
Дрібними сльозами.
Гаєм летіла, гілля зламала
Білими руками.

Прилетіла в сад, та й стала кувать
В саду на калині.
Та й стала кувать, жалю завдавать –
Горе на чужині».
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По садочку ходжу
         Помірно

7 1. 2.
Ïî   ñà -äî÷êó  õîäæó,          êî -íè -÷åíüêà âîäæó,               ÷å -ðåç ñâî-þ íåíüêó

íå -     æî - íà -   òèé  õîä-æó.                            // íå -   æî- íà -    òèé  õîä-æó.

По садочку ходжу,
Кониченька воджу,
Через рідну неньку
Нежонатий ходжу.

Через рідну неньку,
Через рідні сестри,
Не можу кохану
Додому привести.

Доле моя, доле,
Що мені робити,
Тільки тебе одну
Буду вік любити.
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Ой чий то кінь стоїть
      Поважно

8
Îé  ÷èé  òî   ê³íü     ñòî -  ¿òü,              ùî  ñè -âà    ãðè -    âîíü -êà?               Ñïî -äî -áà- 

ëàñü       ìå -í³,  ñïî-  äî-  áà-   ëàñü     ìå -í³     òà -  ÿ     ä³â -   ÷è -      íîíü -  êà.

Ой чий то кінь стоїть,
Ще й біла гривонька?
Сподобалась мені,
Сподобалась мені
Тая дівчинонька.

Не так та дівчина,
Як біле личенько.
«Подай же, дівчино,
Подай же, гарная,
На коня рученьку».

Рученьку подала, 
Правдоньку сказала:
«Ой лучче б я була,
Ой лучче б я була
Кохання не знала».

Кохання, кохання
З вечора до рання.
Як сонечко зійде,
Як сонечко зійде, –
Кохання відійде.

2р.

2р.

2р.

2р.
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Роспрягайте, хлопці, коні
          Маршово

5
Ðîñ -ïðÿ-ãàé - òå   õëîï-          ö³, êî -  í³,           òà  ëÿ -ãàé - òå   ñïî -      ÷è -âàòü,

à    ÿ   ï³ - äó â ñàä     çå -    ëå - íèé,  â ñàä êðèíè-÷åíü -   êó     êî -      ïàòü.

Роспрягайте, хлопці, коні,
Та лягайте спочивать.
А я піду в сад зелений,
В сад криниченьку копать.

Копав, копав криниченьку
У вишневому саду...
Чи не вийде дівчинонька
Рано-вранці по воду?

Вийшла, вийшла дівчинонька
В сад вишневий воду брать,
А за нею козаченько
Веде коня напувать.

Просив, просив відеречка –
Вона йому не дала,
Дарив, дарив їй колечко –
Вона його не взяла.

«Знаю, знаю, дівчинонько,
Чим я тебе розгнівив:
Що я вчора ізвечора
Із другою говорив.

Вона ростом невеличка,
Ще й літами молода,
Руса коса до пояса,
В косі стрічка голуба».

2р.

2р.

2р.

2р.

2р.

2р.
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Тече вода каламутна
      Помірно

7 Òå -   ÷å  âî -  äà    êà -     ëà -      ìóò -íà,         ÷î - ãî    ìè -ëà  òà -    êà        ñìóò -íà?

ß        íå    ñìóò -  íà,       ÿ        ñåð -    äè -  òà,          áî   ÿ   â÷î -ðà  áó -     ëà       áè -  òà.

Тече вода каламутна –
Чого мила така смутна?
«Я не смутна, я сердита,
Бо я була вчора бита.

Била мене мати з ночі
За Іванка карі очі,
Ще й казала: буду бити,
Щоб Іванка не любити.

А я Йванка так любую,
Де зустріну, там цілую,
Бо Іванко – серце моє,
Нема кращих, як нас двоє.

Ой, мамусю солоденька,
То ж ти була молоденька.
Ти любила мого татка,
Як я люблю свого Йванка.

Ми з Іванком спарувались,
Як голубки змилувались.
Ціле літо кохалися,
А з восени побралися».
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Ніч яка місячна, ясная, зоряна
           Помірно     Сл. М. Старицького

4

7 1. 2.

Í³÷     ÿ -    êà   ì³ - ñÿ÷ -  íà,    ÿñ -   íà -    ÿ,    çî -   ðÿ -  íà,     âèä -íî,õî÷ ãîë-êè çáè -

ðàé.                         Âèé -  äè,    êî-     õà -    íà -     ÿ,       ïðà-    öå -     þ     çìî - ðå -  íà,

õî÷    íà    õâè - ëè - íî÷ - êó  â   ãàé.     //   õî÷   íà    õâè - ëè - íî÷ -   êó  â  ãàé.

Ніч яка місячна, ясная, зоряна,
Видно, хоч голки збирай.
Вийди, коханая, працею зморена,
Хоч на хвилиночку в гай!

Сядем укупочці тут під калиною,
І над панами я пан!
Глянь, моя рибонько, – срібною хвилею
Стелеться в полі туман.

Небо глибоке засіяно зорями,
Що то за Божа краса!
Перлами ясними попід тополями
Грає краплиста роса.

Ти не лякайся, що ніженьки білії
Вмочиш в холодну росу:
Я ж тебе, вірная, аж до хатиноньки
Сам на руках віднесу.

Ти не лякайся, що змерзнеш, лебедонько,
Тепло – ні вітру, ні хмар...
Я пригорну тебе до свого серденька,
А воно палке, мов жар.

2р.

2р.

2р.

2р.

2р.
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Ой у лузі калина стояла
             Помірно

Ой у лузі калина стояла 
Там калину дівчина ламала.

– Ой дівчино, лиця рум’яного,
Чи ти любиш мене молодого?

– Ой рада б я усіх покохати,
Но у мене нерідная мати.

Ой у лузі калина стояла,
Там дівчина вечерю варила.

– Ой варися вечеронько тихо,
Нема мого милого жениха.

Ой вечеря уже докіпає,
А мій милий на порог ступає.

– Ходи, милий, сідай на порозі,
Розкажи, що ти чув у дорозі!

– Чув я, мила, таку новину, 
Що ти маєш чужую дитину.

– Ночували цигани-маравці,
Та покинули дитину на лавці.

– Дозволь, мила, коня осідлати,
Та й поїдем циган доганяти.

– Нащо ж милий, коня нам томити,
Давай правду усю говорити.

Ой як випав сніжок біленький
Ходив до мене козак молоденький.

Ночував він у мене три ночі,
Та покинув мені карі очі.

7 Îé   ó     ëó -     ç³     êà -   ëè -       íà   ñòî -ÿ -       ëà.          Îé   ó     ëó -         ç³   êà - ëè- 

íà       ñòî -    ÿ -       ëà,      òàì   êà -  ëè -        íó    ä³â -  ÷è -      íà    ëà -  ìà -      ëà. 
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Ой у полі озеречко
          Рухомо, вільно

5

 + 2

Îé,   ó   ïî - ë³  î-çå-ðå÷-êî,                   òàì ïëà -âà -ëî â³ - äå -ðå÷ -     êî.

Ñîñ - íî-  â³  êëåï -êè, äó -    áî- âå äåí-öå,      íå   öó -ðàé-ñÿ æ ìî - º      ñåð -  öå.

Ой у полі озеречко,
Там плавало відеречко.
Соснові клепки, дубове денце,
Не цурайся ж, моє серце.

Там плавало ще й другоє
Троє суток із водою.
– Вийди, дівчино, вийди, любчино, –
Поговоримо з тобою.

– Ой рада б я виходити
І з тобою говорити.
Лежить нелюбий на правій ручці –
Боюсь його розбудити.

– Ой дівчино, моя люба,
Одвернися від нелюба,
Будем гукати, будем стріляти
З-під зелененького дуба.

– Ой ти козак молоденький,
В тебе коник вороненький,
Сідлай же коня, їжджай із двора, –
Ти не мій, а я не твоя.

Козак коника сідлає, 
До коника розмовляє:
Біжи, мій коню, біжи вороний,
Аж до тихого Дунаю.

Біля тихого Дунаю
Стану, гляну й подумаю:
– Чи мені вбиться, чи утопиться,
Чи назад же воротиться?
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Мила сіни, мила хату
Та і засміялась.
Прийшла мати помагати, –
Та і догадалась.

– Знаю, доню, знаю, доню,
Чого ти смієшся,
Полюбила козаченька –
Та й не признаєшся.

Кличе мати вечеряти,
А дочка не хоче.

Вечеряйте моя мамцю,
Коли наварила,
Бо вже мені, моя мамцю
Вечеря не мила.

Ой піду я в ліс по дрова,
Горе мені, горе,
Не піду я за старого –
Бородою коле.

А піду за молодого,
Що не має вуса,
Він на мене кивне, моргне,
А я засміюся.

Коло млина, коло млина
Розцвіла калина,
Там дівчина воду брала
Сама чорнобрива.

Вона брала, вона брала,
Брала-набирала
І сама того не знала,
Що хлопця кохала.

– Пусти, мати, погуляти,
Я не забаруся,
Як запіє перший півень,
Додому вернуся.

Піє перший, піє другий,
Курочка сокоче...

Коло млина
        Рухливо

Я в середу родилася (варіант)

5
Êî -     ëî     ìëè -   íà,       êî -     ëî    ìëè -  íà      âè-   ðîñ - ëà   êà -      ëè -      íà.

Òàì      ä³â -    ÷è -     íà        âî -   äó   áðà -   ëà,    ñà -  ìà    ÷îð - íî -       áðè -  âà.

Пісню «Коло млина», як і «Вербо, вербо», «По-за гаєм зелененьким», «Ой піду я попід 
лугом» та інші почув я ще в дитинстві від моєї бабусі Деменисії.

Я в середу родилася, –
Горе ж, моє горе.
Не піду я за старого –
Бородою коле.

А піду за молодого,
Що не має вуса.
Він мні кивне, він мні моргне –
А я засміюся.

2р.

2р.

2р.

2р.
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Ой чия ж то нива
           Повільно

4
Îé     ÷è -ÿ  æ  òî   íè -âà,       ÷è - ¿ æ òî      ïî - êî - ñè,         îé   ÷è -  ÿ æ   òî   íè -    âà,

÷è -  ¿  æ òî       ïî - êî -     ñè,   ÷è -ÿ æ  òî     ä³â - ÷è -    íà    ðîç -ïóñ -òè -   ëà   êî - ñè.

Ой чия ж то нива,
Чиї ж то покоси,
Чия то дівчина
Розпустила коси.

Коси розпустила,
По плечах пустила.
«Ой, Боже, мій Боже,
Що я наробила?

Ой, Боже, мій Боже,
Що я наробила?
Козак має жінку –
А я полюбила.

Козак має жінку, 
Ще й діточок двоє,
А моє серденько
Крається надвоє».

«Крається надвоє –
На дві половини.
Одну собі візьму, 
Другу дам дівчині.

Ой, Боже мій, Боже,
У кого я вдався?
Що я на чужині
За жінку признався.

Що я на чужині 
Та й на Україні
За жінку признався
Молодій дівчині».

2р.

2р.

2р.

2р.

2р.

2р.

2р.
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Спить ставок, де колишуться трави
           Стримано

Спить ставок, де колишуться трави,
Вітерок в верболозах заснув,
Десь заграла плакуча гітара,
Там дівчина стрічала весну.

«Ти поїдеш далеко-далеко,
Так далеко від мого села,
І ніколи мене не згадаєш,
Що у тебе кохана була.

Ти поїдеш далеко-далеко,
А мене залишаєш одну,
І ніколи мене не згадаєш,
А з другою зустрінеш весну».

«Ти не плач, не журись, дівчинонько,
Ти не плач, не журись, не ридай.
Навесні, як цвістиме калина, 
В тихім гаї мене зустрічай».

Ось пройшов рік тяжкого кохання
І прийшла довгожданна весна.
Дівчинонька прийшла до калини,
А милого її там нема.

Ой нема, ой нема та й не буде,
Бо такая дівоча судьба.
Будеш знати, як хлопця кохати
І ще й вірить у його слова.

4

8

Ñïòèü ñòà -âîê äå    êî -  ëè -   øóòü - ñÿ    òðà -   âè,                   â³ -   òå-    ðîê â âå- áî -

ëî -  çàõ    çàñ - íóâ.                Äåñü       çàã -        ðà -   ëà             ïëà - êó - ÷à   ã³-  òà -  ðà,

  òàì                  ä³â -            ÷è-    íà    ñòð³-   ÷à -     ëà       âåñ -     íó.
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Ой на ставі
         Маршово

8
Îé         íà   ñòà -    â³,       íà      ñòà -  âî÷ -êó, äà  íà     ñòà -      â³.                Îé      íà

ñòà -     â³,       íà      ñòà -     âî÷ -êó, äà  íà      ñòà-      â³,                íà       ñòà -    â³.

Ой на ставі, на ставочку, да на ставі.
Ой на ставі, на ставочку, да на ставі.
На ставі.
Там плавало два лебеді да по воді.
Там плавало два лебеді да по воді.
По воді.
Ой над’їхав гарний хлопець да ще й стрілець.
Ой над’їхав гарний хлопець да ще й стрілець.
Ще й стрілець.
Він застрелив щонайкращий да лебедець.
Він застрелив щонайкращий да лебедець.
Да лебедець.
Розсипалось біле пір’ячко по воді.
Розсипалось біле пір’ячко по воді.
По воді.
Розсипалось біле пір’ячко по степу, по степу.
Полилася кров червоная річкою.
Річкою.
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Ой там, при дорозі
          Помірно

Ой там, при дорозі, стоять дві берези,
Хто йде – не минає, березу ламає*.

Хто йде – не минає, березу ламає,
Гірко тому жити, хто жінки не має.

Гірко тому жити, хто жінки не має,
А гірше тому, хто по дві займає.

Світає, смеркає, милого немає,
Прийшов день біленький, приходить миленький.

Та й лягає спати на новій кроваті,
До стіни очима, до мене плечима.

Ой встань, мій миленький, я тебе роззую
І ще твоє личко сім раз поцілую.

Не хочу я мила, щоб ти роззувала,
Щоб ти моє личко сім раз цілувала.

У мене є мила, то вона роззує,
Вона моє личко сім раз поцілує.

5 1. 2.

ð

Îé,     òàì    ïðè     äî -      ðî -  ç³    ñòî -ÿòü  äâ³     áå -    ðå -  çè,           õòî   éäå   íå    ìè -

íà -                       º,               áå -  ðå - çó   ëà -    ìà -     º.    //       áå -  ðå - çó  ëà -        ìà -      º.

* Кожний другий рядок повторюється двічі.
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Ой вербо, вербо
           Помірно

5 Âåð -           áî,                 âåð -      áî,                  äå          òè              çðîñ -      ëà,

ùî               òâî -   º              ëèñ -       òÿ÷ -       êî          âî -              äà              çíåñ -ëà.

Вербо, вербо, де ти зросла,
Що твоє листячко вода знесла.
Знесла, знесла лиха вода
Я молода, як ягода.

Я молода, як ягода,
Не піду заміж за рік, за два.
А піду заміж за п’ятого,
За того п’яницю проклятого.

Ой кажуть люди, що він не п’є, 
А він з корчми щодень іде.
Я молода проти його, 
Несу талера золотого.

Несу талера золотого,
Викупить коня вороного.
«Викупиш коня – люблю тебе,
Як не викупиш – уб’ю тебе».

Не раз, не два викупляла,
Крізь віконечко утікала.
У вишневому садочку ночувала,
Співучих пташок напувала.

Соловей каже: тьох, тьох, тьох,
Котяться сльози, як той горох.
А зозуля ку-ку, ку-ку,
За що я терплю такую муку.
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Ой піду я попід лугом 
       Повільно

7
Îé     ï³ -   äó    ÿ       ïî -   ï³ä           ëó -   ãîì, îé  ï³ -   äó     ÿ      ïî - ï³ä         ëó -    ãîì,

òàì    ì³é   ìè -     ëèé      î -    ðå        ïëó -   ãîì,  òàì ì³é  ìè - ëèé   î -   ðå          ïëó -  ãîì.

Ой піду я попід лугом*,
Там мій милий оре плугом.

Ой він оре, воли гонить,
Він до мене не говорить.

Понесу я йому їсти, 
Чи не скаже мені сісти.

Понесу я йому пити, 
Чи не буде говорити.

Він наївся, він напився,
Та й на ріллю повалився.

«Чого лежиш, чом не ореш,
Чом до мене не говориш?»

«Ой, я лежу, та й думаю,
Що погану жінку маю».

«Який тобі дядько винен,
Що ти гарний, чорнобривий,

А я руда вродилася,
Чорнявому судилася!

Було б не сватати вночі,
Не вилізли тобі очі!

Було б тобі вдень сватати,
Своїх людей розпитати,

Чи хороша, чи вродлива,
Чи робоча, чи лінива».

Ой хороша і вродлива,
На роботу справедлива.

На роботу справедлива,
Доля ж моя нещаслива.

* Кожний рядок повторюється двічі.
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Ой там, під горою
            Жваво

6   Îé   òàì,         ï³ä     ãî -      ðî -      þ     ëå -   æèòü  ñí³ã á³ -   ëåíü -  êèé,   õî -

äèâ              äî       ä³â -       ÷è-         íè       êî -     çàê            ìî -     ëî -     äåíü -   êèé.

Ой там, під горою лежить сніг біленький,
Ходив до дівчини козак молоденький.
Ходив до дівчини – хотів її взяти,
Но не віддала її рідна мати.

«Позволь же мні, мати, криницю копати, –
Прийдуть же дівчата води набирати.
Прийшли всі дівчата, но меї немає,
Десь мою дівчину мати не пускає.

Позволь мені, мати, вмерлому лежати,
Прийдуть же дівчата на смерть наряджати.
Прийшли всі дівчата, но меї немає,
Десь мою дівчину мати не пускає».

«Ах ти, мати, мати, яка неймовірна,
Несуть короговки на його подвір’я».
«Іди, моя доню, довго не барися, –
На сінним порозі Богу поклонися».

Заплакала доня, мами не слухала,
Зайшла до козака – ніжки цілувала.
«Ніжки твої білі до мене ходили,
Ручки твої милі мене обіймали, 
Губки сахарненькі мене цілували».

Козак підхватився, сльозами облився:
«Давай, мати, шубу, бо я їду до шлюбу».
«Бодай тая слава по всім світі стала,
Що я із мертвим на шлюбі стояла.
Бодай тая слава по всім городочку,
Що жива із мертвим ходить по садочку».
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Ой да ти ковалю
      Повільно

4 Îé    äà   òè  êî -  âà -         ëþ,        êî -    âàëü -  êî -   âà -      ëåíü -  êó,     îé   äà  ÷îì  íå

âñòà -                 ºø                           ðà -     íî      ïî -       ðà -  íåíü -                        êó.

Ой да ти ковалю, коваль-коваленьку,
Ой да чом не встаєш рано-пораненьку.

Ой да чом не встаєш рано пораненьку,
Ой да чом не куєш залізо тоненько.

«Бо у мене сталі не хватає,
Бо у мене дівчини немає.

Була у мене дівчина Марина,
Вона мені сраму наробила.

Вчора ізвечора сина народила
І ах, в півночі в колодязь носила.

Ой да, ах, в півночі в колодязь носила,
А вже на світанку Бога попросила».

«Ой дай же, Боже, сніжки да морозки,
Щоб позамітали слідочки-дорожки.

Щоб мати не знала, де ж я ходила,
Щоб мати не знала, кого я любила».
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В зеленій діброві
         Жваво

6 Â çå -    ëå -    í³é   ä³á -       ðî -    â³       Âà -         ñèëü      ñ³ -   íî       êî -ñèòü, äî

éî -              ãî       Ìà -           ðè -      íà         äè -               òè -  íó       ïðè -     íî - ñèòü.

В зеленій діброві Василь сіно косить,
До його Марина дитину приносить.

«Василю, Василю, на тобі дитину,
Не візьмеш дитину – на покіс покину».

«Марино, Марино, не моя дитина,
Не біле личко, не моя причина».
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Любив я дівчину
              Стримано

8 1.

15 1, (3).

Ä³â -     ÷è -  íî,  ãî-ëóá-êî, éäè,ñÿäü êî-ëî ìå -íå,  ïðè-õî-äèòü ðîç-ëó-êè  âæå

÷àñ.                             Õî -  äè   ïî -  ñó - ìó -ºì, îá-íÿâøèñü ç òî-áî - þ,   áî     ùå òè  çàï -

ëà -÷åø íå  ðàç.                           Õî - //   ùå  òè   çàï-ëà-÷åø íå   ðàç.                     2. Ëþ -

Дівчино, голубко, йди сядь коло мене,
Приходить розлуки наш час,
Ходи посумуєм, обнявшись з тобою,
Бо ти ще заплачеш не раз.

Любились, кохались, нас люди не знали,
А бачив один соловей,
Ті речі, ті ласки, що тихо шептались,
Що рвались на волю з грудей.

Любив я дівчину, як вітер тополю,
Що скраю у полі стоїть,
Хитає, гойдає, тихо розмовляє,
Цілує, милує, дрижить.

Дівчино, голубко, рожевая квітко,
Вернись, поговоримо знов.
Не вернеться наша, не вернеться наша,
Не вернеться наша любов.

Бо вже я поїду в країну далеку,
Бог знає, вернусь я чи ні,
Умру я без тебе, дівчино, голубко,
Умру на чужій стороні.

Ти, може, захочеш покраще від мене...
Захочеш багатою жить,
За золото щастя ніколи не купиш,
А серденько можеш згубить.
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Із-за горки викрутої

           Повільно

5     ²ç -        çà  ãîð - êè      âèê -   ðó -òî -   ¿        âî -     ðîí âî -    äó       íî -            ñèòü.

  À      òàì      ìà -    òè       ñâî -   ãî    ñè -      íà      âå -     ÷å -       ðÿ - òè  ïðî -  ñèòü.

Із-за горки викрутої
Ворон воду носить,
А там мати свого сина
Вечеряти просить.

«Ой вечеряй, моя мамо,
Що ти наварила,
А я піду до дівчини,
Бо дівчина мила.

Ой, дівчино моя мила,
Що ти наробила,
Кличе мати вечеряти –
Вечеря не мила.

Чи ти дала в хлібі з’їсти,
Чи в горілці спити,
Що я взявся так за тебе
Вірненько любити».
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Вам по секрету
        Жваво      Сл. і муз. А. Тетерука

5

9

13

Âàì  ïî ñåê-ðå- òó   ñêà -   æó, òåò-à-  òåò,    á³ëüø  ÿ     ó    æ³í -êè  íå      àâ -òî-ðè - òåò.  

 ß  - êó á  ðîç -  ìî - âó,  ÷è   ñïðà -âó  íå    â³â -         äî  ìå -íå â æ³íêè  º     ÿêèéñü ñóì-í³â. 

Îé,                       ùî   çà       ãî -                          ðå,                ùî           çà             á³ -     äà,
ß -                       êó á   ðîç -  ìî -                         âó,      ÷è    ñïðà -       âó             íå     â³â 

ìî -       æå           ïî -  õî -            æèì             â³í      ñòàâ            íà           ä³ -      äà.
äî         éî -         ãî     æ³í -           êè                 º           ÿ -            êèéñü     ñóì -   í³â.

Вам по секрету скажу, тет-а-тет,
Більш я у жінки не авторитет.
Яку б розмову, чи справу не вів –
До мене в жінки є якийсь сумнів.
Ой що за горе, що за біда,
Може, похожим він став на діда.
Яку б розмову чи справу не вів – 
До його в жінки є якийсь сумнів.

Сидимо ми якось за обідом –
Ставить у приклад мені сусіда:
«Він усе робить, не курить, не п’є,
Жінці всі гроші завжди віддає».
Ой що за хлопець той гарний сусід,
На диво красить він наш краєвид.
Він усе робить, не курить, не п’є, 
Жінці всі гроші завжди віддає.

Одного разу сусіда зустрів,
З сімейних секретів розмову повів.
Сусід мені каже: «Щоб не робив –
До його в жінки є якийсь сумнів».
Ой, хто в цім світі жінку пізнав,
Навіки-вічні той щасливим став.
В щасті її обіймав, цілував,
Той більш від жінки докору не знав.
Хто замість жінки слободу пізнав, –
На все життя той філософом став.
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Несе Галя воду
              Помірно з рухом

Íå -ñå Ãà-ëÿ âî-äó,     êî-ðî-ìèñ-ëî ãíåòüñÿ,  à   çà íå- þ Éâàí-êî,  ÿê  áàð-â³-íîê â'ºòü-ñÿ.

Несе Галя воду, коромисло гнеться,
А за нею Йванко, як барвінок, в’ється. (2)

«Галю ж моя, Галю, дай води напиться,
Ти така хороша, дай хоч подивиться». (2)

«Вода у ставочку, піди та й напийся,
Я буду в садочку – прийди подивися». (2)

«Прийшов у садочок, зозуля кувала,
А ти ж мене, Галю, та й не шанувала». (2)

«Скільки не стелився, ти не поливала,
Скільки не вертався, ти не шанувала». (2)
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Ой дівчино, шумить гай
          Легко

9 Îé      ä³â -   ÷è -      íî,     øó -    ìèòü  ãàé,    êî -     ãî    ëþ -    áèø  çà -áóâàé, çà - áó- âàé,

îé,       ä³â -   ÷è - íî, øó -        ìèòü     ãàé,       êî -  ãî   ëþ -    áèø    çà -       áó  - âàé.

Ой дівчино, шумить гай,
Кого любиш – забувай, забувай. (2)

«Нехай шумить, ще й гуде,
Кого люблю, мій буде, мій буде». (2)

«Ой дівчино, серце моє,
Чи ти підеш за мене, за мене?» (2)

«Не піду я за тебе, –
Нема хати у тебе, у тебе». (2)

«Підем, серце, в чужую,
Поки свою збудую, збудую». (2)

«Постав хату з лободи,
А в чужую не веди, не веди». (2)

Чужа хата такая,
Як свекруха лихая, лихая: (2)

Як не лає, то бурчить,
А все ж вона не мовчить, не мовчить». (2)
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Ти ж мене підманула
           Швидко

4

7

Òè  êà -çà -ëà:â ïîíå-ä³ -ëîê   ï³-äåì  ðà -çîì ïî áàð-â³-íîê,  ÿ ïðèéøîâ òåáå íå-ìà - 

ï³ä -ìà -íó-ëà,ï³ä-âå -ëà!           Òè æ   ìå - íå  ï³ä -ìà -íó -ëà,   òè æ  ìå -íå ï³ä-âå - ëà,

òè   æ        ìå -      íå       ìî -   ëî -     äî -      ãî  ç       ó -    ìà - ðî -  çó -   ìó  çâå -   ëà!

Ти казала: в понеділок
Підем разом по барвінок.
Я прийшов – тебе нема, –
Підманула, підвела!

Приспів: 
Ти ж мене підманула,
Ти ж мене підвела,
Ти ж мене молодого
З ума-розуму звела!

Ти казала: у вівторок
Поцілуєш разів сорок,
Я прийшов, – тебе нема –
Підманула, підвела!

Приспів

Ти казала: у середу
Підем разом по череду.
Я прийшов, – тебе нема, –
Підманула, підвела.

Приспів

Ти казала: у четвер
Підем разом на спацер.
Я прийшов, – тебе нема, –
Підманула, підвела!

Приспів

Ти казала: у п’ятницю
Підем разом по суниці.
Я прийшов,– тебе нема–
Підманула, підвела!

Приспів

Ти казала: у суботу
Підем разом на роботу.
Я прийшов, – тебе нема, –
Підманула, підвела. 

Приспів

Ти казала: у неділю
Підем разом на весілля.
Я прийшов, – тебе нема, –
Підманула, підвела.

Приспів
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Ой зацвіла рожа край вікна
        Повільно

7

13

Îé     çàö - â³ -     ëà      ðî -      æà       êðàé     â³ê -      íà,      îé  çàö- â³ -ëà  ðî -      æà

êðàé          â³ê -           íà.           Îé   ÿ     ìà -ëà   ìó -      æà,        îé  ÿ     ìà -ëà    ìó-     æà,

îé            ÿ           ìà -        ëà           ìó -             æà                  ïè -       ÿ -          êà.

Ой зацвіла рожа край вікна. (2)
Ой я мала мужа, ой я мала мужа,
Ой я мала мужа пияка.

Нічого не робить, тільки п’є. (2)
Як прийде додому, як прийде додому,
Як прийде додому – жінку б’є.

«Не бий мене, муже, не карай. (2)
Я сяду поїду, я сяду поїду,
Я сяду поїду в чужий край».

Ой як мила в човен сідала. (2)
Білою хусткою, білою хусткою.
Білою хусткою махала.

«Ой вернися, мила, додому. (2)
Не буду я бити, я буду любити,
Бо я знаю – горе самому».

Як вернулась мила до ночі. (2)
Ложки не помиті, ліжка не заслані,
А діточки плачуть на печі.

Як устала, мила раненько. (2)
Діток накормила, ложечки помила,
Постіль заслала біленько.
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Ой на дубі два голуби
            Жваво

6

11

"Îé   íà     äó - á³    äâà  ãî - ëó -áè,  ãî -  ëó -     áè     ñè -   âåíü -ê³,    îé   íà     äó -    á³

äâà      ãî -      ëó -    áè,       ì³é   òè     ìè -  ëå -  ñåíü -  êèé."   "Òî çðó -  áàé,      ìè -  ëà,

  òî  çðó-áàé,  ìè- ëà,        òî çðó -áàé,   îõ - õà -   õà,              ìî -  ÿ     ÷îð - íî -áðè-âà-ÿ."

«Ой на дубі два голуби, голуби сивенькі,
Ой на дубі два голуби, мій ти милесенький».
«То зрубай, мила, то зрубай, мила,
То зрубай ох-ха-ха, моя чорнобривая».

«Я сокири не маю, голубе сивенький,
Я сокири не маю, мій ти милесенький».
«То купи, мила, то купи, мила,
То купи ох-ха-ха, моя чорнобривая».

«Я і грошей не маю, голубе сивенький,
Я і грошей не маю, мій ти милесенький».
«Зароби, мила, зароби, мила,
Зароби, ох-ха-ха, моя чорнобривая».

«Я і сили не маю, голубе сивенький,
Я і сили не маю, мій ти милесенький».
«То вмирай, мила, то вмирай, мила,
То вмирай, ох-ха-ха, моя чорнобривая».
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«Я і вмерти не можу, голубе сивенький,
Я і вмерти не можу, мій ти милесенький».
«Дай заб’ю, мила, дай заб’ю, мила,
Дай заб’ю ох-ха-ха, моя чорнобривая».

«Чим ти мене будеш бити, голубе сивенький,
Чим ти мене будеш бити, мій ти милесенький».
«Біяком, мила, біяком, мила,
Біяком, ох-ха-ха, моя чорнобривая».

«Де ж ти мене поховаєш, голубе сивенький,
Де ж ти мене поховаєш, мій ти милесенький?»
«За хлівом, мила, за хлівом, мила,
За хлівом, ох-ха-ха, моя чорнобривая».

«Що посадиш на могилі, голубе сивенький,
Що посадиш на могилі, мій ти милесенький?»
«Будяка, мила, будяка, мила,
Будяка, ох-ха-ха, моя чорнобривая».

«Хто заплаче на могилі, голубе сивенький,
Хто заплаче на могилі, мій ти милесенький?»
«Не питай, мила, не питай, мила,
Не питай, ох-ха-ха, моя чорнобривая».

«З ким ти будеш доживати, голубе сивенький,
З ким ти будеш доживати, мій ти милесенький?»
«Ой, з тобой, мила, ой, з тобой, мила,
Ой, з тобой, ох-ха-ха, моя чорнобривая».
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5 Îé      ÷î -      ãî    òè,        ëè -              ñèé,      áåç       âî -    ëîñ -   ñÿ     ñòàâ -          ñÿ?

 À         òî -     ãî,     ùî       ðà -        íî,        ðà -     íî   ç     ä³â -  êà - ìè   çàé -  ìàâ -  ñÿ.

ВЕСІЛЬНІ ПРИСПІВИ

         Рухливо 

1. Ой, чого ти лисий
Без волосся стався?
– А того, що рано, рано
З дівками займався.

2. Я з панами пила, їла,
Я з панами посиділа.
Я з панами грала в карти –
Думала, що це лиш жарти.

3. Ой, долечко, де ж ти ходиш,
Не докликатись тебе.
Ти з панами п’єш, гуляєш,
Прийди, доле, до мене.

4. Я сиділа на дивані,
Вишивала платок Вані.
Як вишила перший номер –
Бачу – Ваня уже помер.

5. Ой ти, Коля, Колєчка,
Ізгорила коєчка,
Погорили одіяла,
Що я Колю накривала.

6. Ой ти, чорна, крути жорна,
А ти, руда, ходи сюда.
А ти, біла, постій там, –
Я до тебе прийду сам.
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7. У садочку трава росла,
Чом ти, дівко, заміж не йшла?
А я кращого чекала,
Свої літа марнувала.

8. – Ой ти, дівчино, 
Чим ти набілилась?
– Я коровоньку доїла
Молочком умилась.

9. Вітер, вітер повіває
З-за крутої гори.
Прийди, прийди, мій миленький,
З чужої сторони.

10. А чужая сторононька–
Вона мені мила.
Бо на чужій сторононьці
Люблю каваліра.

11. Я не тебе люблю,
Що сорочка біла,
А я себе люблю,
Що в куточку сміла.

12. Тільки мні роскоши,
Тільки мні моєї,
Що я погуляю
У сестри своєї.

13. Тільки мні роскоши,
Тільки мні мойого,
Що я погуляю
У братенька свого.
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