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НАРОДНА ЛІРИКА КОХАННЯ

У багатобарвному суцвітті української народної пісенності 
чи не найпривабливішими кольорами виграє глибоко емоцій
на, поетична і мелодійна лірика кохання. В ній звучать ін
тимні струни людського серця, відгомони розбуджених лю 
бов’ю переживань —• від хвилюючої радості до глибокого 
душевного страждання. Численні покоління витворили без
ліч чарівних пісень, супутниць квітучої пори людського 
життя —  молодості. Як ї ї  поетична окраса, вони співзвучні 
й старшим: викликають спогади про незабутнє, та й, кажучи 
словами Пушкіна, любові всякий вік підвладен.

Мотиви кохання звучать в усіх ж анрах  і циклах народної 
пісенності — в календарно-обрядовій (особливо веснянках, 
купальських і петрівочних піснях, а також  русальних, обжин
кових, колядках і щедрівках), у родинно-обрядовій, головно 
весільній. З  цих дж ерел  і бере свої початки любовна лірика — 
найбільший сюжетно-тематичний цикл родинної поезії. Ін
тимні почуття леж ать  в основі драматичних колізій, відтво
рених у баладах  і співанкаХ-хроніках, козацьких, чумацьких, 
солдатських, наймитських піснях. Різноманітно й своєрідно 
розробляється ця вічна тема в жартівливих, танцювальних піс
нях, коломийках тощо. Найщирше ж , найрозмаїтіше варіюєть
ся вона у незліченній кількості позаобрядових пісень і роман
сів, у тім числі й творів літературного походження, що орга
нічно ввійшли до фольклорного репертуару.

У цій поезії в іддзеркалилася побутова й соціальна атмосфе
ра життя народу, відбилося розуміння честі, вірності й справед
ливості у взаєминах молоді, її стосунків з батьками. «...Коли 
де можна добачити вдачу народу,— писала Леся Українка в 
одному із своїх листів,— то се скоріше в ліричних піснях та в 
коломийках... ніж в балад ах  та піснях історичних» *.

Глибоко поетичне відображення в любовній ліриці загально
людського почуття забезпечує їй довговічність і неперебутню 
свіжість.

У своїй незліченній сукупності вона складає  багатопланову 
словесно-музичну симфонію, що відтворює всі відтінки й нюан-

1 Українка Л еся. З ібр . творів у  12-ти т. К., 1978, т. 10, с. 126.
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си переживань і взаємин закоханих у найрізноманітніших ж ит
тєвих ситуаціях:

Не всі тії та сади цвітуть,
Що весною розвиваються,
Не всі тії побираються,
Що любляться та кохаються.
Половина та садів цвіте,
Половина обсипається,
Одна пара побирається,
А другая розлучається.

Проте і при цій невідворотній життєвій логіці поетизуєть
ся передусім вірність, краса, гармонія почуттів, непохитних за 
будь-яких випробувань. Часто це передається засобом від про
тилежного: у піснях про нещасливе кохання, розлуку бринить 
туга за  ласкою, взаємністю, за незнайденою парою, а водно
час і за молодими літами, яких не повернути і не наздогнати 
на калиновім мості, або чується скарга на скороминучість 
любові:

Кохання ти, кохання 
Від вечора до рання,
А як сонечко зійде,
Кохання вже відійде.

Народний ідеал кохання як природного, високого й світлого 
почуття, притаманного людині, суперечить релігійним аскетич
ним догмам і церковним пересторогам про його гріховність, 
Ось як  влучно сказано в одній пісні:

Хто кохання знає, той не вірить в бога, •
Хоч раз серцю радість, а дев’ять — тривога.

Кожен по-своєму переживає радощі й журбу любові: одним 
вона світить, мов сонце, і тоді співається: «Пливе щука з К ре
менчука, луска на ній сяє, хто не знає закохання, той щастя 
не знає», іншим несе розчарування, біль, нагадує водночас 
цвітіння й листопад, і пісня звучить мінорно: «Цвіте терен, цві
те терен, листя опадає; хто з любов’ю не знається, той горя не 
знає»; ще для інших — це винятково серйозне почуття, що з а 
полонює все єство: «Ти гадаєш, моя мамко, що любов дурни
ці,— любов гірше вип’є серце, як коноплі птиці». Пісня вв ібра
ла в себе всю повінь вражень, переживань і роздумів, поро
джених коханням,— від розбуджених ним ледь уловимих по
рухів юної душі до бурхливих, трагічних вибухів всевладного 
почуття.
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Лірика кохання — це колоритна життєво правдива поетич
на панорама молодості. Вж е в піснях, де змальовуються ве
чорниці, зустрічі, гуляння молоді з веселощами, першими з а 
хопленнями, залицяннями, за жартом і дотепом чуються певні 
симпатії й прагнення зачепити уподобаних дівчину чи хлопця 
пісенним словом, натякнути, збентежити, а то й завуальовано 
освідчитися. Особливо виділяються цим веснянки та інші пі
сенні жанри весняно-літньої обрядовості, від яких чимало 
ввібрала й позаобрядова поезія, представлена у цій книзі. 
Та багато пісень, що відтворюють зародження інтимних почут
тів, перейнято глибокими переживаннями й роздумами, де зву
чать і особисті, і громадські, й соціальні ноти.

Сюжети тут ледь окреслені, пунктирні, зате якою інтенсив
ною емоційністю наповнені ці етюди! Чи йдеться в них про д і
вочу або парубочу вроду, чи про зустрічі, принаджування, спо
дівання на побачення, чи виповідаються потаємні бажання й 
думки,— все це опромінено яскравим внутрішнім світлом, все 
оцінено й сприйнято закоханим серцем. Про що б не мовило
ся, що б не відображалось — усе проходить крізь призму по
чуттів ліричних героїв і передається, як правило, їхніми вуста
ми. Д л я  того, хто милий серцю, знайдено ніжні, ласкаві тони, 
для осоружного — зневага й осуд. Особливо це властиво порт
ретно-пісенному живопису:

Стояв дуб-дубочок тонкий та зелений;
Тримав мене за рученьку гидкий та мізерний,
А на тому поганому поясина сина,
Як до мене заговорить, тече з губи слина.
А на тому миленькому та пояс турецький,
Личко біле, чорні брови і стан молодецький.

Зовсім по-різному сприймає лірична героїня цієї пісні дві 
парубочі постаті. Фольклорна естетика піднесеного й низько
го, красивого й бридкого використана тут в типових її формах, 
та ще й з властивою народній поезії тенденцією переносити 
якості людини на навколишні предмети, змальовувати героя 
через його одяг, коня, господарство і т. д. «Точка зору» з у 
мовлюється тут почуттям чітко й однозначно: «Кого я люблю, 
попід зороньку виджу, кого не люблю, зблизенька не виджу». 
Якщо немилий,— у нього все нікудишнє, коли ж коханий,— 
усе в нього надзвичайне, ідеальне, навіть його сліди окутує 
своєрідний поетичний німб:

Вирву я листочок 
Д а  прикрию слідочок,
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Щоб не припав пилочок.
Щоб пташечки й не ходили,
Щоб слідочка й не збродили,
Щоб мого милого 
Д а  й інші не любили.

У таких пісенних образах  прикривання слідів милого, про
мітання стежки, котрою він має прийти чи приїхати, відлу
нюється первісна магія, приворожування та чарування, на що 
чітко вказують і деякі пісенні тексти («Ой я ж  тобі, мій ми
ленький, зілля не давала,  слідок брала, к серцю клала  — тебе 
чарувала»),  В ліриці кохання такі образи вже давно псре- 
акцентовано на розкриття сили й глибини закоханості.

Народні ліричні пісні з винятковою сердечністю передають 
дівочі настрої, роздуми й надії в пору кохання. Ц е  й зрозумі
ло: творцями та носіями пісень про кохання були передусім 
дівчата, жінки. Зберігаючи пісенну спадщину, вони постійно 
збагачували її, бо ж  співучість дівчини, її любов до пісні ви
соко цінувалися в народі, були, можна сказати, ї ї  своєрідним 
духовним віном. Пісня окрилювала щасливе кохання, при
носила розраду й тамувала душевну тривогу при нещасливому.

Особливо багаті образністю інтимного, але дуже цнотливо
го звучання пісні на теми палкої взаємної любові, вечірніх по
бачень і зустрічей, розставань закоханнх. Постаті головних л і
ричних персонажів — милої та милого — оповиті тут ніжніс
тю, ласкою та красою:

Ой приїхав я до миленької,
Д о  голубки сизенької,
Приїхав я під ворота,—
Вийшла мила, кращ а злота;
Приїхав я під причілок,—
Вийшла мила, як барвінок;
Приїхав я під віконце,—
Вийшла мила, кращ а сонця.

Масштабність порівняння, гіпербола (наприклад: «Виїзди
ли Польщу і Росію всю, не найшли дівчини, кращ ої за  цю>) 
як засоби зображення героїв любовної лірики повністю вкла- 
даються в її реалістичність, оскільки це звеличення ведеться 
не з об’єктивно-байдужої позиції, а переважно вустами закоха
ного героя.

Улюбленим пісенним образом для передачі дівочої краси е 
порівняння її  з червоною калиною. «Чи я в лузі не калина 
була, чи я в лузі не червона була?» — запитується в пісні, щоб
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далі образом-символом ламання калини передати ж аль  за віль
ною порою дівування, розкрити переживання героїні у зв’язку 
із зам іж ж ям . Ось образ дівочої краси, народжений коханням, 
в гуцульській співанці:

Червоная калиночка в воду си мачає,
Чи то мила така красна, чи мені си здає?
Чорнявая дівчинонько, рум’яні ті лиці,
Я дивлюся на калину,— не знаю різниці.

Фольклорна портретна палітра в ідображ ає народний есте
тичний ідеал дівочої та парубочої краси. В основі його, як спо
стеріг М. Г. Чернишевський,— відображення в зовнішньому 
вигляді людини її здоров’я, сили, працьовитості.  Найчастіше 
підкреслюються чорні (карі) очі, брови — як шнурочок, 
рум ’яне личко, стрункий стан, коса до пояса, чорний чуб, ми
лий голос і т. ін. Та, крім цього традиційно усталеного арсе
налу образів, творці ліричних пісень нерідко вдаються до асо
ціативного перенесення явищ природи на людину для переда
чі її виняткової краси, сприйнятої зачарованими очима:

Ой я знаю, ой я знаю, чого мила красна:
Перед нею й поза нею впала зоря ясна!
Ой упала зоря з неба та й розсипалася,
Мила зорю позбирала та й затикалася.

В парі із зовнішньою красою героїні народна лірика опоети
зовує її  працьовитість і господарність. Досвідчені батьки ра
дять  синові не дивитися, чи багата, а дивитися, чи метена хата. 
О тож пісенна естетика включає в себе й суспільно-етичну ха
рактеристику людини. Народне стихійно-матеріалістичне розу
міння ідеалу краси, життєвий досвід підказували не вірити 
чарам  та ворожінням: «У мене чароньки —  хорошії оченьки, у 
мене зілля — рум’янеє личенько»,— переконує хлопця героїня 
однієї з пісень, записаної ще в XVII ст. Принадна людська кра
са в широкому її розумінні — це головне дж ерело  зачарування 
й любові.

Дівчина, як центральний персонаж лірики кохання, оспіва
на в ній найрізноманітніше. В розкритті ї ї  почуттів, гармонії 
зовнішньої краси й сердечності та доброти народна поетична 
фантазія  виявила себе до краю щедрою. Відомий письменник 
та кобзар Гнат Хоткевич цілком слушно зауважив, що «укра
їнці люблять свою дівчину». І справді, для змалювання дівчат 
(та й жінок взагалі,  за винятком хіба що ледащиць, багачок 
і свекрух) добираються найяскравіші епітети і порівняння:
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«Молодиці— як зірниці, дівчата — як сонце. Написав би на 
папері, поклав на віконце».

Все це зумовлювалось народними традиціями шанування 
жінки, визнанням її повноправності та свободи, що рішуче су
перечило поглядам на неї, які насаджувалися релігією та офі
ційною мораллю феодального й буржуазного суспільств. В цих 
піснях, як писав І. Нечуй-Левицький, бачимо широку свободу 
дівочої й жіночої особистості, рівність права в коханні та ж е
ниханні дівчини з парубком, протест сина й дочки проти батька 
й матері, невістки проти свекрухи. Дівоче кохання тут вільне, 
як пташка в небі: його не можна ні купити, ні задарити. Д ів 
чина вибирає собі парубка, як парубок дівчину. Недурно ж  на 
Україні в народі ходить давній переказ, що колись дівчата самі 
сватались за парубків: дівчина, було, прийде в хату, де вона 
назнає собі парубка, покладе хліб на столі й сяде на лаві. То 
був знак, що вона хоче заручитись з господарським сином. 
Як до неї господар не промовляв і слова, то був знак, що його 
син не хоче женитись з нею, але люди мали за  гріх давати 
дівчині гарбуза.

Пісенний образ дівчини завж ди  сповнений почуття гідно
сті, і це надає йому надзвичайно оптимістичного освітлення 
навіть у найдраматичніших ситуаціях (горде сприйняття су
перниці, достойне переживання зради, опір батьківським з а 
боронам і т. д.)

Подібно до образу дівчини змальовується й парубок — пе
реважно з позиції ліричної героїні, через її ставлення до нього. 
Він здається їй орлом або соколом, усе в нього — ідеальне 
( «їде полем сивим конем — дивитися мило»). Особливо за* 
хоплюються творці народних пісень зустрічами закоханих, 
наприклад:

Ой стоїть козак, як явір над водою,
Зазеленівся, як барвінок зимою.
Стоїть дівчина, як у полю билина,
Зачервонілась, як у лузі калина,
Чи од вітроньку, чи од ясного сонця,
Чи од козака, що стоїть край оконця.

Постать парубка виступає в піснях частіше я к  об’єкт зобра
ження, аніж як суб’єкт, що також  свідчить про головну участь 
дівчат та жінок у творенні цих пісень. Особливою задуш ев
ністю овіяний образ парубка в піснях на теми розставання дів
чини з козаком — тимчасове чи й довічне. Ось одна із таких 
життєвих ситуацій:
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«Ой вийіди, дівчино, вийди, моє серце,
І виведи коня з стайні, винеси сідельце».
Ой вивела коня, взяла прив’язала,
І винесла сіделечко, взяла осідлала.
Винесла лучок і стрілочок пучок:
«Оце ж тобі, мій миленький, задля  білих ручок». 
Винесла хустину, а як біль біленьку:
«Оце ж  тобі, мій миленький, а про неділеньку».
«Мені хустоньку в руках не носити,
З а д л я  слави козацької сідельце покрити.
А вже хустинонька та й запилилась —
Либонь, моя чорнявая та й зажурилась.
Та вже хустинонька та й пилом припала,
Либонь, моя чорнявая та з личенька спала.
Гляну на сідельце —  тішу своє серце,
Гляну на хустину — згадаю дівчину».

Здавалося б,— звичайний епізод, а як майстерно, життєво 
й щиро розкрито через нього душевний стан ліричних героїв, 
одвічну тугу розставання й ніжну взаємну закоханість. Тому 
й сьогодні зрозумілі ці почуття та переживання, хоч тут по
бутове тло, на якому виступають закохані, дуже давнє, ще з 
тих часів, коли головною зброєю був «лучок і стрілочок пучок». 
Коли ж зіставити пісенні образи парубка й дівчини, то перший 
поступається перед другим і широтою відтворення внутрішньо
го світу, і емоційною глибиною, і різноманітністю портретних 
характеристик. Час від часу зустрічаються й протиставлення 
обох персонажів на користь дівчини, а то й остороги перед 
парубочою легковажністю, як у пісенних куплетах:

У парубка така віра,
Як на воді піна,
У дівчини така  цнота,—
Вартніша від злота.
То як вітер та й повіє,
То піну розвіє,
А як сонце та й пригріє,
То злото красніє.

Тематика пісень про кохання охоплює найрізноманітніші 
життєві стосунки між  головними її героями — хлопцем та д ів
чиною, взаємопочуття їх золотого віку, часто-густо коригованих 
обставинами: від’їзд милого, розставання й зустрічі, непорозу
міння між закоханими, примирення, ревнощі, дорікання і т. п. 
Нерідко молодечі світлі почуття захмарюються перешкодами
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й осторогами з боку батьків, ворожими обмовами та поговора
ми, соціальною нерівністю. Знаменно, що герої пісень про ко
хання не поступаються своїм почуттям ні перед чим,— і в 
цьому вияв здорової, мудрої тенденції самого трудового на
роду:

А я слави та й повік не боюся,
З  ким люблюся,—  не наговорюся,
З  ким кохаюсь,— не нарозмовляюсь.

Конфлікт між  бажаннями і можливостями закоханих, між 
їх внутрішнім особистим почуттям і зовнішніми умовами ж ит
тя — основа драматизму більшості пісень про кохання. Вини
каючи в сімейній сфері, драматичні колізії нерідко відобра
жають зіткнення типових вікових і соціальних життєвих по
зицій. «Мати,—  писав, скажімо, І. Франко про одну з таких 
колізій,— більше глядить на то, чи жених заможний, чи «є у 
нього воли та корови», а дівчина глядить на стан хороший, та 
на чорні брови»,—  відси стара як світ суперечка між чуттям 
і розумом, між надто гарячою молодістю і надто холодною 
старістю» 2. Слід відзначити, що народна лірика безкомпроміс
но займає в цій суперечці сторону молодості. Незваж аю чи на 
те, що в умовах феодалізму і капіталізму соціальні й матері
альні відносини часто штовхали до насилля над почуттями мо
лоді, до шлюбів без взаємної любові, народна пісенність об
стоювала шлюб, заснований на взаємному коханні, довір’ї та 
відданості. Це висловлюється напутніми словами матері, яка 
радить синові: «Шукай собі, мій синочку, шукай до любови, як 
і в тебе, щоб і в неї, чорненькії брови».

Пісні застерігають дівчат устами матерів перед поспішни
ми шлюбами без почуття:

— А ти, мати, порадниця в хаті,
Порадь мені, що людям казати:
Ой чи мені хусточки давати,
Ой чи мені дівкою вмирати?
— Лучче, доню, дівкою вмирати,
Ніж нелюбу хусточки давати.

Кохання народна поезія ставить понад будь-яку вигоду, к р а 
су людини оцінює як найвище багатство. Бідна дівчина гордує 
багатим парубком-нелюбом:

Твої гроші — як полова,
А я дівка чорноброва;

а Фр.анко 1. Я. З іб р . творів у 50-ти т. К., 1980, т. 26, с. 213.
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Твої гроші —  як метлиця,
А я дівка білолиця.

У багатьох поетичних творах ціна кохання дорівнюється са
мому життю. Дівчина рішуче заявляє  матері:

Оддай мене, моя мати, за  його,
Сподобалось біле личенько в його,
Оддай мене, моя матінко, заміж ,
Як не даси, то готов ножа зараз:
Лучче мені та на ножі зов’яти.
Ніж у тебе та дівкою гуляти.

Або: «Мати, мати, серце не зважає, кого раз полюбить, за тим 
умирає».

Мораль трудового народу рішуче відкидає легковажність 
у взаєминах молоді так само, як і в родинних стосунках, го
стро картає перелюбників, спокусників і зраду.

З винятковою емоційною напругою відтворено в піснях не
щасливе кохання. Л ірика цього циклу налита то тугою за не- 
розділеним почуттям, то безнадією відхиленого кохання, то 
розчаруванням і розпукою покинутої або зведеної дівчини, то 
терпким і невтішним болем зради, відчаєм насильної розлуки, 
або вічною журбою за милим, скошеним смертю, війною. 
Зображується тут не стільки сама подія (як це ми бачимо в 
б алад ах ) ,  скільки переживання, внутрішнє сприйняття її л і
рично-пісенним героєм. Бо ж  «зміст ліричного твору,— як від
значав В. Бєлінський,— не є вже розвиток об’єктивної полії, 
а сам суб’єкт і все, що проходить через нього. Цим зумовлю
ється роздрібненість лірики: окремий твір не може охопити ці
лості життя, бо суб’єкт не може в одну й ту ж  мить бути всім. 
Окрема людина в різні моменти сповнена різним змістом» 3.

Ця своєрідність лірики зумовила сюжетну й композиційну 
гнучкість народних пісень, перехід певних образів і мотивів, 
цілих готових куплетів з однієї пісні до іншої, а також  зро
щування тематично близьких зразків (засіб контамінації). Це 
пояснюється прагненням їх творців до ширшого зображення 
дійсності, долі ліричних персонажів і усталеною в певних спі
вацьких колах традицією об’єднувати пісні однакових мело
дій в єдину цілість. Прикладом таких контамінацій можуть 
бути поезії «Ой глибокий колодязю, золотії ключі», «Сумно 
мені, сумно як в вечір, так рано», «А в полі береза стояла» та 
іи. Такі твори на перший погляд здаються складеними

3 Белинский В. Г. Полн. собр . соч. М ., 1954, т. 5, с. 45.
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з різних, логічно не взаємозумовлених частіш. Проте слід мати 
на увазі,  що народна пісенність малює життя розірваними ти
повими штрихами, залишаючи широкий простір для доуявлен- 
ня та домислу. Розрив міні частинами контаміиованої пісні 
(вони з ’єднані тільки спільною мелодією) і відкриває для 
цього справді повну свободу.

В піснях про кохання постійно присутня природа, яка 
«переживає» в унісон з ліричними героями, міцно пов’язана
з ними емоційно. П р и р о д а — джерело вражень для творців 
пісні і об’єкт оспівування, вона — багатий арсенал ліризму, 
її використовують у прямому й переносному значеннях. Спо
стереження над живим навколишнім світом, відчуття людиною 
своєї органічної спорідненості з ним дали грунт для багатої 
символіки та алегоричності. Скажімо, в образах голубів, їхньої 
ніжності й вірності втілена щира людська любов. Особливо 
часто переживання пісенних персонажів проектуються на при
роду, милий чи мила уподібнюються до небесних світил, рос
лин, квітів, птахів, чим досягається виразна рельєфність та 
емоційна загостреність зображення людської долі. Козак з і
ставляється з місяцем, орлом, соколом, явором і т. п., а дівчи
на —  з зіркою, сонцем, голубкою, ластівкою, горлицею, кали
ною, рожею, горіховим зерням тощо. Аналогії тут дуже витон
чені й граціозні: «Ромен-зілля, ромен-зілля через межу про
стеляється; чую я через людей, що мій милий поклоняється», 
або: «А я жита та не сіяла,— само жито родить, я козака не 
чаровала,— сам до мене ходить».

Завдяки психологічним паралелізмам, заснованим на асо
ціативному сприйманні природи, пісенність досягає винятково 
влучного відтворення найтонших відтінків людських настроїв, 
життєвих ситуацій та обставин. Таким шляхом звичайна бу
денна інформація перетворюється на поезію; скажімо, проста 
скарга дівчини на ворогів, через яких вона не зустрілася з ми
лим, набуває чіткої настроєвої тональності: «За тучами, за гро
мами сонечко не сходить, за лихими ворогами мій милий не 
ходить».

Символіка образів природи в народній ліриці надзвичайно 
багата й вишукана. Вона засвідчує високий рівень художнього 
чуття у її творців, їх схильність до асоціативного мислення. 
Візьмімо, наприклад, асоціації для змалювання перешкоди з а 
коханим: образи хмар і грому, річкової загати («Я до річень
к а — річенька загачена, я до д івч и н и — дівчина заручена»), 
образи-узагальнення тиночків та перелазів і т. п.

Образи природи, введені у пісенну художню тканину, з а в 
жди посилюють виразність і впливовість відтворюваного
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почуття та переживання, надають абстрактним та загальним 
поняттям реальної конкретності й емоційності. Наприклад: «Ой 
у лузі червону калину вода пойняла, уже ж  мою да головоньку 
ж урба обняла». Народна лірика щедро використовує також  
прямі порівняння, де предмети і явища природи посідають 
чільне місце. Д ля  прикладу наведемо такий пісенний уривок:

Любилися, кохалися обоє хороші,
А тепера розійшлися, як срібнії гроші.
Любилися, кохалися, і мати не знала,
А тепера розійшлися, як чорная хмара.
Любилися, кохалися, як зерно в горісі,
А тепера розійшлися, як галочки в лісі.

Справді неперевершеною поезіею є пісні, в яких психоло
гічний паралелізм  виходить за межі зачину, підсилюючись 
образами-аналогіями й словесним співзвуччям.

Шедевром у цьому відношенні є ось така пісня:

Ой зійди, зійди, та зіронько та й вечірняя,
Ой вийди, вийди, та дівчино моя вірная.
Р ада  б зірка зм ти  — чорна хмара наступає,
Р ада  б дівка вийти, так  матуся не пускає.
А зіронька зійшла, усе поле освітила,
А дівчина вийшла, козаченька звеселила.
Освітила поле дрібними зірочками,
Звеселила парня чорними бровочками.

«Необхідність починати з образу природи,— писав О. П о
тебня про народну лірику,— існує незалежно від свідомості й 
наміру і тому непорушна; вона, так  би мовити,— розмах дум 
ки, без якого не існувала б і сама думка» 4. Д ум ка ж  або —  
іншими словами — зміст образів природи визначилися тут у 
глибинній основі естетикою праці. В найстаровинніших піснях 
звернення до природи зумовлювалось первісними антропо
морфічними уявленнями й вірою в магічну дію слова, за до
помогою якого людина прагнула здобути прихильність навко
лишньої природи. В новішій народній ліриці поетизація її 
також  опосередковано пов’язана з трудовою діяльністю лю
дини. Такими образами часто виступає поле, город, нива, луг, 
криниця тощо. Невипадково багатократ оспівана «у полі кри
ниченька»: вона тамувала спрагу трударя, подорожнього, 
вабила до себе живлющою вологою. Д о  того ж  поетичний 
символ чистої води, напування коня — глибоко традиційний,

4 П отебня А. А. М н сль  и язьїк. 2-е изд. Х арьков, 1892, є. 214.
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невід'ємний від теми кохання. Виступаючи часто у формі пси
хологічного паралелізму, він надає зображуваному малюнкові 
граціозності,  оповиває ніжним серпанком поезії побутову си
туацію. Напрочуд колоритною серед таких пісень є, наприклад, 
ось ця:

Непогожа в ставу вода,—
Піду до криниці.
Не вподобав козак дівки,
Пішов до вдовиці.
— Добрий вечір, удівонька,
Дай води напиться,
Хорошую дочку маєш,
Дай хоч подивиться.
— Ой на дворі криниченька,
Коли хоч — напийся,
Моя дочка у віконця,
Коли хоч — дивися.
— Ой як мені із криниці
Водиці напиться?
Як же ж мені а крозь стіну 
На дівку дивиться?
Як же ж мені воду пити,
В кухоль не набравши,
Ой як мені дівку любить,
Не поцілувавши?..

Природа в піснях про кохання — це чи не найближча по
вірниця розхвильованих ним сердець ліричних героїв, і їй та 
через неї вони висловлюють свої найінтимніші, найніжніші по
чуття. Звідси — постійна персоніфікація природи й звертання 
до неї за сприянням, допомогою, а то й порятунком. У цій 
апелятивній образності — справжня повінь любові й ласки 
ліричних персонажів: «Ой місяцю, місяченьку, не світи нікому, 
тільки мому миленькому, як іде додому»; або: «Ой місяцю-зоре, 
освіти все поле, ой там моя дівчинонька пшениченьку поле».

Нерідко лірична пісня звертається до природи, до лаконіч
них пейзажних малюнків тільки з тим, щоб означити часові та 
просторові координати сюжетної ситуації, йдеться  про пісенні 
зачини типу: «Ой у полі нивка, родить материнка, там дівчина 
жито ж а л а ,— сама чорнобривка», «Ой у полі верба, під вербою 
вода,— там дівчина воду брала, сама молода», «Йдуть корови 
із  діброви, а овечки з поля, ой плакала дівчинонька край ко
зака стоя» (малюнок вечірньої пори) і т. ін. Схожу функцію 
здійснюють і зачини пісень, основані на композиційному прин
ципі ступеневого звуження образів (лінійно —  від дальшого
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юрового рубежу до ближчого, об’ємно — від більшого об’єк
т а — до меншого), наприклад, від широкої панорами поля — 
до маленької калинової квітки:

Он у полі могила,
Край могили — долина,
Край долини — ставочок,
Край ставочка — млиночок,
Край млиночка — лужочок,
Край лужочка — лісочок,
Там дівчина ходила,
Цвіт-калину ломила...

Отже, поетична палітра пісень про кохання дуже своєрідна 
і багатобарвна: голубина пара чи принаджування соловейка — 
не кохання юних сердець, застрелена утінка — засватана дівчи
на, віночок — дівоча цнота. Засобами цієї витонченої симво
ліки досягається незрівнянна виразність і граціозність вислову 
інтимних почуттів, щирості й чистоти стосунків між хлопцем 
і дівчиною, як ось у глибоко психологічній поетичній розмові 
закоханих на найвищій, але не переступленій грані бажань і 
відвертості:

По той бік гора, по цей бік друга,
Поміж тими крутими горами сходила зоря.
Ой то не зоря — дівчина моя 
З новенькими коновками по водицю йшла. 
«Дівчино моя, напій ми коня 
З  рубленої криниченьки, з повного відра».
«Не веди коня, не напою я,
Не напою, бо ся бою,— я ще не твоя.
Буду я твоя, напою коня 
З рубленої криниченьки з повного відра».

Поетика народної пісенності рясніє різноманітними повто
рами, зумовленими загальним законом ритмічності — почина
ючи від повторення цілих епізодів до рими й окремого звука. 
Нагромадження та виділення змістових якостей ведеться то за 
допомогою однорядного нанизування варіацій (паратаксичний 
виклад), то синонімічними гніздами мотивів, то стилістичними 
засобами —  постійними епітетами, порівняннями, тавтологія- 
ми, синонімами, гіперболами та літотами — всім багатством 
тропів та фігур, вживаних у піснях дуже економно, з функці
ональною метою акцентування певного важливого компонента 
загального ліричного малюнка. При цьому, скажемо словами 
І. Нечуя-Левицького, «народна муза ніколи не підбирає епі
тетів. та синонімів неграціозних». Ось, наприклад, п’ятикратне
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пряме й синонімічне повторення означення «смутний», яке, 
проте, не надокучає, а залиш ає враження експресії і поетичної 
витонченості (підсиленої легкоплинним асонансним «е»): «Ой 
чом селезень смутен, не весел, смутен, не весел, чом не ра- 
дощен».

Розмаїття повторів та асоціацій, заснованих на принципах 
тотожності, зовнішньої подібності, внутрішнього зближен
ня та контрастування, широка шкала синтаксичних інтонацій, 
багатство зменшувальної лексики, досконала ритмічна та мов
но-акустична організація пісенних віршів, задушевна щирість 
і барвистість мелодій — усе це в сукупності творить в україн
ських піснях таку неперевершену гармонію, що піднесла їх 
на світові вершини словесно-музичного мистецтва. «Є в ній 
щось хапаюче за серце, щось глибоко щире,— писав перекла
дач українських пісень М. Берг.— Як доречно прислужилися 
тут оті зменшувальні слова, не підвладні перекладові на ж од
ну іншу мову, навіть і на російську. Та не на одних зменшу
вальних грунтується принадність української пісні. Ця при
надність розлита в усьому — і в словах, і в порівняннях, а 
іноді й просто не знати в чому: мило, та й годі!» 5.

Активно сприяє такому враженню звукова фактура пісен
них текстів, відшліфована численними виконавцями з тонким 
слухом. Мовно-акустична система пісні повинна складати з ме
лодією гармонійну цілість. А це вимагає від тексту внутріш
ньої мелодійності, милозвучності. Тим-то звукова інструмен- 
говка в ліричних піснях відіграє першорядну роль. Вони від
значаються багатством і невимушеністю рим:

Ой у полі криниця безодна,
Рине вода холодная зо дна,
А в козака дівчинонька одна,
Чуть на неї худу славу щодня.

Або ось у такій пісні:

Ой накину свитину на спину,
Сам до дівки на всю нічку двину.
Ой надіну чоботи з ременю,
Сам до дівки на всю ніч дремену.
Ой надіну чоботи-сап’янціі,
А сам піду до дівчини вранці.

Серед ліричних пісень трапляються й зовсім унікальні своїм 
римуванням, як, приміром, записана в середині минулого сто
ліття:

8 П есни разньїх г.ародов. М ., 1854, с. X V I.

18



— Заковала  зозуленька «дуку»!
Роз’ярила бідну мою муку...
Не кови ти, зозуленько, «куку*
І не яри бідну мою муку.
Заковала  зозуленька «куку»,
Дай мені, моя дорогая, руку.
Ой не кови, зозуленька, «куку».
Бо я не дам тобі мою руку!
Заковала  зозуленька «куку»,
Сидить бідна дівчинонька в кутку.
Кови, кови, зозуленько, «куку»,
Та розжени дівчиноньці скуку...

Народні творці майстерно будують словесно-звукову тка
ину пісні, насичуючи її синонімікою, евфонічними паралеля

ми, перегуками, внутрішніми та кінцевими римами, різноманіт
ним суголоссям — анафорами, асонансами, алітераціями:

Ой у броду беру воду,
Не виберу до дна,
А я в батька одним одна —
Не згадую добра.
Ой у броду беру воду,
Коромисел гнеться,
Ніхто мене не спитає,
З а  ким серце б’ється.
Ой у броду беру воду,
Не перехилюся,
Ніхто ж  мене не спитає,
З а  ким я журюся.
Ой у броду беру воду —
На камінь ступаю,
Ніхто ж  мене не спитає,
З а  ким я скучаю.

Д ля  народної пісенності, як мистецтва, утримуваного пам’
яттю, звучання рядка і рима важлива не тільки з евфонічного 
боку, а й з практичного: легше згадувати та відновлювати тек
сти в процесі усної їх передачі. Адже рими, як і мелодії, теж 
беруть участь у формуванні й оформленні пісенного змісту. «Ві
домо ж бо,— писав М. Рильський,— що рима не тільки «при
крашає» вірш, але дає  йому інтонаційну основу і часто навіть 
є збудником нової думки, нового образу» 6.

6 Рильський М. Наша кровна справа. К, 1959, с. 553.
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Пісні про кохання виділяються своєю емоційною глиби
ною та художньою красою. Вони мають важливу суспільно-ви- 
ховну функцію, повчальну мудрість: відстоюють вірність у 
взаємовідносинах, збагачують душевним добром, сприяють 
естетичному розвитку. Ця народна поезія співзвучна й нашому 
часові, дорога нам своїм ствердженням морально-етичних цін
ностей, нев’янучими образами, що збуджують загальнолюд
ські почуття й переживання, становлять для митців джерело 
творчості, розкривають перед нами життя багатьох поколінь. 
У своїх кращих зразках вона входить як класика в соціалі
стичну культуру.

О ЛЕ К СІ Й ДЕ Й



Р о з д і л  1 
Зустрічі. Освідчення.



На улиці скрипка грає

На улиці скрипка грає, 
Д івча матір упрошає:
«Пусти ж  мене, моя мати,
На улицю погуляти».
«Не бороню, моя доню,
Лиш зарання йди додому: 
Буде сонечко сідати,
Ти приходи вечеряти».
«Що ж то в мене за гуляння, 
й ти  додому ще й зарання? 
Не буду я й вечеряти: 
Позволь нічку погуляти».

Ой вийся, хмелю

Ой вийся, хмелю, (2)
Вище моїй хати! (2)
Ой пусти мене, (2)
М ати, погуляти. (2)
Та й ой піду я (2)
Все берегом-лугом, (2)
Ой піду ж  бо я (2)
Та до криниченьки. (2)
Щ о в криниченьці (2)
Вода прибуває,— (2)
Там козаченько (2)
Коня напуває. (2)

Скажи мені правду, моє серденя

«С каж и мені правду, моє серденя,
Которая зелень найкращ  процвіта:
Чи кратчастий барвіночок, чи запаш ний

василечок.
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Чи повна рожа?»
«Зелений барвінок сади устилає,
Запаш ний васильок три запахи має,
А над тую повну рожу, а над тую червоную 
І в світі немає!»
«Скажи мені правду, моє серденя,
Которая пташка найлучче забавля:
Чи сивая зозуленька, чи цікавий горобейко,
А чи соловейко?».
«Сива зозуленька гуде самотненько,
М алий горобейко устає раненько,
А над того соловейка, а над того щебетливця 
І в світі немає!»
«Скажи мені правду, моє серденя,
Ой хто найсолодше в світі прожива:
Чи хазяйська жона, а чи бідная вдова,
А чи дівчина?»
«Хазяйська жона все складки складає, 
Бідная вдова думки думає,
А в молодій дівчиноньці, у веселій голівоньці 
І гадки немає!»

К оло млина ясенина

Коло млина ясенина, 
Зацвіла  калина.
Захотіла в саду спати 
М олода дівчина.
Захотіла вона спати 
М ежи яблоньками,
Щ оби була розмовонька 
Всю ніч з парубками. 
«Д ай ж е мені, моя мати, 
Вишиту сорочку.
Граю ть хлопці в дудочку 
В вишневім садочку.
Дай же мені, моя мати, 
Да й червоний пояс,
Бо (уже) я десь зачула 
Парубоцький голос.
Дай же мені, моя мати, 
Д а й червону бинду,
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Не зам икай сінних дверей, 
Бо я зар аз  прийду». 
М олодая невісточка 
Та й сидить на лавці:
«Ой не пускай, мати, дочки. 
Вона любить хлопці». 
«Бодай ж е ти, невісточко, 
Та й відти не встала; 
Більш е люди говорили,
Та й мати не знала».

Ой піду я в дубину, дубину

Ой піду я в дубину, дубину,
Сюди-туди дубину стрепену, стрепену,
Посипались жолудики в пелену, пелену.
«Оце ж тобі, дівчино, талану, талану —
Я до тебе увечері прилину, прилину».
«Я ж  думала, що пелінка мала, що мала,
З а  три копи жолудики продала, продала.
А за копу дударика найняла, найняла;
«Заграй  мені, дуднику, у дуду, у дуду,
Поки ж свого горенька забуду, забуду».
«Коли б мені таке горе, як печаль, як печаль,
То б я вийшов на вулицю да й кричав, да й

кричав:
«Дівчино моя, сподівайсь талану, талану,
Я до тебе увечері соколом прилину».
Д івчина моя сподівалася, сподівалася,
Три дні хати не мела, не вмивалася, не

вмивалася.

Пора, мати, жито жати

П ора, мати, жито жати, 
Солома пов’яла,
Ой ж аль мені вечорочка, 
Щ о я не гуляла.
Ой я ходжу і гуляю, 
Д обрий розум маю,

24



Я чужому ледачому 
Віри не доймаю.
Я чужому ледачому 
Віри не доймаю,
А я свому миленькому 
Коня напуваю.

Д а й хмарка наступає

Д а й хмарка наступає, (2) 
Дощ ик, дощик накрапає.
Д а й дощик накрапає, (2) 
Батько, батько дочку лає.
Д а й батько дочку лає, 
Гулять, гулять не пускає.
А мати лиху долю знає, 
Гулять, гуляти пускає.
«Д а й гуляй, доню, гуляй, 
Поки, поки молоденька.
Д а й поки молоденька,
Гулять, гуляти раденька.
А як моя головка схибнеться, 
Тоді твоє гуляння ввірветься».

Бодай ся когут знудив

Бодай ся когут знудив, 
Щ о мене рано збудив, 
М алая нічка, мала,
Я ще ся не виспала. 
Причини, боже, ночі 
Н а мої карі очі, 
Причини ще й другую 
Н а мене, молодую. 
П іслала мене мати 
Зелене жито жати,
А я жито не ж ала ,
В бороздочці леж ала. 
П іслала мене мати 
Д о хлопців погуляти:
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— Погуляй собі, доню, 
Я тобі не бороню.
А я собі гуляю,
Як рибка по Дунаю ,
Як рибка з окунцями, 
Я, молода, з хлопцями. 
Гуляла би до ночі 
Та й спатоньки не хочу, 
Гуляла би до рана,
Ой дана моя, дана!

Беру воду та з перебреду

Беру воду та з переброду,
Н е виберу до дна. (2)
Ж ила в батька та не год, не два, 
Не згадаю  добра. (2)
Не так добра та  не так  добра, 
Як прежнього лиха. (2)
Як не вийду та на вулицю,
То й улиця тиха. (2)
А як вийду та на вулицю, 
Ж артую  — пустую, (2)
А на свою та головоньку 
Потуженьку чую: (2)
Що сьогодні я на улиці,
Завтра помандрую.

Ой мамуню, мамусенько

Ой мамуню, мамусенько, 
Води мене хорошенько.
Од суботи до суботи 
Не заставляй  до роботи,
Ні до якого діла,
Щ об я була гладка й біла. 
Ізгадай-но, мамцю, собі, 
Як ти була в такій добі,
То також  вередувала,
Собі хлопців вибирала
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То русявих, то чорнявих,
Все струнких та кучерявих,
Щ об співали й танцю вали
І до серця пригортали.

Ой піду я, піду

Ой піду я, піду
Д олом, долиною, (2)
Ой стопчу я, зломлю
Р о ж у  з калиною, (2)
В ітер повіває,
Вона процвітає, (2)
П ід  моїми воротами
Свистілоньr а грає. (2)
М ене мати лає ,
Гулять не пускає. (2)
Ой хоч одкрадуся,
Та й нагуляюся. (2)
Я к прийду додому,
Н ароблю  гомону. (2)
Як будуть лаяти,
Т ак  буду плакати, (2)
Як будуть навчати,
То буду мовчати, (2)
А як. будуть бити,
Б уду говорити: (2)
«Щ е я не старая,
Щ е я не гуляла, (2)
Щ е я молоденька,
Гуляти раденька; (2)
А як стара стану,
Гулять перестану, (2)
А як стара буду,
Гуляти забуду. (2)
А як лихо йметься,
Гуляти минеться». (2)
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Ой у полі з березоньки

Ой у полі з березоньки 
Вода витікає.
Ой там козак молоденький 
Коня напуває.
«Ой пий, коню, цю водичку, 
Вона клю чевая,

Люби, козак, цю дівчину, 
Вона молодая.
Ой вишенько, черешенько, 
Чом ягід не родиш?
Ой дівчино молоденькая, 
Чом гулять не ходиш?»

28



«Ой як же мні ягід родить
Під високим тином?
Ой як же мні гулять ходить,—
Мене милий кинув.
Ой як же мні ягід родить,—
Корінь підсихає.
Ой як ж е мні гулять ходить,—
М ати не пускає».

По тім боці, у толоці

По тім боці, у толоці,
Та й гуляли хлопці.
Мене ж  мати не пустила,
Щ о в чорній сорочці.
Ой дай мені, мати,
Сорочечку білу,
Нехай ж е я погуляю
Хоть одну неділю!
А хоч ж е я погуляю,
Та й не забарю ся,
Перш і півні засп іваю ть,--
Д одому вернуся.
Пію ть півні, піють другі,
А дочки немає.
Ой десь вона, ледащ иця,
З  хлопцями гуляє!

А сьогодні день субота

А сьогодні день субота,
А завтра неділя,
Чом на тобі, козаченьку,
Сорочка не біла?
Ой як вона буде біла,
Вже третя неділя,
Н енька стара, сестра мала,
Н евістка не хтіла.
Переплину бистру річку,
Стану на пісочку,
Буду прати-малю вати
К озацьку сорочку.
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А у тих багачок

А у тих багачок
Та по сім сорочок,
А у мене одна,
Коли біла щодня.
Я звечора намочу,
Опівночі полощу.
А досвіта вберусь,
Щ е й до хлопців сміюсь.

Іванцьо сіно косить

Іванцьо сіно косить,
А П араска бога просить:
«Бодай сіно вогнем сіло!
Іванцьо, враж ий сину,
Хорошую дочку маєш,
Н а гуляння не пускаєш;
Коли хочеш зятя мати,
Пусти її  погуляти;
Справ їй сукню і спідницю,
Пусти її на вулицю».

За нашою слободою

З а  нашою слободою (2)
Росте жито з лободою.
Ой там Ганя жито ж ала , (2)
В правій руці серп держ ала.
В правій руці серп держ ала, (2)
А лівою підбирала.
А лівою підбирала,— (2)
Н азад  себе снопи клала .
Н азад  себе снопи клала,— (2)
Н а ш лях битий поглядала.
Н а шлях битий поглядала, (2)
Василечка виглядала.
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Ой на лану, на ланочку

Ой на лану, на ланочку,
Ой на лану, на ланочку,
Там л аял а  мати дочку.
Ой л аяла , вговоряла,
Ой л аяла , вговоряла,
Щ об з хлопцями не стояла.
«Я гуляла, гулять буду,
Я гуляла, гулять буду,
Я к лю билась, так і буду.
Як ти, мати, така була,
Як ти, мати, така  була,
Д есь ти своє все забула».

Ой гаю мій, гаю

Ой гаю мій, гаю,
Та густий — не прогляну,
Та густий, зелененький,
Д е гуляє миленький.
Гуляє, гуляє,
Сивим конем грає,
Сивим конем грає,
Уся челядь гуляє.
Вся челядь гуляє,
Тільки мої й немає,
Тільки мої й немає —
У піч дрова рубає.
В печі запалила,
Вечерять наварила,
Вечерять наварила,
М атір спать положила:
«Ой лягай, мати, спати,
А я піду гуляти,
А я піду до вишні,
Полю била до мислі!
А я піду до груші,
Полю била до душі!
А я піду до гаю:
«Прийди, серце, кохаю!»
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Ой хлоп’яча біда — у некрути брати

Ой хлоп’яча біда — у некрути брати, 
А дівчача біда — нерідная мати:
Не пускає мене нікуди гуляти;
Ні сюда, ні туда, ні на вечорниці,— 
Хоче мати оддать у черниці.
А я, молодая, та й догадалась,
Та в колючий терен та заховалась; 
Ой там моя коса та розчесалась.
Та нехай моя коса по тереночку має, 
Нехай моя краса з дівочками гуляє; 
З  дівками гуляє, як мак процвітає, 
Як мак процвітає, собі пару має.

Коло млина, коло броду

Коло млина, коло броду,
Там дівчина брала воду;
Воду брати успівала;
Козака си сподобала.
Козак її заступає,
З конов воду виливає,
«Я нерідну матір маю,
Буде бити — добре знаю>.
«А я тебе не дам бити,
Я тя навчу говорити:
Надлетіли гуси з броду,
Сколотили з піском воду,
Нім ся вода устояла,
То я собі постояла».
Ой як прийшла додомоньку —
Тарах — мати в головоньку:
«Де, негіднице, бувала?
Ти з козаком розмовляла!»
«Не бий мене в головоньку,
Я скажу усю правдоньку.
Надлетіли гуси з броду,
Сколотили з піском воду,
Доки вода ся встояла,
То я собі постояла.
Я козака не видала,
Я з козаком не бувала».
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Та все під оконце, та все під оконце

Та все під оконце, та все під оконце:
«Одчинися, моє ясне сонце!» (2)
«Ой не одчинюся, я мамки боюся,
Не сама я,— єсть у мене мати. (2)
Єсть у мене мати, буде проклинати,
Ще й тобою, серце, докоряти». (2)
Зробіть же комору, зробіть же новую
Зачиніть мене, молодую. (2)
Поставте сторожу, поставте другую,
Стережіть же мене, молодую. (2)
Сторожа поснула, а мати не чула,
А я, молодая, гуляти майнула. (2)

Сивий голубочку, сидиш на дубочку
Сивий голубочку, сидиш на дубочку,
Склони, склони головочку з гори в долиночку!
Склони головочку з гори в долиночку,
Кличе мати свого сина з корчми додомочку.
«Що ти, сину, робиш, що по ночах ходиш,
Ой скаржаться молодиці, що ти двері ломиш».
«І буду ходити, і буду ломити,
Було мене, моя мати, в сім літ оженити!
В сім літ оженити, йа у повиточку,
Було мені висватати багатирську дочку!»
Багачка-бурлачка не хоче робити:
Начіпляє кораликів, йде до корчми пити.
Коралі чіпляє на голую шию:
«Люби мне, Миколаю, або ти, Василю!»

Ой у лісі, в лісі

Ой у лісі, в лісі,
В лісі на дубочку
Ой схилив, схилив
Голуб головочку
Та з гори в долиночку,
Схилив головочку
З гори в долиночку.
Ой кличе мати
Та свойого сина
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З коршми додомочку:
«Ой іди, сину,
З  коршми додомочку,
Ой беруть уже,
Беруть орендарі
Твою худобочку».
«Ой що ж  мені, мати,
З  тої худобочки?
Ой позволь, мати,
Хоть раз повидати
Вдовинії дочки.
Бо вдовині дочки
Та й усі три рівні.
Ой ходять вони,
Ходять по риночку,
Як ті королівни.
Ходять по риночку,
Хустоньками мають,
Ой да не одному
Мені, молодому,
Серцю ж алю  завдаю ть.
Ой їдна М арина,
Д руга Катерина,
Ой а за  третюю
Сам не можу знати,
Бо, либонь, моя мила».
«Ой гаю  ж  мій, гаю,
Густий — не прогляну.
Ой я упустила
Із рук свого сина,
Та й тепер не спіймаю».

Д е ти, хмелю, зимував?

«Де ти, хмелю, зимував, 
Щ о не розвивався?
Д е ж  ти, сину, ночував, 
Щ о не роззувався?»
«В Катерини, мамцю,
В Катерини, любцю,
В Катерини на перині, 
Сивая голубцю».
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«Що ти, сину, робиш,
Що поночі ходиш? 
Жаліються молодиці,
Що ти шкоду робиш».
«І буду ходити,
І шкоду робити:
Було б тобі, моя мати,
Мене оженити».
«Ой коли б я знала
Та те, мій синочку,
То я б тебе оженила
Та ще в сповиточку.
Оженися, синку,
Візьми жінку-любку,
Візьми собі паняночку —
Вдовиную дочку».
«Удовина дочка —
Та не моя рівня:
Ой як вийде на вулицю,
То як королівна.
Я не знаю стати,
Ні пожартувати:
Перед нею, тільки ставши,
«Добраніч» віддати.
Утратив я коня,
Втратив я сідельце,
Через тебе, дівчинонько,
Через твоє серце».

Ой у полі верба

Ой у полі верба,
Під вербою вода...
Гей, там дівчина 
Водиченьку брала,
Сама молода.
Ой козак до води,
А дівчина од води:
«Гей, постій, постій, 
Серденько дівчино!
Дай. коню води!»
«Ой рада б я підождать, 
Та ніженьки не стоять:
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Гей, зимна роса,
А дівчина боса,— 
Ніженьки щемлять!» 
«Ой скину я опанчу,
Та ніженьки обверчу... 
Гей, ой дай, боже, 
Неділі діждати,— 
Черевички куплю!» 
«Не купуй ти мені,
А купи ти собі:
Гей, єсть у мене 
Отець, рідна мати,
То й куплять мені!»

Не погожа в ставу вода

Не погожа в ставу вода, 
Піду до криниці,
Не подбав дівчиноньки, 
Піду до вдовиці.
Ой у теї удівоньки 
Хата на помості,
Приїхали до вдівоньки 
Три козаки в гості.
Один прийшов під ворота, 
Другий коня в’яже,
Третій, парень молоденький 
«Добрий вечір!» каже. 
«Добрий вечір, удівонько, 
Дай води напиться, 
Хорошую дочку маєш 
Позволь подивиться». 
«Стоїть вода у кухлиці — 
Візьми та й напийся, 
Сидить дівка у світлиці — 
Біжи подивися».

Чи се тая удівонька

Чи се тая удівонька, що на рожку хата, 
Хорошую дочку має, сама не багата. 
Ходить козак по вулиці, нічим замутиться:

36



«Добривечір, матусенько, дай води напиться, 
Пусти дочку на вулицю, хоча подивиться». 
«Стоїть вода у кубочку,— коли хоч, напийся, 
Сидить дочка край віконця,— коли хоч, дивися. 
Не для того, козаченьку, дочку годувала,
Щ об я ї ї  на вулицю гулять посилала.
Годувала собі дочку для свої й пригоди,
Щ об принесла із криниці холодної води. 
Згодовала, згодовала да нам альовала,
Д ал а  я їй щ астя й долю, а щоб пановала».

Ой чия то та пшениченька

Ой чия то та  пшениченька, 
Щ о довгії гони?
Ой чия то та дівчинонька,
Щ о чорнії брови?
«Н а добридень, стара ненько, 
Д ай  води напитись,
Хорошую дочку маєш, 
П озволь подивитись».
«Стоїть вода в відеречку, 
Возьми та й напийся,
М оя дочка в світличеньці, 
П іди подивися».
«Ой я води не напився,
Т ілько нахилився,
А дівчини та й не займав, 
Т ілько подивився».
«Моя дочка та паняночка,
Я к в лузі калина.
Ой як  вийде та на вулицю,
То всім вона мила».

Зеленеє жито, зелене

Зеленеє жито, зелене, 
Хорош ії гості у мене. 
Тільки моє серденько мре, 
Щ о моя мила зам іж  іде.
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Іди, іди, мила, здорова,
Я тобі не скаж у ні слова:
Єсть у мене кінь вороний —
Я поїду сам до вдови.
Ой у вдови М арусенька-дівка, 
М арусенька-дівка не гуляє,
Вона хату вимітає,
М арусеньки мати питає:
«Скажи, скаж и, М арусенько-дочко, 
Які в тебе гості бувають?»
«Тобі, мати, мене не питати,
А мені, мати, тобі не казати». 
«Бодай ж е ти, доню, оніміла,
Як ти мені правди не вповіла».
«Ой дай боже, матусенько, дай, 
Коли тобі дочки не жаль».

Котилася зоря з неба да впала додолу

Котилася зоря з неба да впала додолу.
«Ой хто мене, молодую, проведе додому?» 
О бізвався козаченько в вишневім саду:
«Гуляй, гуляй, дівчинонько, я додому проведу». 
«Проводь, проводь, козаченьку, проводь —  не

барися,
Щ об за  мною, молодою, мій рід не журився.
Н е так  той рід, не так  той рід, як рідная мати —
І постеле, і роздіне: «Л ягай, доню, спати». 
«Проведе ж  тебе, дівчино, тонкая дубина».
«П об’є тебе, козаченьку, лихая година». 
«Проведуть тебе, дівчино, березові різки». 
«П об’ють тебе, козаченьку, сирітськії слізки.
Хто пізно з улиці ходить, той битий буває,
Хто сироту з ума зводить, той щ астя не має.
Н е зводь, не зводь, козаченьку, мене, молодої. 
З ’їдять тебе сірі звір і в зеленій діброві».
«Ой я звірів не боюся, людей не стиджуся,
З ким люблюся — обнімуся, не наговорюся».
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Летить галка через балку

Летить галка через балку 
Та, летючи, кряче,
Чорнобрива молода дівчина 
Ходить гаєм, плаче.

«Батько добрий, батько добрий 
А мати лихая,
Не пускає на вулицю,
Каже: молодая.

Пусти ж мене, моя мати,
Я не забарюся:
Перші півні заспівають — 
Додому вернуся».

Заспівали півні втретє,
А доні немає.
«Десь-то моя рідна доня
І досі гуляє».

Ой ти, дівчино, червона калино

«Ой ти, дівчино, червона калино,
Як мені на тебе дивитися мило!
Як йдеш, дівчино, ізрання по воду,
Не надивлюся я на твою вроду,
Не так по воду, як ідеш з водою,—
Й сам я не знаю, що буде зо мною.
Ой ти, дівчино чорнобрива, пишна,
Чом ти до мене звечора не вийшла?»
«Ой ти, козаче, який ти дивненький,
Чи ж  ти не бачиш, що мороз біленький?» 
«Ой ти, дівчино, ти не бійсь морозу,
Я під твої ніжки шапочку підложу».

Ой повій, вітер, яром

Ой повій, вітер, яром 
На пшениченьку яру. 
Ой повій на долину, 
На червону калину.
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Там дівчина стояла, 
Ц віт-калину лам ала, (2) 
Д о личенька прикладала: 
«Ой йой, йой, мамцю, ой, ой 
Чи буду я такая , (2)
Як калина червоная?»
«Ой будеш, доню, будеш, 
Поки коло мене будеш,
А як підеш від мене,
Спаде красенька з тебе,
Та як обсядуть тебе діти,
Як калиноньку цвіти».

Ой у полю дуб зелений

Ой у полю дуб зелений,
Під тим дубом вишня;
Аж там козак конем грає,
Щ об дівчина вийшла.
Коник сивий, коник сивий,
А грива біленька;
Ой як сяду та поїду,
Д е моя миленька.
Ой приїхав під ворота:
«Дай води напиться;
Чи хорошу дочку маєш,
Позволь подивиться!»
«В мене вода на городі,—
Іди та напийся,
Моя дочка на гулянню,—
Іди подивися».
Прийшов козак  до коршомки,— 
Д івчина гуляє,
К озакові молодому 
Серденько ся крає:
«Ой дівчино, дівчинонько,
Яка ж  бо ти гожа:
Як у саду під віконцем 
Та зацвіла рожа!»
«Ой козаче, козаченьку,
Який ж е ти гожий:
Ой як місяць на підповні 
Н а погоду сходить».
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Я учора не був і тепер не був

Я учора не був і тепер не був,
А як поїду да на Україну —
Сім літ не буду.
Сім літ не буду,— назад вернуся, 
Сподобалось мені да твоє личенько, 
Що ти Маруся!
І сюди гора, і туди гора,
А поміж тими да гороньками,— 
Ясная зоря.
Я думав, що то зоря зійшла,
Аж то любая да дівчинонька 
По воду пошла,
А я за нею, як за зорею,
Д а сивим, сивим кониченьком 
Попід горою:
«Дівчино моя, напій же коня,
Д а з холодної да криниченьки,
З нового відра!»
«Як буду твоя, напою і два 
Д а з холодної да з криниченьки,
З  нового відра!*

По саду ходжу, не находжуся

По саду ходжу, не находжуся, 
Кого я люблю, не надивлюся. 
А мій милий йде, чоботки несе, 
Чоботки несе сапоговії.
Його гоченьки соколовії,
Його ноженьки походянії, 
його рученьки пороблянії. 
Його ноженьки находилися, 
Його рученьки наробилися.
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Сонце низенько, вечір близенько

Сонце низенько, вечір близенько, 
Спішу до тебе, моє серденько. 
«Вийти не вийду, стати не стану, 
Вишлю тобі сестру такую саму». 
«А я з сестрою цілу ніч стою,
Не тая розмова, що із тобою.
Не тая розмова, не тії брови,
Не тоє личенько, що до любови».

Піду я горами

Піду я горами, 
Піду долинами, 
Буду малювати 
Личка малинами. 
Личка малинами, 
Очка чорницями, 
Жеби ся чорніли 
Межи парубками. 
Піду я до ліса, 
Вирву малиняка. 
Не буду любити 
Хлопця єдинака. 
Піду я до ліса 
Смеречки садити, 
Своїй камаратці 
На дар заробити.

Дівчино, дівчино, ти моя кохана

«Дівчино, дівчино, ти моя кохана,
Ой говорять люди, що ти мальована».
«Я ся не малюю, ані не фарбую,
Я на своє личко фарби не купую.
Мене маляр не малював, тільки бог із неба, 
Я дівчина молоденька, мені краси треба.
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Бо я малююся щодня в зимній воді,
Я так виглядаю, як рожа в городі.
Я не мальована, ані фарбована,
Я в своєї матінки така вихована.
Я в своєї матінки, я в своєй рідної 
Така-м вихована, як ніби в йокої,
Як ніби в покої, як ніби в салоні, 
Така-м  вихована, як квітка в вазоні. 
Як квітку в вазоні сама-м підливала, 
Мене матінонька таку виховала. 
Вродила мня мати таку ясну, пишну, 
Я така виросла, як в садочку вишня. 
Як в садочку вишня ягідки зродила, 
Мене моя мати таку породила».

Дівчинонько-чарівниченько

«Дівчинонько-чарівниченько, 
П ричарувала моє личенько».
«Бодай ти так знав з сіней до хати, 
Як я знаю, чим чарувати.
Бодай ти так  знав, що за  неділя,
Як я знаю  на чари зілля.
В мене чароньки — чорнії брівоньки. 
В мене принада — сам а молода.
М ої чароньки напоготові —
Біле личенько, чорнії брови.
Якби я мала малярі свої,
То б нам алю вала милого собі. 
Н ам алю вала б на кінці стола, 
Д ивилася б, як на сокола. 
Н ам алю вала б на піддашечку, 
Д ивилася б, як на пташечку. 
Н ам алю вала б на тім кухличку,
На тім кухличку, що я вмиваюсь. 
Н ам алю вала б на тім рушничку,
Н а тім рушничку, що я втираюсь. 
Н ам алю вала б на стіні отій,
Щ о лягать спати мені молодій».
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Пливе човен, води повен

Пливе човен, води повен,
Та все хлюп-хлюп, хлюп-хлюп, (2) 
Іде козак до дівчини,
Та все тюп-тюп, тюп-тюп; (2) 
Пливе човен, води повен,
Та й накритий листом; (2)
Не хвастайся, дівчинонько,
Та й добрим намистом. (2)
Бо прийдеться, доведеться 
Намисто збувати, (2)
Козакові молодому 
Тютюн купувати. (2)
Пливе човен, води повен,
Та й накритий лубом; (2)
Не хвастайся, козаченьку, 
Кучерявим чубом. (2)
Бо прийдеться, доведеться 
Під аршин ставати: (2)
Молодого козаченька 
В військо віддавати!

Ой звисли, звисли

Ой звисли, звисли 
Чорні хмароньки з Вісли. 
Не зійде мені 
Ідна дівчина з мислі.
Ой як я зачав 
Ту дівчину любити,
То втратив же я 
Два талярики битих.
То втратив же я 
Два талярики битих,
А ще й до того 
Коника вороного.
А в мого коня 
Та кудрявая грива.
Моя дівчина 
Хорошая, чорнобрива.
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Кінську гриву 
Гребінцем розчесати,
Л її красу 
На папері списати.
Ой писав же я 
Два дні, ще й дві ночі, 
Заким я списав 
Личенько й чорні очі. 
Ой як я втрачу 
Коника вороного,
Ой то ти втратиш 
Віночка рутвяного.

І вчора орав, і сьогодні орав

«І вчора орав, і сьогодні орав,
А хто ж тобі, молодий козаче, воли поганяв?» 
«Поганяла мені та дівчина моя,
Чорнявая та білявая, голубка моя».
«І вчора косив, і сьогодні косив,
Ой хто ж тобі, молодий козаче, брусика носив?» 
«Носила мені та дівчина моя,
Чорнявая та білявая, голубка моя».
«І вчора ти жав, і сьогодні жав,
Ой хто ж тобі, молодий козаче, снопики в’язав?» 
«В’язала мені та дівчина моя,
Чорнявая та білявая, голубка моя».

Жито, мамцю, жито, мамцю

Жито, мамцю, жито, мамцю, 
Жито — не полова.
Як дівчину не любити,
Коли чорноброва.
Жито, мамцю, жито, мамцю, 
Жито — не пшениця.
Як дівчину не любити,
Коли чепуриться!
Жито, мамцю, жито, мамцю, 
Жито, колосочки.
Як дівчину не любити,
Коли чорні очки!
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Ой за гаєм, гаєм, гаєм зелененьким

Ой за гаєм, гаєм, гаєм зелененьким,
Там орала дівчинонька воликом чорненьким. 
Орала, орала, не вміла гукати,
Нанімала козаченька волів поганяти.
Воли поганяє, бровами моргає.
Лихо його батько знає, на що він гадає,
Чи на мої воли, а чи на корови,
Чи на моє біле личко, на чорнії брови.
Воли да корови всі повиздихають,
Біле личко, чорні брови повік не злиняють.

Ой вилетів ранній пташок, вдарився в комору

Ой вилетів ранній пташок, вдарився в комору. 
«Будь здорова, моя мила, бо вже йду додому!» 
«Та чого ж ти, мій миленький, додомочку квапиш, 
Маєш мамку рідненькую, вечерю застанеш.
Маєш мамку рідненькую, дєдик-соколочок 
Отворяє воротечка, бо йде їх синочок».
«Бодай тобі, мій синочку, така любка мила,
Та вже твоя вечеречка на столі застила».
«Та най стине, та най стине, будем вечеряти,
Бо я ходив до багача дівча обзирати.
Та не ходив обзирати воли та корови,
Але ходив обзирати її чорні брови».

Зелена калина

Зелена калина, 
Червонії дуби.
В чім маю догану, 
Скажіть, добрі люди? 
Личко рум’янеє,
Коса русявая,
Тільки доганоньки, 
Що не багатая.
Коли б мала гроші, 
Муровану хату,
То мали б за гарну, 
Іще й за багату.
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Знати синю квітку

Знати синю квітку 
Поміж квіточками,
Знати бідну дівку 
Поміж багачками.
Багата дівчина 
В будний день вбереться, 
Прийде до бідної,
З бідної сміється.
Б а г а т а  д ів ч и н а  
Робити не зцала.
Багата дівчина 
Три дні копу жала.
Ж ала вона, жала,
Не вміла зложити, 
Мусила бідної 
Дівчини просити.
А бідна дівчина 
Цілий тиждень ро б и ть ,
В неділю вбереться,— 
Квітонькою ходить.

Котилася бочка та все з огірками

Котилася бочка та все з огірками. 
Зажурились багачі бідними дівками.
«Не журіться, багачі,— така наша доля!
А в котрої доля добра, та вийде й без поля!» 
А бідная дівчинонька дві копи нажала,
А багата дівчинонька в борозні лежала.
В багатої дівчиноньки намисто на грудях, 
Попід гору несе воду — хрипить їй у грудях. 
А в бідної дівчиноньки одна коралина,
Попід гору несе воду — цвіте, як калина.
А в бідної дівчиноньки намиста немає,
Попід гору несе воду — як мак процвітає.
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Вийди, дівчино, вийди, дівчино

Вийди, дівчино, вийди, дівчино, 
Та в гай по корови,
Нехай же я та й подивлюся 
На ті чорні брови.

ПРИСПІВ:

На тім боці вогонь горить,
На тім боці жар, жар.
Ти не виходиш, мене зводиш 
Буде тобі жаль, жаль *.
Вийди, дівчино, вийди, дівчино, 
Та в гай по телята,
Нехай же я та подивлюся 
На ті бровенята.
Вийди, дівчино, вийди, дівчино, 
Та в гай по теличку,
Нехай же я та подивлюся 
На те біле личко.
Вийди, дівчино, вийди, дівчино, 
Темненької ночі,
Нехай же я та подивлюся 
На ті чорні очі.

А в садочку сливовому

А в садочку сливовому 
Впала згори сливка.
Ой чи вийде, чи не вийде 
Моя чорнобривка?

А в садочку грушевому 
Впала згори грушка.
Ой чи вийде, чи не вийде 
Моя щебетушка?

А в садочку яблуневім 
Впало згори ябко.
Ой чи вийде, чи не вийде 
Моє солодятко?

Приспів після кожного куплета.



Гей ще кури не піли

«Гей ще кури не піли,
Кажуть люди: день білий.
Вийди, вийди, молода дівчино, 
Поговори зі мною».
«Чекай, милий, годину,
Чекай, милий, другую,
Най я своїй старій мамці 
Вечеречку зготую».
«Годі мені стояти,
По морозі ходжати.
Метіль мете, сліди замітає,
Мед солодкий до рук прилипає 
Через тебе, дівчино».
«А хто ж тебе тут просив,
Щоб ти мені мед носив?
Ой є в мене медок солоденький,
Ой є в мене ще кращий миленький, 
Що він мене кохає».

Вітер віє, сонце гріє

Вітер віє, сонце гріє,
А дівчина рожу сіє. (2)
Рожу сіє, рожа сходить,
Д о дівчини козак ходить: (2) 
«Ой дівчино, серце моє,
Снило ми ся личко твоє, (2)
І личенько, і ти сама 
На папері змальована. (2)
На папері, на листочку,
Що сиділа в холодочку. (2)
Що сиділа та й співала,
Та й сорочку вишивала. (2) 
Вишивала, циркувала 
Та й мені подарувала. (2)
Я спитав, коли зустріну 
Тебе, серденько, дівчину». (2) 
«Жди, козаче, моя мріє,
Най надворі звечоріє, (2)
Най на рожі роса ляже,— 
Правду тобі сон твій каже». (2)
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Сй за  двором, за покойом, мальоване тичче

«Ой за двором, запокойом, мальоване тичче, 
Вийди, вийди, моя мила, кавалер ті кличе. 
Вийди, вийди, файна любко, що-6 ти подарую, 
Вісім низок кораликів й личко поцілую».
«Ще не вийду, мій миленький, бо не маю часу,
В печі горить, окріп кипить, засипаю кашу. 
Дзінькую ти, мій миленький, що ми убрав шию. 
А я тобі на неділю сорочечку вшию.
Сорочечку тобі вшию, а станок ти купиш,
Та за тото, мій миленький, що так мене любиш».

Сонце низенько

Сонце низенько, 
Вечір близенько, 
Вийди до мене,
Моє серденько.
Ой вийди, вийди,
Не обаряйся,
З тобою, серденько, 
Давно видався.
Ой вийди, вийди,
Не роби жалю,
Ти, моє серденько, 
Дорогий кришталю. 
Ой вийди, вийди,
Д а знай до кого, 
Пристає серденько 
Моє до твого.
Ой вийди, вийди,
Не бійсь морозу,
Я ж  тебе, серденько, 
Д а й не зморожу.
Я тебе, серденько, 
Д а не зморожу,
Я твої ніженьки 
В шапочку вложу. 
Через річеньку, 
Через болото 
Подай рученьку,
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Моє золото.
Через річеньку, 
Через биструю, 
Подай рученьку, 
П одай другую. 
П одай рученьку, 
Подай і обі,
Я ж  тебе, серденько, 
Пригорну к собі.
Та оженимся 
Д а  й будем жити,
З  тобою, серденько, 
Бога хвалити.
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Ой у полі дві тополі

Ой у полі дві тополі,
А третяя вишня,
Грає козак на дудочку,
Щ об дівчина вийшла. 
«Виходь, виходь, дівчинонько, 
Як вже виходила,
К аж и мені щиру правду,
Щ о ти говорила».
«Н ащ о тобі, козаченьку,
Та правда здалася,
Сидить мати в віконечку — 
Піди запитайся».
«Одчинь, одчинь, тещо, сіни, 
Хай води нап’юся,
Хорошую дочку маєш,
Нехай подивлюся!»
«Там надворі криниченька,— 
То піди напийся,
Сидить дочка в віконечку — 
Піди подивися!»
«Ой чи чула, чи не чула,
Як я тебе кликав 
І під твоїм віконечком 
Сивим конем їхав?»
«Ой чи чула, чи не чула,
Не сподівалася,
Бо на тебе, молодого,
Не надіялася».

Чи ти чула, дівчинонько

«Чи ти чула, дівчинонько,
Як я тебе викликав?
Через твоє подвір’ячко 
Чорну стежечку втоптав». 
«Топчи, топчи, молодий козаче, 
Я ще й другу простружу.
А на тій і, ой, да доріженьці 
Клен-дерево посаджу.
Рости, рости, ой да клен-дерево,
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А я буду поливать.
Ходи, ходи, молодий козаче, 
А я буду виглядать».

Ой стелися, барвіночку

Ой стелися, барвіночку,
Н е коренем — листом!
Кличе козак дівчиноньку 
Н е голосом — свистом!
«Чи чула ти, дівчинонько,
Як я тебе кликав,
Через твоє подвір’ячко 
Сивим конем їхав?»
«Ой хоч чула, хоч не чула,—
Не обзивалася —
В саду була, руту рвала,
Та й обтикалася».
«Ой вишенько, черешенько,
Чом рясно не родиш,
М олодая дівчинонько,
Чом гулять не ходиш?»
«Ой як мені рясно цвісти 
З а  високим тином,
Ой як мені гулять ходить 
За  хазяйським сином? 
Хазяйський син — син хороший, 
А вдовичин кращий,
Гулять іде — зем ля гуде,
Як той місяць ясний.
Ясен місяць, місяць ясен 
П оміж  зірочками,
А вдовин син, син хороший, 
П оміж  дівоньками».

Вилітав ж е соколонько

В илітав ж е соколонько 
Високо з орлами; (3) 
В икликав же козак дівку 
З  чорними бровами. (3)
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Іде козак  дорогою 
Та стелиться листом, (3) 
Викликає козак дівку 
Н е голосом — свистом. (3) 
«Вийди, вийди, дівчинонько, 
Хоч надвір по тріски, (3) 
Нехай ж е я подивлюся 
Хоч на білі ніжки. (3)
В и й д и  ж, ви й д и , дівчинонько, 
Хоч надвір по дрова, (3) 
Нехай ж е я подивлюся 
Хоч на чорні брови. (3) 
Вийди ж , вийди, дівчинонько, 
М оя — не чуж ая,
Вийди ж , вийди, дівчинонько, 
Потіхо ти моя!»

Ой по горах, по долинах

Ой по горах, по долинах,
По козацьких українах (2) 
Сиз голубонько літає, 
Товариша викликає: (2) 
«Товаришу, рідний брате, 
Виклич мені дівча з хатн; (2) 
Виклич мені дівча з хати,
Я щось маю попитати, (2)
Я щось маю попитати,
Чи не била її мати?» 
Дівчинонька виходила, 
Козаченьку говорила:
«Коли любиш, люби дуже,
А не любиш, не жартуй же! 
Коли любиш, повінчаймось,
А не любиш, розпрощаймось».

Вийди, Грицю, на улицю

Вийди, Грицю, на улицю, 
І ти, Коваленку,
Загр ай  менг в сопілочку 
С тиха, помаленьку.

64



Сопілочка з калиябчки. 
Ясенове денце —
Ой хто ж мене та не любить, 
Рожен йому в серце.
Ой вийду я на улицю,
Стану біля хати: 
«Перестаньте, парубоньки,
З  дівчат глузувати!»
Ой вийду я на улицю,
Стану у куточку;
«Не займайте мене, хлопці, 
Удовину дочку».
Кличе мати вечеряти — 
Галушки простигли. 
«Стривай, мати, погуляю, 
Женишки настигли. 
Стривай, мамо, по улиці 
Я вздовж подивлюся, 
Поцілуюсь раз із милим 
Та раз обіймуся».

Ой по горі, ой по горі

Ой по горі, ой по горі 
Вітрець повіває,
Там дівчина воду носить,
Горіх поливає.

Поливає дівчинонька 
З горіха зеренце...
Сонце низько, вечір близько —
Прийди, моє серце!

Ой по горі, ой по горі 
Пасуться телята:
Стану-гляну, подивлюся,
Де милого хата.

Одна хата за горою,
Друга — за другою,
Чи тужиш ти так за мною,
Як я за тобою?
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Болить мене головонька

Болить мене головонька 
Ізрана.
Бо я вчора не виділа 
Івана.

Приспів:
Долина, долина,
На долині калина. 
Найшла-м собі вчора ввечір 
Легіня.

Прийди, милий, де малини 
Збираю.
Бо без тебе до вечора 
Вмираю.

Приспів.

Іванку, Іванку

Іванку, Іванку,
Купи ми рум’янку, (2) 
Би ся рум’янила, (2)
Як піду до танку.
У мого Іванка 
За шапков косиця. (2) 
Тоді від ня іде, (2)
Як зійде зірниця.
Серед села липа, 
Барвінком обвита. (2) 
Кажуть люди, Йванку,(2) 
Що я буду бита.
Темна нічка, темна 
До самого ранку. (2) 
Любила-м та й буду (2) 
Лиш тебе, Іванку.
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Повій, вітре буйнесенький

Повій, вітре буйнесенький,
З глибокого яру.
Прибудь, прибудь, мій миленький, 
З  далекого краю.
«Як же ж  мені повійнути,
Коли яр глибокий?
Як же ж  мені та й прибути,
Коли край далекий?»
Засвічу я ясну свічку 
Та й пущу на річку,
Щоби було миленькому 
Видно на всю нічку.
Не поможе, святий боже,
Восковая свічка,
Розіллявся тихий Дунай,
Ще й бистрая річка.
Ой місяцю, місяченьку,
Не світи ж нікому.
Тілько мому миленькому,
Як іде додому.
Ой місящо-перекрою,
Зайди за комору,
Нехай же я з своїм милим 
Стану, поговорю.

Ой ти, вербо моя кучерявая

«Ой ти, вербо моя кучерявая,
Ой коли ж ти зійшла, коли виросла?» 
«Я весною зійшла, літом виросла.
На крутих бережках похилилася.
На крутих бережках похилилася,
До дівчини в вікно нахилилася.
А дівчина від сну пробудилася 
І згадала собі, з ким любилася.
Як в вишневім саду розлучалася,
Як в вишневім саду розставалася, 
Праву ручку дала, милувалася, 
Праву ручку дала, цілувалася».
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Ой маю я чорні  брови

«Ой маю я чорні брови,
Маю карі очі,—
Чом ти мене, козаченьку, 
Любити не хочеш?»
«Як ти хочеш, дівчинонько,
Щоб тебе любити,
Зроби місток через ярок,
Щоб добре ходити».
«Ой коли б я, козаченьку,
Сврї майстри мала,
#  би тобі через ярок 
Місток збудувала:
Я би місток збудувала,
Ще й помалювала,
Я би тобі доріженьку 
Плиточками вклала.
Прийди, прийди, мій миленький, 
Звечора до мене,
Зготувала стара ненька 
Вечерю для тебе.
Ми сядемо вечеряти 
В сінях на порозі 
Та будемо дивитися,
В кого які брови».

Ой ти, козаче з чужого краю

Ой ти, козаче з чужого краю, 
Чи ти не знаєш, де я мешкаю? 
А я мешкаю коло криниці, 
Прийди, козаче, на вечорниці! 
А моя хата тростою крита, 
Прийди, козаче, хоч буду бита! 
Хоч буду бита, знаю за кого, 
За козаченька молоденького!
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Ой у полі криниченька

Ой у полі криниченька 
Н а чотири зводи,
Н апували козаченьки 
Воронії коні.
Там дівчина воду брала,
Руту поливала 
І до себе козаченька 
В гості зазивала:
«Прийди, прийди, козаченьку, 
А до мене в гості,
Єсть у мене дві світлиці, 
Третя на помості,
Єсть у мене отець-мати — 
Будуть шанувати, 
М едом-вином напувати,
Зятем  називати».
Один ходить по світлиці, 
Д ум ає, гадає,
Другий стоїть у порога, 
Д івчини питає:
«Дівчинонько, повна рожо,
Чи сватати гожа?» 
«Козаченьку-барвіночку,
Хоч у неділечку».
«Ой не гоже, дівчинонько, 
З ам іж  в неділеньку,
Треба, дівчинонько,
Д о осені ждати».
«Ох і годі козакові 
Д умати, гадати,
Ох і довго дівчиноньці 
Д о  осені ждати».
Ой вийду я за  ворота 
Д унай розіллється,
Н а Д унаю -Д унаєчку 
Д ва  лебеді плавле —
Один білий, один білий,
А другий біліший,
Один вірний, один вірний,
А другий вірніший.
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Ой чом соловей не щебече

Ой чом соловей не щебече?
Голосу не має.
Чому козак невеселий?
Бо долі не має.
Ой втеряв соловей голос 
Через яшен колос.
Ой утеряв козак долю 
Через свою волю.
Ой в Києві та на риночку 
Орел воду носить.
Там дівчина та козаченька 
На снідання просить:
«Ой прийди, прийди, молодий козаче. 
До мене снідати,
Як не прийдеш поснідати,
Прийди обідати.
Як не прийдеш обідати,
Прийди вечеряти.
Як не прийдеш вечеряти,
Не йди й хліба їсти,
Ой що тобі тяжко-важко 
Із милою сісти».

Плине човен, води повен

Плине човен, води повен,
Плине ще й весельце.
«Не стій, мила, із іншими,
Не край мого серця.
Ой ти стоїш із іншими,
Стоїш, розмовляєш,
І без ножа, без тарілки 
Моє серце краєш.
Гиля, гиля, білі гуси,
Стиха за водою.
Вийди, вийди, моя мила,
Постій ізо мною».
«Кільки ж бо я, мій миленький, 
З  тобою стояла,
Нігди ж тобі, мій миленький, 
Правди не сказала.
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Тогді ж  тобі, мій миленький. 
Всю правдочку скажу,
Ой як твою білу ручку 
Із моєю зв ’яжу».

Вітер віє коло хати

Вітер віє коло хати,
Н е хочеться мені спати:
Я не всиджу, я не влежу, 
Розкидаю  всю одежу.
Терен, терен, та не хміль, 
Прийшов милий, та не мій. 
Д уш у мою пориває —
К азав  — прийду, та й немає!
Ой як я сплю — милий сниться, 
Д уш а ж  моя веселиться. 
Прокинуся — аж  немає,
Аж серденько зам ирає.

Ой у полі дві тополі

Ой у полі дві тополі, 
їдн а  другу та й вихитує.
У козака дві коханки, 
їдн а  другу та й випитує: 
«Товаришко, голубонько,
Чи була ж ти на гуляннячку?
Чи бачила, чи виділа 
М оє любе закоханнячко?»
«Ой бачила, ой виділа,
Щ е з ним трошки да й посиділа, 
Там-то питав, тяж ко зітхав ,— 
Чом та друга не виходила».
«Ой на тобі, товаришко,
Н а рукави полотенечка,
Не стій, не стій з моїм милим, 
Н е печали мого сердечка!»
«Ой не хочу, товаришко,
Н а рукави полотна брати.
І не хочу, товаришко,
Сокупного жениха мати».
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«Бодай тобі, товаришко,
Та й виїли комарі очі!
Н е стій, не стій з моїм милим 
Д а  з вечора до півночі».

Ой ти, дубе, зелен дубе

«Ой ти, дубе, зелен дубе, 
Широкий лист на тобі,
Гей, молоденький козаченьку, 
Нема правдоньки в тобі.
Ой ти підеш по долині,
А я піду по горі,
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Гей, чи ти тужиш так  за  мною, 
Як я, серце, по тобі?»
«Тя думаєш , дівчинонько,
Щ о я тебе не люблю,
Гей, до тебе щовечора 
Чорну стежечку топчу». 
«Топчи, топчи, гарний хлопче, 
Я ще й ширшу лротопчу,
Гей, понад тою стежечкою 
Клен-дерево посаджу».

Вари, мати, вечеряти, я піду гуляти

«Вари, мати, вечеряти, я піду гуляти,
Як оддаси в вісень зам іж , буду споминати.
Вари, мати, вечеряти, я піду на грище,
И а вже ж  мені докучило превраж ее днище».
«Й а йди, доню, вечеряти, галуш ки застигли».
«А вже ж  мені сичівськії парубки остили».
Ой вийду я на улицю, пісок ноги ріже,
Поганеє, мерзеннеє, да й те в вічі лізе.
Я гуляла — не гуляла, моє негуляннє,
Ой десь пішло в чисте поле моє милованнє.
П іш ло ж  моє милованнє в поле за  овцями,
Приніс мені срібний перстень з  трьома оконцями. 
Приніс мені срібний перстень із червоним оком, 
Ой він мене справді. любить, я -його з  нароком.
Ч и ї кури  на с ід ал і, м о ї на клю чи ні,
Всі парубки на юлиці, а мій у лучині.
Чиї кури на сідалі, мої у садочку,
Ой хто любить далекую , а я сусідочку.
А я тую далекую  лю дям подарую,
А до сеї близенької і сам помандрую.

Тече вода з-під явора, тече вода з луга

Тече вода з-під явора, тече вода з луга,
Гей, гей, тече вода з луга *.
«Чом до мене не заходиш, як ідеш від плуга?»

* 3 «гей, гей» повторюється друга частіша кожного рядка.
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«Як до тебе заходити, як не кажеш  сісти,
Д аєш  мені бараболю  з мундирами їсти?
Я на тую бараболю  скрива поглядаю,
Я на свою дівчиноньку бровами моргаю».
«Годі, годі, козаченьку, бровами моргати,
Бери коня, бери плуга, йди в поле орати».
Оре, оре козаченько, на шлях поглядає,
Чуж і жінки несуть обід, дівчини ж  немає.
А ж приходить дівчинонька третього дня рано, 
Н акричала на козака, що орав погано.
«Не гляди ти, дівчинонько, ні плуга, ні рала, 
Тільки гляди, дівчинонько, щоб скрипочка грала. 
Моя скрипка яворова, мої струни з рути,
Як заграю  на В країн і — за  кордоном чути».

Ой піду я у садочок

Ой піду я у садочок 
Та нарву я там  квіточок.
Та нарву я там  квіточок 
І сплету із них віночок. 
Пташечки в саду літають,
І щебечуть, і співають.
По садочку я ходила,
Радість в серденьку носила. 
Д есь мій милий сіно косить,
Він в серденьку й мене носить. . 
М оже, він дуж е втомився 
І на кісся похилився.
Кінчай, милий, косовицю 
Та приходь в сад на травицю. 
Ми рядочком посідаєм, 
Веселенько заспіваєм.

Попід гору високую червоний шнурочок

Попід гору високую червоний шнурочок,
Чому, любку, не приходиш, який ти смуточок? 

Попід гору високую червоная нитка,
Чому, любку, не приходиш — яка нічка видка?
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Ой всю нічку у віконці свічечка горіла,
Чому, любку, не приходиш, бо-м сі розболіла? 

Чому, любку, не приходиш хоч на годиночку, 
Звеселити мого серця хоч половиночку?

Добривечір, дівчино, чия ти?

«Добривечір, дівчино, чия ти?
Ой чи вийдеш, серденько, гуляти?»
«Як ти вийдеш, серденько, вийду я,
Тоді скаж у правдоньку, чия я». 
«Добривечір, дівчино, куди йдеш? 
С каж и, скажи, серденько, де живеш?» 
«Ой там  моя хаточка край води 
З  високого дерева — з лободи.
Іщ е к тому сінечки приплету 
З  високого дерева — з осоту.
П оставлю  я кроковці, кроковці 
Із жовтого дерева — морковці,
А ще к тому лавочки, лавочки,
З  пахучого дерева — з м’яточки».

Ой піду я в полонину по зелене сіно

Ой піду я в полонину по зелене сіно,
В полонині йа в кедрині два голуби сіло. 
Сіли вони, сіли, сіли, взяли й щебетати. 
«Вийди, вийди, дівчиночко, з побитої хати!» 
Ой не вийш ла дівчинонька, вийш ла її мати: 
«Кому треба до дівчини, най іде до хати!» 
Ввійшов ж е я та й до хати та взявся вітати; 
А дівчина до віника — хату зам ітати. 
«Бодай ж е ти, дівчиночко, того не д іж дала, 
Та щоби ти та й при гостях хату зам італа!»

Вечір надворі, ніч наступає

Вечір надворі, ніч наступає,
Вийди, дівчино, серце баж ає!
Зіроньки ясні небо покрили,
Вийди, дівчино, серденько милеї
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Дай подивитись в карії очі,
Стан твій обняти тонкий дівочий, 
Глянути в личко біле, чудове,
На косу довгу, на чорні брови. 
Вийди до мене, голубко мила, 
Буду любити вік до могили!

Ніч яка місячна, зоряна, ясная.

Ніч яка місячна, зоряна, ясная,
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 поші тум'ан.

Гай чарівний, ніби променем всипаний 
Чи загадався, чи спить?
Ген на стрункій та високій осичині 
Листя пестливо тремтить.

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

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

Ти не лякайся, що змерзнеш, лебедонько, 
Тепло — ні вітру, ні хмар...
Я пригорну тебе до свого серденька,
А воно палке, як жар.
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Голуб, мати, коло хати кругом облітає

«Голуб, мати, коло хати, кругом облітає». 
«Д авай, дочко, принадоньку, нехай привикає». 
«Яку ж  йому, моя мамцю, принадоньку дати?» 
«Сип пшениці по колінця, водиці по крильця; 
Він пш ениці наклю ється, водиці нап’ється». 
«К озак, мати, коло двору кругом об’їж дж ає,
Та на мої ворітечка коня навертає».
«Д авай, дочко, принадоньку, нехай привикає». 

« Яку ж  йому, моя мати, принаду давати?» 
«Стели, дочко, білу постіль, лягай  із ним спатн, 
Одну ручку в головочку, другою обняти, 
Пригорнуться до серденька да й поцілувати».

Ой у полі край дороги клен-дерево має

О й у полі край  дороги клен-дерево має,—
Там дівчина чорнявая коня напуває.
Ой кінь ірже, води не п’є, доріж еньку чує:
«Ой десь мій син Василина дома не ночує».
«Ой як мені, матусенько, дома ночувати,
Прийде нічка темнесенька— ні з ким розмовляти». 
«Купи собі, мій синочку, коня вороного,
Прийде нічка темнесенька, розмовляй до його». 
«Не подоба, матусенько, з конем розмовляти, 
Треба мені, моя мати, дівчини шукати».
«Ш укай собі, мій синочку, ш укай по любові,
Як і в тебе, щоб і в неї, чорненькії брови».
Кличе мати Василину, кличе вечеряти:
«Ой вечеряй,, моя мати, коли наварила,
Тепер мені, моя мати, вечеря й не мила,
А я піду до дівчини — де дівчина мила:
Ой дівчино чорнявая, що ти наробила?»
«Сліди брала, к серцю клала, що вірно лю била »

Коло млина калина, калина

Коло млина калина, калина, 
Там ходила дівчина, дівчина, 
Ножем зілля копала, копала,
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В свеї неньки питала, питала:
«Яке зілля копати, копати?» 
«Копай, доню, драголю б, драголюб, 
Чаруй, доню, хто нелюб, хто нелюб, 
Щоб з тобою не стояв, не стояв, 
Білих ручок не ламав, не ламав, 
Перстенчиків не знімав, не знімав, 
Другим дівкам  не давав, не давав».

Не ходи, козаче, понад берегами

Не ходи, козаче, понад берегами,
Не суши дівчини чорними бровами.
«Чорні брови маю, дівчата не лю блять, 
П ревраж ії молодиці та й не приголублять». 
«Піди, синку, до криниці, напийся водиці, 
Та щоб тебе полюбили дівки й молодиці. 
Піди, синку, до криниці, умийся водою,
Та щоб тебе полюбили усі слободою».

Чия то верба, чия то вишня

Чия то верба, чия то вишня,
Чия дівчина в сад гуляти вийшла? 
В саду гуляла, квіточки рвала, 
Кого лю била,— причарувала. . 
П ричарувала серце і душу.
Таку дівчину любити мушу. 
Любити мушу, ходити буду... 
С каж у по правді: брати не буду.

Ой вишенька, черешенька

Ой виш енька, черешенька 
Зверху кучерява. 
Д івчинонька козаченька 
Та й причарувала.
«Чаруй, чаруй, дівчинонько. 
Коли довелося,
Коли твоє біле личко 
З  моїм пойнялося».
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Ой у лузі калина стояла

Ой у лузі калина стояла,
Ту калину дівчина лам ала,
Ту калину дівчина лам ала, 
Вона всіх парубків чарувала. 
Лиш  одному нічого не шкодить, 
В ід до неї щовечора ходить.
«Ой дівчино лиця рум’яного, 
Полюби ти мене молодого!»
«Ой рада б я усіх вас кохати,
Та боюся козацької зради».
«Не рубав я у полі тополі 
Та й не зрадж у тебе молодої».

Мати сина научала

М ати сина научала 
І словами вговоряла:
«Не йди, синку, на улицю, 
Н а ті вечорниці,
Д е дівчата — чарівниці». 
Зайш ов парень до дівиці: 
«Д ай напитися водиці!» 
Д івка парня ш анувала, 
Медом-вином напувала, 
Отрутою годувала,
Скоро парня вирядж ала:
«Та йди, парню, та додому, 
Щ об не було поговору 
Ні на тебе, ні на мене!»
А став парень виступати, 
Став сильнесенько кричати: 
*<Шукай, мати, шукай, мати, 
Справедливої ворожки,
Та щоб мені не топтати 
До дівчиноньки дорожки. 
Ш укай, мати, шукай, мати, 
Справедливої знатниці!» 
«Не ходи ти на улицю,
На ті вечорниці».
Л етів орел через море 
Н а той бік води пити:



«Бодай тобі, дівчинонько, 
Т яж ко-важ ко в світі жити, 
А як мені через тебе 
Н а улицю не ходити!»

А у вдовиці, вдовиці гарнії вечорниці

А у вдовиці, вдовиці гарнії вечорниці,
Стоять чари, зав ’язані в горшку на полиці. 
«Чаруй, мати, чаруй, мати, коли-б не вмирати, 
Хорошую дівку люблю, собі хочу взяти».
Ой із гори та в долину, у луг по калину,
Завів  козак дівчиноньку, як малу дитину. 
«Завів, завів, дівчиноньку, я й сам добре знаю? 
Но єдную дівку люблю, а щ е дев’ять маю:
Єдну люблю, другу возьму, з третьою жартую , 
З  четвертою танець веду, з п’ятою танцюю, 
Ш оста шиє, сьома крає, восьма коня веде, 
Д ев’ятая наповае, десята сідлає.
Поливайте доріж еньку, щоб не курилася, 
Р озваж айте дівчиноньку, щоб не журилася». 
«Щ о то була б за  дорога, що б не курилася, 
Щ о то була б за  дівчина, що б не ж урилася?»

Д а туман полем, да туман полем

Д а туман полем, да туман полем, 
Д а  туман туманиться;
А у дівчини д а  чорнії брови,
Д а любо й подивиться.
Д а туман яром, да туман яром , 
Д а  туманочку трошки.
А у дівчини д а чорнії брови,
Як у т ії волошки.
Д а  по тім боці, д а  на толоці — 
Там цигани стояли,
Ох і м іж  тими д а  циганами 
Д а  циганка-вюрожка,—
Ой туди ж  бігла дівчинонька 
Д о циганочки боса:
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«А циганочко да ворожечко, 
Ой уволь мою волю:
Ой причаруй ти козаченька, 
Щ о гуляє зо мною!»
А циганочка да ворожечка 
Мою волю вволила,
Ой урізала русої коси 
І козака накурила.
А циганочка да ворожечка 
Мою волю вволила,
У різала чорного чуба 
І дівчину накурила.

Пусти «мене, моя мамко, та й на веч«рниці

«Пусти, мене, моя мамко, та й на вечерниці, 
Там мій милий чорнобривий плете рукавиці». 
Плете, плете рукавиці, палець доплітає: 
«Відай, мою миленькую мамка не пускає».
«Та не ходи, мій миленький, ввечір по вечері, 
Та не носи сопівочку, завиту в папері,
Та-бо твоя сопівочка ж алібненько грає,
Та ще мені, молоденькій, гірший ж аль  завдає. 
Та не ходи, мій миленький, по горі з волами,
Та не толоч моє зілля білими ногами,
Бо вж е тобі моє зілля нічо не поможе,

Ой ти не мій, я не твоя, мій милий небоже.
Ой від млина та до млина покладена дош ка,— 
Ой ти не мій, я не твоя,— к а зал а  ворожка».

Прилетіла зозуленька

П рилетіла зозуленька 
З  темного лісочка,
С іл а ,в п а л а ,за к у в а л а  
В зеленім садочку.
Ой як вийшла М арусенька, 
В неї запитала:
«С каж и мені, зозуленько, 
Д овго буду в батька?»
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«Будеш, мила Марусенько, 
Сей день до вечора!» 
«Бодай же ти, зозуленько, 
Сім літ не кувала,
Що ти мені, молоденькій, 
Правди не сказала!»

Ой казала мені мати

Ой казала мені мати 
Ще й приказувала.
Щоб я хлопців у садочок 
Не принаджувала.
Ой мамо, мамо, мамо,
Не принаджувала!

Посилала мене мати 
До криниченьки:
«Ти принеси, моя доню 
Та й водиченьки!»
Ой мамо, мамо, мамо,
Та й водиченьки!

Ой пішла я до ставочка, 
Забарилася,
На козака молодого 
Задивилася.
Ой мамо, мамо, мамо, 
Задивилася.

Ж дала мене моя мати,— 
Не діждалася,
А я собі з козаченьком 
Цілувалася.

Ой мамо, мамо, мамо, 
Цілувалася!
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Р о з д і л  2 
Любощі. Ревнощі.



Ой летіла горлиця через сад

О й л ет іл а  горли ц я  через са д , 
Ч ерез сад , гей!
Р о зп у сти л а  п ір ’ячко на ввесь сад , 
Гей, на ввесь сад!
Ой хто ж  тее п ір ’ячко ізбере, 
Ізбере, гей!
Отой мене, м олодую , забере,
Гей, забере!
Н а  курочці п ір ’ячко в один ряд ,
В один ряд , гей!
Л ю бім ося , серденько, в один л ад , 
Гей, в один лад!

Ой закувала зозуленька, закувала

О й за к у в а л а  зо зу л ен ька , за к у в а л а ,
Г оре ж  мені, м олоденькій , що сам а  я; 
Ч огось мені на серден ьку та  й нелегко  —  
Є сть у мене р ідний батько, т а  д алеко .
О й вирву ж  я з р ож і квітку, з винограду, 
Т а пош лю  я  до  батен ька  на пораду;
А батенько  те ї  кв ітки  не прийм ає,
В ін мене, м олодої, не п ізнає.
З а к у в а л а  зо зу л ен ьк а , зак у в ал а ,
Г оре ж  мені, м олоденькій , що сам а  я; 
Ч огось мені на серден ьку та  й нелегко. 
Є сть у мене р ід н а  м ати , та  д ал еко .
О й вирву я з  р о ж і квітку , з винограду,
Т а пош лю  я д о  м атін ки  на пораду;
А м атін ка  т е ї  квітки  не прийм ає,
Б о н а  мене, м олодої, не п ізнає.
З а к у в а л а  зо зу л ен ьк а , за к у в ал а ,
Го ре ж  мені, м олоденькій , що сам а  я; 
Ч огось мені на серден ьку та й нелегко. 
Є сть у  мене рідний брати к , та  дал еко .
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О й вирву я з рож і квітку, з винограду, 
Т а  пош лю  я до брати ка  на пораду;
А брати чок те ї квітки не прийм ає,
Він мене, м олодої, не п ізн ає.
З а к у в а л а  зозулен ька, за к у в а л а ,
Горе ж  мені, м олоденькій , щ о сам а  я; 
Ч огось мені на серден ьку  та  й нелегко. 
Є сть у м ене р ідн а сестра , та  далеко .
Ой вирву я  з р ож і квітку , з винограду, 
Та пош лю  я до сестриці на пораду;
А сестриця те ї квітки не прийм ає,
В она мене, м олодої, не п ізн ає. 
З а к у в а л а  зозулен ька , за к у в а л а ,
Горе ж  мені, м олоденькій , щ о сам а  я; 
Ч огось мені на серден ьку та  й нелегко. 
Є сть у мене м ій м иленький, та  далеко . 
Ой вирву  я з  р ож і квітку , з винограду , 
Т а пошлю я  до м илого на пораду ;
А мій м илий тую  квітку  та  й прийм ає, 
В ін мене, м олодую , п ри гортає.

По тім боці Дунаю, Дунаю

П о тім  боці Д унаю , Д у н аю  
Я, молодая* гу л ял а , гу л ял а .

П риспів:
В л у зі кал и н а  — темно, невидно, 
С оловейко не щ ебетав  *.

П р и й щ л а ко мні м атін ка , м атін ка : 
«П еревези  мене, донечко, донечко». 
«Я м атін ки  не в зн ал а , не в зн а л а , 
П еревож чикаї не зв а л а , не зв ал а» . 
П рийш ов ко мні батенько , батенько: 
«П еревези  мене, донечко, донечко». 
«Я батен ька  не в зн ал а , не в зн ал а , 
П еревож ч и ка  не зв ал а , не зв ал а» . 
П рийш ов ко мні братичок, братичок: 
«П еревези  мене, сестрице, сестрице».

* Приспів після кожних двох рядків, крім останніх.
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«Я брати ка не в зн а л а , не в зн ал а , 
П еревож чи ка  не зв а л а , не звал а» . 
П ри й ш ла ко мні сестриця, сестриця: 
«П еревези  мене, сестрице, сестрице».
«Я сестриці не в зн а л а , не в зн ал а , 
П еревож чи ка  не зв а л а , не звал а» . 
П рийш ов ко мні м иленький, м иленький: 
«П еревези  мене, м и лая , м илая!
«Я милого у зн ал а , у зн ал а ,
П еревож чи ка  п о зв ал а , позвала» .

Долина-долиночка

Д оли н а-доли н очка. І гей! 
Д оли н а доли ночка,
Ш ироке роздолечко,
Там  сонечко сходило. І гей!
Т ам  сонечко сходило,
Там  д івчин а ходила. І гей!
Т ам  д івчи н а ходила,
Р у ту -м ’яту с іял а . І гей! 
Р уту -м ’яту с ія л а ,
Д одом у й не д у м ал а :
«М ні додом у нічого. І гей!
М ні додом у нічого,
Л ю бить дом а нікого,—
П олю блю  я м алого. І гей! 
П олю блю  я м алого  —
М алий  мні не ровниться. І гей! 
М алий  мні не ровниться, 
С тарого  не хочеться.
П олю блю  я м олодця. І гей! 
П олю блю  я м олодця — 
М олодець ож ен иться. І гей! 
М олодець ож ен иться,
Б уде ж он а сердиться».

Коли б не лужечки та не бережечки

«К оли б не луж ечки  та  не береж ечки , 
Т а  не ж о вт ії піски,
То би я купила коня вороного,
Щ об не ходив милий пішки.
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Гей, альбо  прийди, альбо  прилини,
Т а, мін милий, до мене,
Гей, б ’ється, б ’ється щ е й розбивається  
М оє серце до тебе!»
«Ой р ад  я б прийти, ой р ад  прилинути, 
М оє серце, до тебе!
К ругом  д ор іж ен ьки  сидять  воріж еньки , 
Т а й н ікудою  обминути».
« П оза  гайком , серце-козаче,
П оза гайком  зелененьким ,
Гей, на конику, серце-козаче,
Н а  конику вороненькім».
«Д обри вечір  тобі, моє серце,
Т а, либонь, я спізнився,
Темні луж ечки , грузні береж ечки ,
Щ е й з дорож еньки  збився».
В и р я д ж а л а  ко зак а  д івчина 
Д о  схід сонця, до зорі,
Гей, щ об не встріли , д а  щ об не зобачили 
П р е т я ж к ії вороги.

Ой у полі клен-дерево різно

О й у полі клен-дерево  різно,
Х одить ко зак  до д івчини пізно.
Ой у полі три д ор іж ки  різно,
Х одить ко зак  до дівчини пізно.
«Ой не ходи, козаче, до мене,
Б уд е  сл ав а  на тебе й на мене, (2) 
Щ е й на твого коня вороного, (2) 
Щ е й на тебе, п арн я  молодого».
«Ой я слави , слави  не бою ся:
З  ким лю блю ся, не наговорю ся, (2) 
З  ким кохаю сь, не нарозм овляю сь».

Ой поїхав миленький

Ой поїхав м иленький 
Із к інця в кінець 
Т а завернув  коника 
Н а  Г андзин  дворець:
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«Ой ти, Гандзю, Гандзю,
Г андзю ню  моя!
Ой чи м ати  в хаті,
А батько  вдом а?»
«Н е є м ати в хаті,
А батько  — в саду,
С ам а  ж  я, м олода,
П о сінях ходж у».
Р о зч е с ал а  косоньку
Ж о вти м  гребінцем ,
П р о сто ял а  ніченьку
З  красн и м  молодцем.

Ой за током, за  током

Ой за  током , за  током, (2) 
З а  током
С тоїть д ів к а  з  козаком . 
С то їть  д ів к а  з козаком , (2) 
З  козаком ,
Н а к р и л а с я  рукавом . 
Н а к р и л а с я  обома, (2) 
О бом а,
В ін ц ілує, обнім а.
Він ц ілує, обнім а, (2) 
О бнім а,
К оханою  нази ва:
« К о х ан ая  ти моя, (2)
Ти моя,
В и к о х ав  ж е  тебе я. 
В икохав  ж е  я тебе, (2)
Я тебе,
Н і д л я  кого,— д л я  себе».

Їхав козак містом

Ї хав, їхав  козак  містом,
П ід  копитом  кам ін ь тріснув,
П ід  копитом  кам ін ь  тр існув, д а  раз-два! *

* Далі кожний парний рядок повторюється з приспівом «да 
раз-дваї»
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Під копитом камінь тріснув, 
Соловейко в гаю свиснув. 
«Соловейку, рідний брате, 
Виклич мені дівча з хати. 
Виклич мені дівча з хати, 
Маю її запитати.
Маю її запитати,
Чи не била вчора мати?» 
«Ой не била, все питала,
Що з козаком розмовляла».

Сіно моє, сіно

С іно моє, сіно,
Д о  зем лі прибила,
Т а ж  гдесь моє зако х ан е  
Д о  вечері сіло.
С іло  ж  оно, сіло,
Н ай  здорове буде,
Я к  оно мя вірно лю бит,
О мні,не забуде.
«О й коню ж  мій, коню,
Г рив а тва  сивенька,
З а в е зи  мя, занеси  м я,
Где м оя м иленька.
Т ам  під  воротам и 
С тупай  нож енькам и ,
Т ам -то  вийде д івчин онька 
З  темним и бровам и».
В ий ш ла ж  она, вийш ла,
Б іл у  ручку д ал а :
«В ітай , в ітай , мій м иленький,
Д авно-м  тя  видала^
С ли мя вірно лю биш ,
Л ю би мя по-свому,
Н ай  нас лю ди не розносять,
Я к вітер солому.
С олом у рознесе,—
С олом а др ібн ен ька,
М ене лю де обм овляю ть,—
Я ще м олоденька».
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Паде дощ, паде дощ

Паде дощ, паде дощ, 
Низенько ся спущать. 
Котрий котру любить — 
Додому не пущать. 
Такого я хлопця маю,
Як ружа-лелія.
Милого любити — 
Велика пасія.
Паде дощ, паде дощ,—
То капле, то ллється. 
Котрий котру любить,—
Здалеку сміється. 
Такого я хлопця маю,
Як ружа-лелія.
Милого стрічати —
Велика пасія.
Файна я, файна я,
Ще буду файніша.
Кому була мила,
Ще буду миліша.
Такого я любка маю,
Як ружа-лелія.
З миленьким гуляти — 
Велика пасія.
Красна я, красна я.
Я ся не малюю,
Я на своє личко 
Пудру не купую.
Такого хлопця маю,
Як ружа лелія.
Милого чекати — 
Велика пасія.
На наші ворота 
Печать ударили,
Щоби до нас хлопці 
Більше не ходили. 
Такого я хлопця маю,
Як ружа-лелія.
З милим ся сварити —
Велика пасія.
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Я ся  р озсерди ла, 
П ечать  в ід ір в ал а : 
«Х одіть до нас, хлопці, 
З  вечора до ран а!»  
Т акого  я хлопця маю , 
Я к  р у ж а-л ел ія .
М илого лю бити — 
В ели ка  пасія .

Ой пішла я, ой пішла я

Ой п іш ла я, ой п іш ла я, 
Ой п іш ла я у долину 
П о червоную  калину. 
П ерегодя , перегодя 
И  перегодя-годю чи, 
й д е  М аруся  плачучи.
Й д е  М аруся , йде М аруся, 
Й д е  М аруся  плачучи, 
К алинон ьку несучи,
А  з а  нею, а з а  нею,
А з а  нею В аню ш а:
«Н е плач, серце М аруся , 
Я з  тобою , я з тобою ,
Я з  тобою  лю блю ся,
П оки не зн а  м атуся .
А як  у зн а, а як  узн а ,
А як  у зн а  м атуся,
То й розійдем ося».
«П оки тебе, поки тебе 
П оки тебе не лю би ла,
В се веселая  ходила.
А тепера, а тепера,
А теп ера щ одня плачу, 

П оки  тебе  не побачу».

Пасла дівка лебеді

П а с л а  д ів к а  л ебед і 
П ри зелен ій  л евад і. 
Ой доле, м оя доле, 
П ри  зелен ій  л евад і.
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П ож ен у  я л ебед і
Д о  Д у н аю , до води.
Ой доле, м оя доле,
Д о  Д у н аю , до  води.
В мене д у м к а  не така ,
П ол ю б и л а  к о зак а .
Ой доле, моя доле, 
П олю би ла  ко зак а .
А вж е  ж  м ої лебед і 
Н а п л ав ал и ся .
Ой. д о ле  м оя, доле, 
Н ап л ав ал и ся .
А  вж е  ж  мої кар і очі 
Т а  й н ап л ак ал и ся .
Ой доле, моя доле,
Т а й н ап л ак ал и ся .

Ой гиля, гиля

Ой гиля, гиля,
С ір ії гуси.
Н е м утіть водиці 
К оло М арусі;
О й горе, горе,
Чом я не вд ався ,
Б р ів  через річеньку 
Т а й не вм ивався .
Ой завер н у ся  
Т а й умию ся,
Н а  свою  дівчину 
Хоч подивлю ся.
«І не вертай ся,
І не вм ивайся,
Ти ж  мені, серденько,
Т ак  сподобався .
В мене криниця 
П ід  п ерелазом , 
В м иємось, серденько, 
Обоє разом.
В мене хустина
Ш овкам и ш и та.
У трем ось, серденько,



Хоч буду бита. 
Битиме мати — 
Знатиму за що:
За  тебе, серденько. 
Не за ледащо».

Ой у полі криниченька

Ой у полі криниченька,— 
Там холодная вода,
Там дівчина личко мила, 
Чорнявая, молода.
Личко мила й говорила, 
Розмовляла з козаком,
В неї личко — як яблучко, 
Як калина з  молоком. 
Карим оком як погляне, 
Бровонькою не моргне, 
Слово скаже, засміється,
А в козака серце мре.

Ой під мостом, мостом

Ой під мостом, мостом 
Росте травка ростом.
Люблю, мамцю, того козаченька, 
Що високий ростом.
Не сама я люблю,
Любить його мати.
З к ш  стояла, в саду розмовляла,— 
Підківочки знати.
Ой дай мені, боже,
Якнайраніше встати 
Та зірвати в саду василечки,—
Слід позамітати.
Моя ненька стара 
Раніш мене встала 
Та зірвала василечки —
Слід позамітала.
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Да зрівняй, боже, гори, долини рівнейко

Да зрівняй, боже, гори, долини рівнейко, 
Щоб було мені до моєй Касі виднейко. 
Положу лавку через муравку до неї. 
Лавка широка, ріка глубока до неї.
Да бодай ті гори, долини пропали,
Що мені Касині оченьки порвали.
Д а хотя ввижу, хотя не ввижу — не дбаю, 
Коли я миленькую по голосу знаю.

Сумно мені, сумно

Сумно мені, сумно, 
Дивно мені, дивно: 
Вже четвертий вечір 
Милого не видно.
Не видно, не видно, 
Ані не видати,
Десь поїхав в Дунай 
Коня напувати.
На білім пісочку 
Два слідочки знати. 
А один слідочок 
Коня вороного,
А другий слідочок 
Мого миленького. 
«Пусти мене, мамцю, 
В вишневий садочок, 
Та най я си вирву 
З калини цвіточок. 
Та най я закрию 
Милого слідочок. 
Щоб вітер не віяв, 
Щоб роса не спала, 
Щоб мого милого 
Інша не кохала».
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Ой у полі, в широкім роздолі

Ой у полі, в ш ирокім  роздол і —
Т ам  стояло  р ізно  д в а  дубочки, 
С хилилися верхи до купочки, 
П ри ли н уло  д в а  голубочки.
С іли, пали в ш ирокій  долині, 
К ри лечкам и  всю  доли ну  вкрили, 
Г олосам и  луги поглуш или,
Г оловкам и  весь світ закр аси ли ,
Т айн і речі вони говорили:
«Г оре тому неж онатом у,
А щ е гірш е, як  хто кого лю бить, 
Л ю бить, лю бить та  щ е й приголубить, 
Д о  серден ька  при гортає 
Д а  серденьком  н ази ває:
Г олубон ька моя сивесенька, 
Д івчи н о н ька  м оя в ірн есен ька, 
Г олубон ька моя си зокри ла, 
Д івчи нонько  моя чорнобрива».

На добраніч усім на ніч

Н а добран іч  усім на ніч,
У ж е ж  бо я та  йду спати,
З а  воротам и  зелен  яв ір ,
Т ам  я тебе буду ж д ати .
Ой чи яв ір , чи не явір ,
Чи зел ен ая  яворина,
М еж  стом а д івонькам и 
М ені їд н а  лю ба-м и ла.
Н е та  ж  мені л ю б а-м и ла ,
Щ о хорош о уб ран а ,
А та  ж  мені л ю б а-м и л а ,
Щ о до серця при стала.
Н е  та  ж  мені лю ба-м и ла,
Щ о у неї полики ш иті,
А та  ж  мені лю б а-м и ла ,
Щ о у неї мисочки миті.
Н е т а  ж  мені лю ба-м и ла,
Щ о у неї брови на ш нурочку, 
А т а  ж  мені лю б а-м и ла ,
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Щ о у неї руш ничок на кілочку. 
Н е та  ж  мені лю ба-м ила,
Щ о у неї головка чесана,
А  та  ж  м ені лю ба-м и ла,
Щ о у неї х а т а  м етяна.

Ой вийду я за  ворота, стану м іж  орлами

О й вийду я з а  ворота , стану м іж  орлам и : 
«Вийди, вийди, д івчинонько, з чорними бровам и! 
В ийди, вийди, д івчинонько, як  ти виходила, 
С к аж и  мені щ иру п равду , кого ти лю била» . 
«Х іба б гора крем ен н ая  та  й п олуп алася ,
Хіба б ж е  я д у р н а  б у ла , щоб п ри зн авалася!
Ой возьм у я  сн іг  у руку; сніг: у руді тан е,
Т яж ко , важ к о  на серденьку, як  вечір  настане.
Т яж ко , в аж к о  на серденьку, тяж ко  на мойому,
К оли мені не ймеш  віри, нехай н а  тво йому».

Покочу я г о р іш о к

П окочу я горіш ечок 
О д  поля до поля,
Н е в га д а л а  м оя м ати ,
Я ка  м оя  доли.
Г ірка  м оя, м ат и, доля,
Г ірш а від  полину..
Зсуш ив, з в ’яли в  ко зак  д івку , 
Я к вітер: билину.
П оловина сад ів  цвіте, 
П оловина в ’яне, 
Трудно-нудно на серденьку, 
Я к вечір; н астане.
П оловина сад у  цвіте,
П оловина в ’ється,
Трудно-нудно н а  серденьку,
Я к вечір минеться:
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Ой жаль мені вечірочка

Ой ж а л ь  мені вечірочка, 
Щ о я  й не гуляла .
Ой ж а л ь  мені того парн я, 
Щ о я й у тер ял а .
Хоч я ж  його утер ял а ,
То не була  дом а. 
У теряний голосочок 
Щ е й тихая м ова.
Г олосочок у лісочок,
Т иха мова — різно.
Н е л ай  мене, моя ненька,
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Що я ходю пізно.
Хоч я ходю та гуляю, 
Добрий розум маю, 
Ледачому козакові 
Віри не діймаю.
«Брешеш, доню, брешеш, 
Як ти не діймаєш,
Вірно любиш ще й кохаєш, 
Віроньки діймаєш,
Як зачуєш голосочок, 
Біжиш, переймаєш».

Червона калина

Червона калина 
Білим цвітом цвіла, 
Через тебе, козаче, 
Мене мати била. 
Била мене мати 
Яворовим прутом, 
Щоб же я не стояла 
З молодим рекрутом. 
Я ж  собі стояла 
Аж кури запіли,
На двері воду лляла, 
Щоби не скрипіли.
А мати не спала 
Та й все теє чула,
На мене не сварила, 
Сама такою була.

Гиля, гиля, білі гуси, додому

Гиля, гиля, білі гуси, додому, (2)
Та не робіть в саду шкоди нікому.
Горе тому лебедьові самому, (2)
Що не ходить з лебедями додому.
Десь узявся славний хлопець, ще й стрілець,(2)
Забив, забив щонайкращий лебедець. 
Розсипалось біле пір’я по лугах, (2)
Полилася кров червона по ріках.
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То не пір’я — то солдатські волоса, (2) 
Ой то не кров — то дівоцькая краса.
Ой то не кров — то дівоцькая краса, (2) 
Чом у дівки не розплетена коса?
Три неділі у недузі лежала, (2)
На четвертій із недужечки встала.
А на п’яту в сад зелененький пішла, (2) 
Вона собі три доріженьки знайшла.
А хто тії доріженьки побродив? (2) 
Славний хлопець та й до дівчини ходив. 
А він же їй подаруночки носив, (2)
Бо він її та й вірнесенько любив!

Коло млина кремскина

Коло млина кременина, 
Зацвіла калина.
Задумала в саду спати 
Молода дівчина.
Ой же вона задумала 
Поміж яблуньками,
Щоб почути розмовоньку 
Поміж парубками.
«Вари, мати, вечеряти,—
Я йду в сад гуляти,
Треті півні проспівають —
Я вернусь до хати».
Піють півні, піють другі,
А курка сокоче.
Кличе мати вечеряти,
А дочка не хоче.
«Ой вечеряй, моя мати,
Що ти наварила,
Бо вже ж  мені, молоденькій, 
Вечеря немила».

Д а  чи я в темнім лузі, гей, не калина

Д а чи я в темнім лузі, гей, не калина,
Чи я в свого батенька, гей, не дитина.
Да помер же мій батенько, гей, ще й матуся, 
До кого ж я бідная, гей, прихилюся?
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Та до кого ж  я, бідная, гей, прихилюся,
Піду в сад зелененький, гей, проходжуся.
Д а піду в сад зелененький, гей, проходжуся, 
Вирву собі вишеньку, гей, зарошуся.
Гнула, гнула, вишеньку, гей, не нагнула, 
Лягла під вишенькою, гей, та й заснула. 
Л ягла під вишенькою, гей, та й заснула, 
Прийшов мій милесенький, гей, я й не чула, 
«Устань, устань, милая, встань та й проснися, 
Приніс я колечко, гей, подивися.
А тоє колечко, гей, не простеє,
А тоє колечко, гей, золотеє»,

Сонце низенько

Сонце низенько,
Вечір близенько.
Спішу до тебе,
Моє серденько.
Ти ж  обіцяла
Мене любити,
Ні з ким не знатись,
Д ля мене жити.
Серденько моє,
Як ми обоє
Кохались вірно, 
Чесно, примірно.
Ой як я прийду,
Тебе не застану,
Зломлю рученьки —
Ж ить перестану.
«Ой прийди, прийди,
Не вчиню кривди.
Як буде кривда,
Я буду винна.
Ой прийди, прийди, 
Мій голубочку,
Я впущу тебе 
У коморочку».
Ой як впускала,
То й цілувала.
Як випускала,
Тяжко вздихала.

90



Скажи, скажи, серце, правду

«Скажи, скажи, серце, правду, 
Нехай же я буду знати,
Чи з великою мені радістю 
Та й до тебе прибувати?» 
«Прибудь, прибудь, мій миленький, 
Ой я тобі рада буду,
Я ж  без тебе усю ніченьку,
Як сива голубка, гуду».
«Ой десь же ти, моя мила,
Д а з шовку ізвита,
Що ти мене та й додержала 
Та й до білого світа».
«Ой ізвита, мій миленький,
Та із білого білила.
Тим я тебе та додержала,
Що я вірно любила.
Ой десь же ти, мій миленький,
У барвінку купався,
Були луччі, були кращі,
А ти мені сподобався».

Ой не літай, воробею

Ой не літай, воробею, 
Попід білу стелю,
Не пороши миленькому 
Моєму вечерю.
Не можу си вперезати,
Не можу си вбути,
Не можу ті, мій миленький, 
Ніколи забути.
Я би тебе, мій миленький, 
Забула, забула,
Коби-м з тобов на бесіді 
Ніколи не була.
Я би тебе, мій миленький, 
Ой забула швидко,
Коби з мого подвір’єчка 
На твоє не видко.
Нема мого миленького,
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Нема мої квітки,
Ой иішла-бим і зорями,
Та не знаю відки.
Ой у моїм городочку 
Зелений май сходить,
Відти любка визираю,
Відки сонце сходить.
Ой боже мій милосердний,
Ой боже мій з неба,
Наднеси ми сюди любка,
Як ми дуже треба!
Ой боже мій милосердний 
Та господиночку,
Наднеси ми сюди любка,
Хоть на годиночку.
Попід гору високую 
Шовковий шнурочок,
Чому, душко, не приходиш,— 
Який же смуточок!
Попід гору високую 
Ш овковая нитка,
Чому, чічко, не приходиш,— 
Яка нічка видка!
Ой стою я, каже, стою,
Під тойов стіною,
Серце ми сі роздвоює,
Що я не з тобою.

Ой у лужку, при лужку

Ой у лужку, при лужку, 
При зеленім полі 
Ходять коні табуном, 
Сивий кінь поволі.
«Біжи, біжи, сивий кінь, 
Та й не оглядайся,
Проти милої двора 
Стань, пристановляйся. 
Ступни, бахни копитами 
Перед воротами,
Чи не вийде красна дівка 
З чорними бровами?»
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Ой не вийшла красна дівка, 
Вийшла її мати:
«Здрастуй, здрастуй, любий зятю, 
Просю я до хати».
Не пішов у хату,
Пішов до світлиці,
Пробудив я міцний сон 
Красної дівиці.
Дівиця вставала,
Очки промивала,
Правой ручкой обняла 
Та й поцілувала.

І се село, і то село

І се село, і то село, 
Чомусь мені не весело, 
Там мені веселенько,
Д е моє серденько.
Я ж думала — чужий іде 
Та мала тікати,
Аж то моє серденятко 
Іде мене цілувати.
Я ж думала — чужий іде 
Та мала ховаться,
Аж то моє серденятко 
Іде ціловаться.

Ой високо-рано моє серце в’яне

Ой високо-рано моє серце в’яне, 
Як повечеріло, так повеселіло, 
Прийшло під віконечко 
Та й загомоніло.
«Здоров, здоров»,— каже,
Як золотом в’яже.
«Здрастуй, здрастуй, серденько, 
Дорогий кришталю!
Я ж тебе, кришталю,
Щодня визирала,
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Ворота ’дчиняла 
Д а все виглядала,
Як випроводжала, 
Плакала-ридала.
Коли б же я, серденько, 
М алярика мала,
То б я твоє личенько 
Д а й намалювала, 
Тихую розмовоньку 
На листу списала.
Я тебе змалюю,
Де сама ночую,
Край тії кроваті,
Ой де мені спати».

О перестань, перестань до мене ходити

«О перестань, перестань до мене ходити,
Мене, молодую, з розуму виводити».
«Як я маю перестати, коли люблю тебе,
А ти, моя кохана, пусти мя до себе».
«Як я маю тя пустити, мати ключі має,
А великим ©на замком двері замикає».
«Украдь ключі у матері, коли буде спати,
А мене, молод(еньк)ого, -(у) пусти до хати». 
Украла ключ у матері, коли не почула,
А свойого коханого до себе кликнула:
«Подь же тераз, мой коханий, потіш мою душу, 
Я для тебе, що розкажеш, учинити мушу».

Чи я ж  тобі не казала

Чи я ж  тобі не казала,
Як телята заганяла:
«Ти чорнявий, ти хороший, 
Скинь чоботи, прийди босий, 
Щоб підкови не бряжчали, 
Щоб собаки не гарчали,
Щоб не знала моя мати,
З  ким я буду ночувати».



І підкови забряжчали,
І собаки загарчали, 
Стала знати моя мати, 
З ким я буду ночувати.

Чиї коні на вигоні

Чиї коні на вигоні,—
Мої у садочку.
Ой хто любить далекую,
А я сусідочку.
Любив би я далекую,
Д ак мій рід не велить;
Як побачу — сильно плачу. 
Аж живіт заболить.
Ой як я люблю,
Поможи, боже!
Буду тебе ціловати,
Поки сон зможе.
І націлувався,
І намилувався,
Я к у  саду соловейко 
Ягод надзьобався.

Дівчино моя, нереясловко

«Дівчино моя, переясловко,
Дай мені вечеряти, моя ластовко!»
«Я ж не топила, я ж не варила,
Пішла по воду, відра побила.
Я ж не побила, постановила,
З гори покотились да й самі побились». 
«Дівчино моя, переясловко,
Поцілуй же мене, моя ластовко!»
«Дак що ж, дак що ж, дак поцілую 
Д а у тую губоньку да золотую,
Д а в той усочок, як колосочок;
Д а у тії брівоньки, чорні, як шнурочок, 
Д а й у той видочок — повен, як гірочок».
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Ой дівчина-орлиця

Ой дівчина-орлиця,
До козака горнеться,
А козак, як орел,
Як побачив, дак і вмер. 
«Ой козаче-молодче, 
Пригорнися солодче!» 
Козак гарно пригортає, 
Аж серденько замирає. 
«Чи чуєш ти, дівчино,
Чи чуєш ти, рибчино,— 
Мати тебе шукає,
Батько грима, гукає?» 
Ой не гримай, батеньку, 
Ой не шукай, матінко,— 
Притулилась, прилягла 
Вже орлиця до орла.

Ой глибокий колодязю, золотії ключи

Ой глибокий колодязю, золотії ключи,
Золотії ключи і золотії ключи.
А вже ж мені докучило в світі горуючи,
В світі горуючи та в світі горуючи.
Ой глибокий колодязю, боюсь, щоб не впасти, 
Боюсь, щоб не впасти, та боюсь, щоб не впасти. 
Полюбила пройдисвіта, прийдеться пропасти, 
Прийдеться пропасти та прийдеться пропасти. 
Ой глибокий колодязю, боюсь, щоб не впала, 
Боюсь, щоб не впала, та боюсь, щоб не впала. 
Полюбила пройдисвіта та навіки пропала,
Та навіки пропала, та навіки пропала. 
Зелененький барвіночку, стелися низенько, 
Стелися низенько та стелися низенько.
А ти, милий чорнобривий, присувайсь близенько, 
Присувайсь близенько та присувайсь близенько. 
Зелененький барвіночку, розстилайся нижче, 
Розстилайся нижче та розстилайся нижче.
А ти, милий чорнобривий, присувайся ближче, 
Присувайся ближче та присувайся ближче.
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Ой перепеличка

Ой перепеличка 
Мала-невеличка,
Та мала й невеличка 
По полі літає 
Та комиш прогортає, (2) 
Ой сокола шукає,
Та сокола шукає. (2) 
«Соколеньку ясний, 
Козаченьку красний,
Та козаченьку красний, 
Гордуєш ти мною,
Ой як вітер горою 
Та як вітер горою, (2) 
Ромен долиною 
Та ромен долиною, (2)
А сонце країною 
Та сонце країною,
Ой сонце країною,
Ой козак дівчиною,
Та козак дівчиною». 
«Дівчино-сирото,
Не стели широко,
Та не стели широко, 
Постели узенько, 
Присунься близенько 
Та ти ж моє серденько! 
Та будем говорити,
Як нам в світі жити,
Та будем промовляти,
Як нам горювати 
Та як нам горювати».

Де ти, дубе, ріс
«Де ти, дубе, ріс,
Д е ти розвивався?
Де ти, сину, ніч ночував,
Що не роззувався?»
«А я в гаю ріс,
Зимна роса була.
Я в дівчини ночував,
Сама дома була».
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Продав батько сірі воли

П родав батько сірі воли,
А  мати телицю;
В ирядж ає свого сина 
Та й на косовицю:
«їди, іди, мій синочку,
Н а ту косовицю!» 
Р озчесала чорні кудрі 
Аж на потилицю.
«Я ж  думала, мій синочку, 
Що будеш косити,
А ти косу на покоси 
Та й став голосити».
«Ой коли б ти, мати, знала, 
Яка то досада,
То ти б мене й оженила, 
Щ об була порада». 
«Оженися, мій синочку, 
Озьми жінку-лю бку,
Цілуй її, милуй її,
Як голуб голубку. 
Оженися, мій синочку,
Та й ж ивіть укупці; 
Кохайтеся, любітеся,
Як тії голубці».

Ой що то, мати

Ой що то, мати,
Що то за коханнячко: 
Весь день робота,
А вночі неспаннячко. 
Пітухи піють,
А я у дівчини сиджу, 
Прийду додому,
Сам себе ненавиджу. 
Прийшов я додому 
Та й сів роззуватися 
Так тихенько,
Щоб не чула ненька.
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Ненька почула 
Та й стала нарікати: 
«Кого ти любиш, 
Тую велю брати!»

Піють куроньки, піють другії

Піють куроньки, піють другії,
Я в дівчиноньки сиджу —
Піють третії, я йду додому 
Та й стежечки не виджу.
Прийду додому, тато ні ганьбить,
А мамуня ще гірше:
сТа не ходи, не ходи, мій синочку,
Д о дівчиноньки більше!»
Ой я від тата, ой я від мами 
Тую ганьбу приймаю,
А за  дівчину за молоденьку 
Забути не гадаю.
Ходімо, брате, ходімо, брате,
Та на поле орати,
Чей же забуду, чей же забуду 
За  дівчину гадати.
Як ні сі взяла, як ні сі взяла 
Мого серденька туга:
«Випрягай, брате, випрягай, брате, 
Сивії воли з плуга!»
Не подобонька, не подобонька,
Н е подібнії річі,
Лишати воли на полі в плузі 
Кіньми до любки бічи.
«Загину, брате, загину, брате,
Своє сі життє страчу,
Ой то як же я, мій рідний брате, 
Дівчини не зобачу».
Я до гаточки,' я до гаточки,— 
Гаточка розгачена,
Я до дівчини, я до дівчини,— 
Дівчина заручена.
«Ой зійди, зійди, ой зійди, зійди, 
Зоренько вечірняя,
Ой вийди, вийди, ой вийди, вийди, 
Ти, розмово любая!»
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Зоронька зійш ла, зороньКа зійш ла, 
Всі гори засвітила,
Люба дівчина не виходила,
Серце ми засмутила.

Гой піду ж бо я, 
гой піду ж бо я то в гору, то в долину

Гой піду ж бо я, гой піду ж бо я то в гору, то в долину. 
Гой найду ж бо я, гой найду ж бо я то рожу, то калину. 
Чи рожу рвати, чи рожу рвати, чи калину ламати?
Чи ся женити, чи ся женити, чи парубком гуляти? 
Оженив-бих ся, оженив-бих ся, заболить головочка,
Не женив-бих ся, не женив-бих ся, затужить дівчиночка. 
Мудрому бути, мудрому бути, з кременя огню дути,
Ще мудрішому, ще хитрішому за дівчину забути.
Гой піду ж бо я, гой піду ж бо я берегом над водою,
Гой натну ж бо я, нарубаю ж я пруттячка шабелькою, 
Нарубаю ж я того пруттячка гаточку загатити,
Та щоби добре, та щоби не зле до дівчини ходити.
Гой піду ж  бо я та й до гаточки,— гаточка розгачена.
Гой піду ж  бо я та й до дівчини,— дівчина заручена. 
Мудрому бути, мудрому бути, з кременя огню дути,
Ще мудрішому, ще хитрішому за дівчину забути.
Гой піду ж бо я, гой піду ж бо я під могилу орати, 
Забуду ж  бо я, забуду ж бо я за дівчину гадати.
Та як-бо прийшла, та як-бо прийшла д’мому серденьку

. туга —
«Випрягай, хлопче, випрягай, малий, сірі волики з плуга!» 
Гой чи подоба, чи не подоба, чи подобнії річи,
Щоб з-під могили, з-під високо! аж до дівчини бічи? 
Мудрому бути, мудрому бути, з кременя огню дути,
Ще мудрішому, ще хитрішому за дівчину забути.

Ой вже сонце в вечірнім упрузі

Ой вже сонце в вечірнім упрузі, 
Поламалась дощечка у плузі.
Чи мені ту полицю тесати?
Чи до дівки на всю ніч махати?
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Ой закинув свитину на спину, 
До дівчини на всю нічку двинув: 
«Ой відчини, дівчинонько, сіни, 
Мало мене собаки не з ’їли». 
«Хоць би мала на посаді сісти, 
Не дам тебе собакам із’їсти». 
«Ой загину, дівчино, загину! 
Викинь мені вікном кожушину». 
«Хіба б же я сумління не мала, 
Щоб я тобі загинути дала?»
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Пожену я сиві воли на раннюю росу

П ож ену я сиві воли на раннюю росу 
Т а й покину свою милу у кроваті босу. 
«П асітеся, сиві воли, не бійтеся ночі,
А Я ЇЇОЙДУ до дівчини, щ о чорнії очі. 
П асітеся, сиві воли, не бійтеся зайця,
А я пойду до дівчини, що я залицявся. 
Пасітеся, сиві воли, не бійтеся вовка,
А я  пойду до дівчини, що змита головка. 
П асітеся, сиві воли, не бійтеся грушки,
А я пойду до дівчини на б іл і подушки».

За горою кам’яною

За горою кам’яною 
Криниця стояла:
Василева рідна мати 
Коня напувала.
А кінь стоїть, води не п’«.
Він на воду дує,
Бо він знає, бо він чує,
Д е Василь ночує.
«Ой Василю, Василечку,
Не ходи до мене:
Ти багатий, а я бідна,
Не візьмеш ти мене».
«Ой хоч візьму, хоч не візьму, 
То хоч находжуся.
Біле личко, чорні брови —
Як я розійдуся?» 
«Розійдемось, Василечку,
Ти підеш від мене».
«Заплати ж ти, дівчинонько, 
Що ходив до тебе».
«Чи я тобі, козаченьку,
Та й не заплатила,
Цілував ти біле личко,
Я й не боронила».
Мела хату, мела сіни 
Та й засміялася.
Василева рідна мати 
Та й здогадалася:
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«Знаю, доню» знаюк доню, 
Чого ти смієшся: 
Полюбила Василечка 
Та й не признаєшся».
Ой ішов я до дівчини 
Вишневим садочком, 
Побачив я на дубочку 
Пару голубочків.
Голуб сивий, голуб сивий, 
Голубка сивіша:
Батько рідний, мати рідна, 
Дівчина миліша.
А я з батьком посварюся — 
Гріхів наберуся.
З дівчиною ніч простою — 
Не наговорюся.

Ти, дівчино, ти, моє серденько

«Ти, дівчино, ти, моє серденько, 
Збуди мене рано, зараненько».
А дівчина козака любила,
Сама встала, його не збудила.
Та й зап’яла польнеє віконце,
Щоб не пекло на козака сонце. 
Сама вбралась, пішла жито жати. 
Де взялася його рідна мати: 
«Вставай, синку, годі тобі спати, 
Вже дівчина пішла жито жати».
А дівчина жито дожинає,
Прийшла додому — козака немає.

Ішов милий гіронькою

Ішов милий гіронькою, 
Мила долиною,
Зійшов милий роженькою, 
Мила калиною.
«Ой ти живеш та на горі, 
А я під горою,
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Чи ти тужиш так за мною, 
Як я за тобою?
Ой коли б ти так за мною, 
Як я за тобою,
Жили б же ми, серце моє, 
Як риба з водою». 
Рибалочка по бережку 
Д а рибоньку удить,
А милая по милому 
Білим світом нудить. 
Рибалочка по бережку 
Як ласточка в’ється,
А милая по милому 
Як горлиця б’ється.

їхав козак на воронім коні

їхав козак на воронім коні,
Йшла дівчина бережком,
Йшла дівчина бережком...
Він на неї махає платочком,
Вона йому фартушком.
Вона йому фартушком... 
«Сподівайся, молода дівчино,
Я приїду вечерком!
Я приїду вечерком...»
Дівка його довго все чекала,
Не дождалась, спать лягла.
Не дождалась, спать лягла...
Як прийшов хлопець до дівчиноньки 
Вона виговор дала.
Вона виговор дала:
«Де ти шлявся, шлявся, волочився, 
Що звечора не прийшов?
Що звечора не прийшов...»
«Я не шлявся, я не волочився,
Я в сестриці забарився.
Я в сестриці забарився...
Я й про тебе, моє серденятко,
Й увесь вечір говорив».
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На городі сіно

На городі сіно,
Два голуби сіло. •
Ой десь моє серденятко 
Вечеряти схтіло.
Нехай вечеряє, 
Здоровенький буде,
Як він мене вірно любить. 
То вік не забуде.
А учера ізвечера 
Сім годин не спала. 
Ж дала, ждала, виглядала, 
Сама спати лягла.
Ой свіча згоріла,
І душа зімліла 
Через тебе, серце моє,
Що я не виділа.
Та летів горобчик 
Чорний попід крильця. 
Нема, нема вже й не буде 
Мого чорнобривця.
А летіла каня 
Зрання до смеркання. 
Нема, нема вже й не буде 
Мого закохання.

Ой чом не прийшов

«Ой чом не прийшов, 
Як місяць зійшов,
Як я тебе ж дала,—
Чи коня не мав,
Чи стежки не знав,
Чи мати не пускала»
«І коня я мав,
І стежку я знав,
І мати пускала,—
Найменша сестра, 
Бодай не зросла, 
Сідельце сховала.
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Найменша сестра, 
Бодай не зросла, 
Сідельце сховала. 
Найстарша сестра 
Сідельце знайшла, 
Коня осідлала. 
Найстарша сестра 
Сідельце знайшла, 
Коня осідлала:
«Ой їдь, братику, 
До дівчиноньки, 
Яка тебе ждала».

За тучами, за громами сонечко не сходить

За  тучами, за громами сонечко не сходить,
За  лихими ворогами мій милий не ходить.
«Ну, ви, тучі громовії, розійдіться різно,
Прийди, милий чорнобривий, хоч не рано, пізно». 
Та й усюю ніченьку не спала, свіча не згасала, 
Свіча моя не згасала, столи застилала:
«Столи мої тисовії, скатерті парчові,
Брови мої чорнявії, горе мені з вами,
Не хочете ночувати ні ніченьки сами!
Хоть хочете — не хочете, треба привикати,
Як поїхав мій миленький й у поле орати.
Орав милий у ярині, тепер у толоці,
Виплакала карі очі за чотирі ночі.
А вже мені ті чотирі та за вісім стали,
Д а щоб мого миленького волики пристали!
Коли б волики пристали, а плуг поламався,
То б мій милий чорнобривий з волами пригнався».

Чого дуб зелений так рано зів’яв

«Чого дуб зелений так рано зів’яв,
Козак молоденький такий марний став? (2) 
Козак молоденький, чого марний став,
Чи голівка болить, чи слабий лежав?» (2)
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«Голівка не болить, слабий не лежав,
Ходив до дівчини — слабості дістав. (2) 
Слабості, слабості, та ще й сухоти,
Через тебе, дівчино, нема роботи. (2) 
Прийде темна нічка — я до тебе йду, 
Прийде день біленький — я лягаю сплю. (2) 
Ой бачив я, бачив миленьку свою,
Що вона гуляє в вишневім саду. (2)
Ой нехай гуляє, як сама знас,
Бо вона зі мною жити думає». (2)
Прилетів соколик та й сів на вікні:
«Добрий вечір, дівко, чи чуєш, чи ні? (2) 
Добрий вечір, дівко, чи чуєш, чи ні,
А вже твій миленький є на подвір’ї». (2)
«Ой де ж  ти, миленький, цю ніч ночував,
Що ти на личеньку такий марний став?» (2)

Ромен-зілля, ромен-зілля

Ромен-зілля, ромен-зілля 
Через межу простеляється,
Чую я через людей,
Що мій милий поклоняється.
Що ж мені по ромені,
Коли на нім ягідок нема,
Що ж мені по уклоні,
Коли його самого нема.
Стала б я на колесо,
Колесо не обернеться,
Чую я через людей,
Що мій милий не повернеться. 
Стану я на толоці,
Мої очі по тім боці:
Прибудь, прибудь, мій миленький, 
Хоч звечора, хоч опівночі.
А як приїдеш ізвечера — 
Вечеронька безпечная,
А як приїдеш опівночі — 
Розмовонька та й сердечная.
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Ой і вийду за ворота

Ой і вийду за ворота,
Все луги та болота;
Вийду за новії,—
Все трава зеленіє.
Все трава зеленіє,
Моє серденько ниє,
Ниє, пониває,
Що милого немає.
Ой уже світ біленький,
Аж іде мій миленький;
На поріг ступає 
Та шапочку здіймає, (2) 
Та на добрий день дає. 
«Ой де ти, милий, шлявся. 
Та де ти волочився?
Чи тебе звірі ззіли,
А чи ти утопився?»
«Та якби звірі ззіли,
То б діброви ревіли;
Якби утопився,
То б Дунай розлився.
А то був у шинкарки,
Аж бряжчали чарки!»

Якби мені не тИ Н О Ч К І І

Якби мені не тиночки 
Та не перелази,
Ходив би я до дівчини 
По чотири рази.
Якби мені не тиночки 
Та не перетинки,
Ходив би я до дівчини 
Та й щовечоринки. 
Галю-серце, рибко моя,
Що мені казати,
Хотів би я тебе одну 
Цілий вік кохати.
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Ой ще місяць- та не зійшов

Ой ще місяць та не зійшов,— 
З ійде ж  бо він, зійде!
Ой ще лю бко не приходив,— 
Прийде милий, прийде!
Чому місяць та й не зійшов? 
Х марка наступає. >
Чому лю бко не приходив? 
М ам ка не пускає.
Ой як хмарка розійдесі, 
Тогди місяць зійде.
Ой як мати спати ляж е, 
Тогди лю бко прийде.

Ой поросла травка-муравка

Ой поросла травка-муравка 
Д а вже й потолоченая, (2) 
Потолочив удалий молодчик,
До дівчини йдучи. (2)
Не дійшовши до дівчини,
Д а вже й заросився, (2)
В зеленої дубрівоньки 
На ніч упросився. (2)
«Ночуй, иочуй, удалий молодчик, 
Ночуй сюю нічку; (2)
Оце тобі постіленька —
Трава зелененька, (2)
Оце тобі у головки 
Гнилая колодка, (2)
Оце тобі укриваться — 
Темненькая нічка, (2)
Оце тобі й умиваться — 
Бистренькая річка, (2)
Оце тобі й утираться —
Кленовий листочок, (2)
Оце тобі до дівчини 
Простенький слідочок. (2)
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Та вже третій вечір, як я дівчину бачив

Та вже третій вечір, як я дівчину бачив. 
Ходжу коло хати, її не видати.
«Вийди, вийди, дівчино,
Порадь моє серце, рибчино».
«Не вийду, козаче, не вийду, сооолю,
Не буду стояти сей вечір з тобою.
Ой рада б я стояти,—
Не пускає мати із хати».
Коло вікна стою, дрібні сльози роню, 
Дрібні сльози роню, слова не поомовлю. 
«Промов, серце, словечко,
Як ми любилися двоєчко.
Як ми любилися, як ми кохалися,
Слави, поговору понабиралися.
Була слава, поговір —
Ти ж не моє серце, я не твій.
Та поможи, боже, на рушничку стати, 
Тогді не розлучить ні батько, ні мати,
Ні чужая чужина,
Коли судилася дружина».

Ой не цвіти буйним цвітом

«Ой не цвіти буйним цвітом, 
Зелений катране, 
Тяжко-важко на серденьку, 
Як вечір настане.
Ступай, коню, ступай, коню,
З гори кам’яної,
До тієї дівчиноньки,
Що чорнії брови.
Як не хочеш, дівчинонько, 
Дружиною бути,
То дай мені таке зілля,
Щоб тебе забути.
«Єсть у мене таке зілля,
Росте біля току,
Як дам тобі напитися — 
Забудеш до року.
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Єсть у мене таке зілля 
Біля перелазу,
Як дам тобі напитися — 
Забудеш  одразу.
Єсть у мене таке зілля, 
Росте біля хати,
Як дам тобі напитися — 
Й забудеш, як звати. 
«Буду пити, буду пити 
І краплі не впущу,
Хіба тоді я забуду,
Як очі заплющу».

Дівчинойко, моя голубойко

«Дівчинойко, моя голубойко, 
Клопочеш ти мою головойку!
Як же ся мні да не клопотати:
Ци моя, ци не моя будеш,
Тільки мені сердейко смутиш. 
Дівчинойко, не горди мною, 
Біднесейким сиротою!
Як ти мною будеш гордіти,
Не буду я до тебе ходити! 
Дівчинойко, чом же ти пишна:
Чом ти до мене звечора не вийшла?» 
«Не знаю, серце, не знаю,
Як до тебе виходити маю?
Отець, матка на мя нарікають,
Ж е ся я в тобі, серце, кохаю.
Як я тебе не виджу годину,
Видиться мні, же сама загину».
«Як рибі без води трудно,
Так мені без тебе нудно.
Гди-бнм я мав орловії крила,
Л ітав би-м до тебе, мила.
Упав би-м я да на твоїм дворі. 
Аби-м тебе побачив воскорі. 
Дівчинойко, моя голубойко,
Скажи ж мені усю правдойку.
Коли любиш, дай же, що маєш,
А коли не любиш — як собі знаєш.
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Коли любиш — скаж и ж  правду,
А коли незлюбиш, я си іншу знайду! 
Коли л ю би ш — люби гаразд,
А коли не любиш — покинь мене з а р а з

Дівчино кохана, здорова була

«Дівчино кохана, здорова була,
Чи вже ж  ти мене та не забула? 
П риїхав до тебе, біг тебе знає,
Чи твоє серденько мене кохає!» 
«Козаче коханий, чого питаєш,
Хіба ж  ти-но мене іще не знаєш : 
Скоріше, козаче, в могилі буду,
Н іж  тебе, серденько, та позабуду». 
«Спасибі, дівчино, за  добре слово,
А може, ти любиш кого другого?
Коли правдива мовоцька твоя,
Так будеш, серденько, навік ти моя». 
«Ти добре то знаєш , що я сирота,
Не маю я срібла* не маю злота;
Опріч любові, що к тобі маю,
Я всім убога — того не таю».
«Не треба мні злота, я й сам придбаю, 
А треба дівчини, що я кохаю.
Ходімо до церкви, зв ’яж емо руки,
Хай в нас не буде на серці муки».

Лом’ю калину, кладу на купку

Л ом’ю калину, кладу на купку,
Я тя кохаю, ти, мій голубку.
Що мені з того, що тя кохаю, 
Коли я бідна, поля не маю».
«Я ся не див’ю на чорне поле,
Тілько ся див’ю на чорні брови.
Н а чорнім полю треба робити,
А чорні брови треба любити».
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Ой з-за гори місяць сходить

Ой з-за гори місяць сходить,
За другу заходить.
А там багач до дівчини,
Д о бідної, ходить.
«Ой багачу-багаченьку,
Не ходи до мене,
Бо ти багач, а я бідна —
Не візьмеш ти мене».
«Гей, хоч візьму, хоч не візьму, 
Все буду ходити,
Буду тебе, дівчинонько,
Повіки любити».
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Ой матінко, жахаюся

Ой матінко, жахаюся, 
Кого люблю, признаюся: 
Люблю, мати, того,
Що нема нічого,
Н і чобіт, ні онуч... 
Люблю, мати, хоч замуч!

Та, ой сон, мати, та, ой сон, мати

«Та, ой сон, мати, та, ой сон, мати, 
Сон головоньку клонить».
«Ой оце ж тобі та, мій синочок, 
Своя воленька робить.
Та й оце ж тобі та, мій синочок, 
Своя воленька робить,
Ой оце ж к тобі та, мій синочок, 
Сажа дівчина ходить».
«Та нехай ходить, та нехай ходить. 
Б о  вона ж мене любить,
А вона ж мені, ой молодому,
Та за дружину будеть».

Ой крикнула сіра утка

Ой крикнула сіра утка 
По тім боці ставу.
«Сватай мене, козаченьку, 
Не вводь мене в славуГ»
«Ой сама ж  ти, дівчинонько, 
У славоньці ходиш,
Що пізненько, не раненько 
Із улиці ходиш».
«Ой рада б я, козаченьку, 
Раненько ходити,
Ой як візьмеш за рученьку, 
Не мусиш пустити.
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Держиш, держиш за рученьку, 
Держиш, не пускаєш,
Д а все мене, молодую, 
Словами картаєш».
«Не потурай, дівчинонько, 
Моїй розмовоньці,
Держи розум ще й ум добрий 
В своїй головоньці».
«Ой держала розум добрий, 
Пустила у воду,
Не вважала на худобу, 
Вважала на вроду.
З  великою худобою 
Биться та свариться,
З  хорошою дружиною 
На світі нажиться».

Ой горішком доріжечка

Ой горішком доріжечка, 
Горішком, горішком.
Було мені добре жити 
З  моїм товаришком.
А товариш вже жонатий,
А я й не гадаю.
В товариша двоє дітей,
А я ще й гуляю.
Ой гуляю та гуляю 
Та нічо й не знаю,
Н а мене си бучки ломлять 
З зеленого гаю.
А я гаю не ламаю 
Лиш си гаєм тичу.
Великого закохання 
Нікому не зичу.
Бо велике закохання 
Ні зиску, ні писку.
Чорним очкам спання нема, 
Ніжкам супочинку.
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Коло річки, коло броду

Коло річки, коло броду —
Там стоїть хатина.
В тій хатині чорнобрива 
Молода дівчина.
Ходить вона по садочку 
У ясную нічку,
А тим часом козаченько 
Перебреде річку.
Перебреде він річеньку, 
Човенце прив’яже,
Уклониться дівчиноньці 
Добрий вечір скаже.
«Добрий вечір, дівчинонько, 
Дівча моє гоже,
Поберемось увосени 
Бог нам допоможе».
І так вони походжають,
Ніч скоро минає,
Гаснуть зорі, сонце сходить,
І день наступає.
А молодий козаченько 
Сідає в човенце,
Стиснув руку, махнув веслом: 
«Прощай, моє серце!»

Місяць на небі, зіроньки сяють

Місяць на небі, зіроньки сяють,
Тихо по морю човен пливе.
В човні дівчина пісню співає,
А козак чує, серденько мре. (2)
Пісня та мила, пісня та люба —
Все про кохання, все про любов,
Як ми любились та й розійшлися,
Тепер зійшлися навіки знов. (2)
Ой очі, очі, очі дівочі,
Темні, як нічка, ясні, як день.
Ви ж мені, очі, вік вкоротили.
Д е ж ви навчились зводить людей?
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Д е Крим за горами

Де Крим за горами, 
Де сонечко сяє,
Ой там моя мила 
Голубка літає. 
Закрилась від мене 
Небом і землею,
А я сам зостався 
Навік сиротою 
Цілий день не їм я, 
Уночі не сплю,
Одні тільки муки 
У світі терплю.
А все через очі...
Коли б я їх мав,
За ті карі очі 
Душу б я віддав. 
Марусенько люба, 
Пожалій мене,— 
Візьми моє серце, 
Дай мені своє!
Взяв би я бандуру 
Та й заграв, що з н а в :  
Через тії очі 
Бандуристом став.

Чорнії брови, карії очі

Чорнії брови, карії очі,
Темні, як нічка, ясні, як день!
Ой очі, очі, очі дівочі,
Д е  ж  ви навчились зводить людей? 
Вас і немає, а ви мов тута,
Світите в душу, як дві зорі.
Чи в вас улита якась отрута,
Чи, може, справді ви знахарі? 
Чорнії брови — стрічки шовкові, 
Все б тільки вами я любувавсь. 
Карії очі, очі дівочі,
Все б тільки я дивився на вас!
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Чорнії брови, карії очії
Страшно дивиться під час на вас:
Не будеш спати ні вдень, ні вночі,
Все будеш думать, очі, про вас.

Ой ти, дівчино, з горіха зерня

Ой ти, дівчино, з горіха зерня,
Чом твоє серденько — колюче терня? 
Чом твої устоньки — тиха молитва,
А твоє слово остре, як бритва?
Чом твої очі сяють тим жаром,
Що то запалює серце пожаром.
Ох, тії очі, темніші ночі,
Хто в них задивиться,— й сонця не хоче! 
І чом твій усміх — для мене скрута, 
Серце бентежить, як буря люта?
Ой ти, дівчино, ясная зоре!
Ти мої радощі, ти моє горе!
Ой ти, дівчино, з горіха зерня,
Чом твоє серденько — колюче терня? 
Тебе видаючи, любити мушу,
Тебе кохаючи, загублю душу.
Ти моя радість, ти моє горе,
Ой ти, дівчино, ясная зоре!

Козак од’їж дж ає

Козак од’їжджає, 
Дівчинонька плаче: 
«Куди їдеш, козаче? 
Козаче-соболю, 
Візьми мене із собою 
На Вкраїну далеку!» 
«Дівчинонько мила, 
Що ж  будеш робити 
На Вкраїні далекій?» 
«Буду хустки прати, 
Зеленого жита жати 
Н а Вкраїні далекій!»
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«Дівчинонько мила, 
Що ж будеш ти їсти 
На Вкраїні далекій?» 
«Сухарі з водою,
Аби, серце, з тобою 
На Вкраїні далекій!» 
«Дівчинонько мила, 
Де ж будеш ти спати 
На Вкраїні далекій?» 
«В степу під вербою, 
Аби, серце, з тобою 
На Вкраїні далекій!»

Ой добрая годинонька була

Ой добрая годинонька була,
Як матуся свого сина била,
А він їй і сумирився,
Низько в ноги покорився:
«Прости ж, прости, матусенько моя. 
Як ти будеш мене, мати, бити,
То я піду на Вкраїну жити.
З  України на Подолля,
Отам моє щастя й доля.
Там я буду, мати, проживати». 
Козаченька кінь вороний носить,
А матуся свого сина просить:
«Ой вернися ж ти, мій сину,
Надінь собі шапку сиву,
Буде слава на всю Україну».
«Ой хоч же я, мати, повернуся 
Та в голубий жупан уберуся,
Ой хоч же я уберуся,
Сам на себе подивлюся,
Та вже ж  бо я назад не вернуся».
«Ой піду я лісом, блукаючи, 
Миленького свого шукаючи.
Та не знайшла миленького,
Тільки знайшла слідок його — 
Горенько мені в світоньку без нього!» 
«Соловейку, пташечко маленький, 
Який в тебе голосок тоненький!
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Ой підлети під небеса,
Защебечи в три голоса,
Виведи мене із темного ліса.
Що витоптав усі бережечки,
Та не знайшов я собі стежечки, 
Що я в лісі з шляху ізблудився».

Ой вийди, дівчино, вийди, моє серце

Ой вийди, дівчино, вийди, моє серце,
І виведи коня з стайні, винеси сідельце.
Ой вивела коня, взяла прив’язала 
І винесла сіделечко, взяла осідлала.
Винесла лучок і стрілочок пучок:
«Оце ж тобі, мій миленький, задля білих ручок». 
Винесла хустину, а як біль біленьку: >
«Оце ж тобі, мій миленький, а про неділеньку». 
«Мені хустоньку в руках не носити,
Задля слави козацької — сідельце покрити.
А вже хустинонька та й запилилась,
Либонь, моя чорнявая та й зажурилась.
Та вже хустинонька та й пилом припала, 
Либонь, моя чорнявая та з личенька спала. 
Гляну на сідельце — тішу своє серце,
Гляну на хустину — згадаю дівчину».

Ой сів, поїхав на вороному коню

Ой сів, поїхав на вороному коню,
Я зосталася, як билинонька в полю. (2)
Я зосталася, мною вітер колише.
Десь мій миленький до мене письмо пише. (2) 
Ой пише, пише білими рученьками,
А дописує дрібними слізоньками, (2)
А дописує дрібними слізоньками,
А передає бистрими річеньками. (2)
«Дівчино моя, довго не забарюся,
Пройде тиждень цей, додому я вернуся!» (2) 
Ой не Тиждень,— два, мого милого нема,
Я зосталася, як билинонька, одна! (2)
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Засвистали козаченьки в поход з полуночі

Засвистали козаченьки в поход з полуночі, 
Заплакала Марусенька свої ясні очі.
«Не плач, не плач, Марусенько, не плач, не журися, 
За свойого миленького богу помолися!»
Стоїть місяць над горою, а сонця немає,—
Мати сина в доріженьку слізно проводжає: 
«Прощай, прощай, мій синочку, та не забавляйся, 
Через чотири неділеньки додому вертайся!»
«Ой рад би я, матусенько, скоріше вернуться,
Та вже щось мій вороненький в воротях спіткнувся.
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Ой бог знає, коли вернусь, в якую годину,
Прийми ж  мою Марусеньку, як рідну дитину. 
Прийми її, матусенько,— всі в божої волі,
Бо хто знає, чи жив вернусь, чи ляжу на полі?»
«Ой рада я Марусеньку за рідну прийняти,
Та все не так вона мене буде шановати».
«Ой не плачте, не журітесь, в тугу не вдавайтесь: 
Заграв мій кінь вороненький — назад сподівайтесь»,

Ой піду ж  бо я на Україну

«Ой піду ж  бо я на Україну,
Н а Україні згину.
Візьми, матусю, мою Ганнусю 
За рідненьку дитину».
«Ой добра би-то, та мій синоньку, 
Годинонька настала,
Щоб чужа мати чужу дитину 
З а  рідне дитя взяла».
Надлетів ворон та з чужих сторон 
Та жалібненько кряче.
Дурная дівка, безрозумная,
Що за гільтяєм плаче.
«Ой як же мені не плакатоньки,
Як же ми не тужити,
Якщо той світ красний, веселий,— 
Я не маю з ким жити».

Ой гай, мамцю, ой гай, мамцю, ой гай зелененький

Ой гай, мамцю, ой гай, мамцю, ой гай зелененький, 
Помандрував з козаками хлопець молоденький.
Як мандрував, шапочку зняв, низенько вклонився: 
«Прощай, прощай, вся громадо, може, з ким

- сварився, 
Чи сварився, не сварився., може, з ким побився, 
Може, з тою дівчиною, що вірне любився?
Замітайте доріженьку, щоби не курила,
Розважайте дівчиноньку, щоби не тужила». 
Замітають доріженьку — доріженька курить,
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Розважаю ть дівчиноньку — дівчинонька тужить.. 
«Не ж аль мені доріженьку, що закурилася,
Но жаль мені дівчиноньку, що зажурилася,
Не жаль мені доріженьку, що пилом припала,
Но ж аль мені дівчиноньку, що з личенька спала».

Пливе щука з Кременчука

Пливе щука з Кременчука 
Пробита із лука,
Ой тепер нам, мій миленький, 
З  тобою розлука.
Нехай тобі зозуленька,
Мені соловейко,
Нехай тобі там легенько, 
Мені веселенько.
Нехай тобі доріженька,
Мені шляшок битий,
Нехай тобі та без мене 
Веселенько жити.
Ой до того до Хорола 
Дорога розлога,
Туда ж. моя поїхала 
Любая розмова.
«Ой прикропи, дрібен дощик, 
Дорогу розлогу,
Ой заверни, милий боже, 
Розмовоньку мою!»
«Ой не буду прикропляти, 
Нехай засихає,
Ой не буду завертати,
Нехай заїж джає».

Ой сюди гори, туди гори да яри

Ой сюди гори, туди гори да яри, 
Д а туди ішло два козаки молоді, 
Ой туди ішло два козаки молоді. 
Д а вели вони пару коней вороних. 
Д а за чорнії шовковії поводи,
З а  чорнії шовковії поводи
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Д а до рубленої криниці й до води.
Ой кінь ірже, води не п’є, сумує '
Д а далекую доріжечку він чує.
«Ой далекая доріженька до Десни,
Д а гуляй, гуляй, дівчинонько, до весни; 
Ой далекая доріженька до Криму,
Д а гуляй, гуляй, дівчинонько — покину. 
Ой далекая доріженька в Варшаву,
Ой гуляй, гуляй дівчинонько, на славу.
Ой далекая доріженька до села,
Ой гуляй, гуляй, дівчинонько, да й сама!»

Не високо і не низько

Не високо і не низько 
Листок на калині;
Не далеко та й не близько 
Милий на чужині.
«Упадь, упадь ти, листочку,
З тої калиночки;
Приїдь, приїдь, мій миленький, 
З  тої чужиночки».
«Не приїду, моя мила,— 
Далека дорога,
Скину шапку, поклонюся,
Будь, мила, здорова!
Бувай, мила, ти здорова 
Та й будь здоровенька,
Лиш не дайся змудрувати,—
Ти ще молоденька.
Ой не дайся змудрувати,
Не дайся здурити,
Бо не знаєш, як прийдеться 
Тобі в світі жити».

Ой куди ж ти, милий, од їжджаєш

«Ой куди ж ти, милий, од’їжджаєш, 
Нащо мене, серце, покидаєш?» 
«Покидаю другому такому,
Д а не кажи правди, як мені самому».
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«Ой вернися, мій милий, вернися, 
Вареного медочку напийся!»
«Не вернуся, мила, не вернуся,
Я в дорозі й сирого нап’юся».
«Да не їдь, милий, не їдь, милий, мостом, 
Прикидано зеленим хворостом».
«Єсть у мене коник вороненький, 
Перескочить той хмиз зелененький».
«Да не їдь, милий, да не їдь, милий, яром, 
Перелито доріженьку чаром».
«Єсть у мене коничок строкатий, 
Перескочить ті чари прокляті».

Ой куди ж  ти від’їжджаєш

«Ой куди ж ти від’їжджаєш, 
Сизокрилий орле,
А хто ж мене, молодую,
Сей вечір пригорне?» 
«Пригортайся, моя мила,
К зеленому дубу.
Бо я в тебе, моя мила,
Сей вечір не буду».
«Ой як мені пригортатись, 
Як той дуб холодний:
Не пригорне, не обніме 
Та й не заговоре?»

Ой ніч моя темная

Ой ніч моя темная,
Ой ніч моя темная, гей, гей \  
Як я буду ночувать?
Як я буду ночувать,
Що боюся сама спать?
Нема милого мого,
Ні товариша його.

* Перший рядок кожного двохрядкового куплета повторюється
•  «гей, гей».
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Десь п о ї х а в ,  та й н е м а  
Сивенького сокола.
Десь поїхав на ліси, 
Боже, його принеси!
Ой піду я у садок 
Та вирву я листочок.
Та вирву я листочок,
Та прикрию слідочок,
А щоб пилом не припав, 
Щ об мій милий не скучав 
Бо як буде скучати,
То я буду плакати.
Нащо було кохатись,
Як же тепер розстатись?

Ой у лісі та й у лісочку битая дорога

Ой у лісі та й у лісочку битая дорога,
Ой десь моя та й поїхала любая розмова.
«Ой куди їдені та й од’їжджаєш, сизокрилий орле, 
Ой хто ж мене, та й молодую, без тебе пригорне?» 
«Ой пригортайся ти, моя мила, к іншому, другому, 
Та й не кажи та й теї правди, що мені самому».
«Ой як же мені та, мій миленький, правди не казати, 
Ж дала вечір та й ж дала другий, тебе не видати. 
Ж дала вечір та й ж дала другий, тебе не видати,
Та й мусила з іншим стати, всю правду сказати». 
Гей, ой на руті та верхи круті, піду постинаю,
Як обляжуть вороги спати, піду погуляю.
Як обляжуть вороги спати, не спатимуть діти.
Таки ж будуть та й дивитися, з ким буду сидіти.

Ой у лісі, в лісі

Ой у лісі, в лісі (2)
Та й на зеленім дубі (2)’ 
Та н два голуби гуде. 
Д ва голуби гуде (2)
Та й голубка воркоче,
Та й лю бив козак дівку 
Та покинути хоче.
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Любив козак дівку (2 )
Та й покинути хоче.
А дівчина плаче:
«Та не кидай, козаче!»
А дівчина плаче: (2)
«Та не кидай, козаче!»
«А й не плач, дівчино,
Бо я ж  не покину.
Ой не плач, дівчино, (2) 
Та-бо я ж не покину».
«Ой якби ж я знала,
Що ти моя пара,
Ой якби ж я знала, (2)
Що ти моя пара,
То я б твоє личко 
Та й намалювала.
То я б твоє личко (2}
Та й намалювала,
А чорнії брови 
Пером написала.
А русії кудрі (2)
Та й позавивала,
А позавивавши,
Та й позолотила.
Ой позолотивши, (2)
Та й на стіні б прибила,
Та на тій же стіні,
Д е сидіти мені.
Ой на тій же стіні,
Та де сидіти мені,
Ой на тій кроваті,
Та де спати лягати.
Та де спати лягати, (2)
Та щоб з ним розмовляти. 
Ой ніхто не розлучить 
Та ні батько, ні мати».
«Ой хіба нас розлучить (2) 
Заступ та лопата,
Ой да дубовая хата,
Та глибока яма.
Ой да висока могила, 
Ой да прощай, моя мила,
Ой да прощай, моя мила,
Та що вірно любила».
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Ой шумлять луги, шумлять

Ой шумлять луги, шумлять, 
Буйні вітроньки віють,
Не вкривай мя, мій миленький, 
Мене твої слова гріють.
Ой гріють они, гріють,
Як козацькая думка,
А ти сядеш та й поїдеш,
Я ся лишу, як голубка.
Не ж аль же ми за водою,
Що бренить по камінню,
Ино ми ж аль за милого,— 
Поїхав на Україну.
Ой поїхав, поїхав,
Н е звінчався зо мною,
Бодай же му коник іздох,
Сам наложив головою!
Ой не слухай, милий боже,
Що я тоє говорила,
Бодай мого миленького 
Пречистая боронила!
Нема мого миленького,
Нема мої й квітки,
Я ж  би його визирала,
Сама не знаю звідки.
Нема мого миленького,
Ой нема ж мого пана,
Ой вже ж його біла постіль - 
Порошеньком припала.
Нема ж  мого миленького,— 
Там на горі траву косить,— 
Буйний вітер повіває,
Аж до мене голос носить.

Ой зимушка, зимушка, ти — холодная!

Ой зимушка, зимушка, ти — холодная!
Не намітай, зимушка, піску жовтого.
Не намітай, зимушка, піску жовтого 
І не спали личенька мого білого.
Та не спали личенька мого білого,
Як випроводжатиму свого милого...
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Як випроводжатиму аж до Києва,
А з Києва-города аж до Ніжина.
А з Києва-города аж до Ніжина,
А з Ніжина-города до Чернігова...
В Чернігові-городі становилися — 
Воронії коники потомилися.
Воронії коники потомилися,
Золоті сіделечка попилилися,
В сіделечках стремена поломилися.
А вся наша вармія здивувалася,
Як я з своїм миленьким розпрощалася. 
Як я з своїм миленьким розпрощалася — 
У білеє личенько цілувалася.

В кінці греблі шумлять верби, що я посадила

В кінці греблі шумлять верби, що я посадила,— 
Нема ж того козаченька, що я полюбилаї 
Ой немає козаченька — поїхав за Десну:
«Рости, рости, дівчинонько, на другую весну!» 
Росла, росла дівчинонька да й на порі стала, 
Ж дала, ждала козаченька да й плакати стала. 
«Ой не плачте, карі очі, така ваша доля: 
Полюбила козаченька я, к місяцю стоя! 
Зелененькі огірочки, жовтенькі квіточки!
Нема мого миленького, плачуть карі очки! 
Болять, болять мої очки, серденько понило.
Не бачу я миленького — і діло не мило!»

Ой любив та кохав

«Ой любив та кохав, 
Собі дівчину мав,
Як у саду вишню.
За  лихими людьми 
Та за ворогами 
Гуляти не вийшла. 
Покидаю тебе, 
Серденятко моє, 
Єдиному богу,
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Ой сам їду,
Ой сам од’їжджаго 
В далеку дорогу; 
Сподівайся мене, 
Серденятко моє,
Гей! та до себе в гостї.
Як виросте трава шовковая 
В тебе на помості».
Росла травка,
Росла муровая,.
Гей! та похилилася,
Ж дала, ждала 
Козака дівчина 
Та й зажурилася. 
«Хилітеся, та густі лози, 
Гей! звідкіль вітер віє, 
Дивітеся, мої карі очі» 
Звідкіль милий їде. 
Хилилися густі лози*
Гей! та й перестали* 
Дивилися мої чорні очі 
Та й плакати стали».

А все добре, а все добре, а все хорошенько

А все добре, а все добре, а все хорошенько, 
Любив козак дівчиноньку, як своє серденько. 
Любив козак дівчиноньку та й пішов на теслю: 
«Рости, рости, дівчинонько, на другую весну!» 
Росла, росла дівчинонька та на стану стала, 
Вона вийшла за ворота та й плакати стала: 
«Бодай тебе, козаченьку, ворота пріибили, 
Бодай тебе після мене дівки не любили!»

Чом ти мене, моя мати, рано не збудила

«Чом ти мене, моя мати, рано не збудила,
Ой як тая челядонька з села виходила?»
«Тим я тебе, моя доню, рано не збудила,
Що твій милий попереду,— то ти б затужила», (2)
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«Ти думаєш, моя мати, що я  н? журюся,—
Ой як вийду за ворота, од вітру валюся. (2)
Ти думаєш, моя мати, що я й так не плачу,— 
За  сльозами за дрібними і світа не бачу. (2) 
Купи ж  мені, моя мати, мальовані п’яльці,
Я вишию, визолочу козаку рукавц і (2) 
Шовком шила, шовкам шила, золотом рубила, 
А все тому козакові, що вірно любила». (2)

Ой чорна я си, чорна

Ой чорна я си, чорна, 
Чорнява, я к  циганка, 
Нащо-м си полюбила (2) 
Чорнявого Іванка?
«Іванко ти, Іванко, 
Чорнявий ти, Іванко. 
Високий та стрункий, (2) 
Сорочка-вишиванка». 
«Маруся ти, Маруся, 
Люблю я твою вроду, 
Люблю дивитися, (2)
Коли ідеш по воду.
Як ти ідеш по воду,
Як ти -ідеш з водою,
Бере мене охота (2) 
Женитися з тобою».
Ой свиснув поїзд, свиснув, 
Маруся й заридала,
Іванко написав, (2)
Що б я  його чекала.
Є в лісі два дубочки, 
Обидва зелененькі.
Нащо си полюбила {2) 
Обоє молоденькі?
«Ой піду я до лісу 
Та й дуба поколишу,
Я звідси не поїду (?) 
Кохання не залишу. 
Кохання « кохання 
Із вечора до рання.
Як сонечко ізійде, (2) 
Кохання си розійде».



Ой чий то кінь стоїть

Ой чий то кінь стоїть, 
У його біла грива? 
Сподобалась мені (2) 
Молода дівчина.
Не так та дівчина,
Як її личенько,
Подай ми, дівчино, (2) 
На коня рученьку.
Я ручку подала,
Д ва слова сказала,
Ой лучче б я була (2) 
Кохання не знала.
Бо теє кохання 
З вечора до рання:
Як сонечко зійде, (2) 
Кохання розійде.

Ой вижу, вижу крутую вербу

Ой вижу, вижу крутую вербу,
На ній і листя зів’яле,
Туга на серці, туга на моїм,— 
Милий мене покидає.
Коли б я мала крила орлині, 
Коли б я вміла літати,
Полетіла б я у гай зелений,
За милесеньким шукати.
Лечу я милю, лечу другую,
А милого й не видати,
Ой стану, гляну в вишневім саду 
Та й стану гірко плакати.

Тото мені ізнуда

Тото мені ізнуда, 
Зостала-м ся молода, 
А без мого сокола 
Вже не буду весела.
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Повій/ повій, вітроньку,
З побережжя в листвоньку 
Занеси вість милому,
Що я тужу по ньому.
Коли б я крила мала,
То б я за ним літала,
Але ж  к-рил я не маю, 
Щоби-м за ним літала. 
Колись він сам прилетить, 
Тугу серцю скоротить.

Ой зозулько ти сивенька

Ой зозулько ти сивенька, 
Позич мені чубка,
Най полечу защебечу 
Коло свого любка.
Ой зозулько ти сивенька, 
Позич мені крильця,
Най полечу защебечу 
Коло чорнобривця.
Ой зозулько ти сивенька, 
Позич мені ніжок,
Най полечу защебечу,
Поки не впав сніжок.
Ой коби я крильця мала,
Я би-м полетіла,
Я би свого миленького 
На Вкраїні вздріла.
Ой коби я крильця мала, 
Тож би полинула,
Я би свому миленькому 
Коня завернула.
До него сі притулила,
Коло него сіла
Та й би-м свому миленькому
Всю правду вповіла.

* Очевидно, й Л итвоньку.



Ой полети, чорна галко

«Ой полети, чорна галко,
Н і, Д ій риби їсти 
Та принеси од милого 
Ж алобної вісти».
Полетіла чорна галка 
Та й не барилася,
Та принесла такі: вісти,
Щоб не журилася:
«Не журися, дівчинонько,
Я тут не журюся,
Не йди заміж  ти в тім краю, 
Я: тут не-женюся».

Місяцю-князю, князю-королю

Місяцю-князю, князю-королю, 
Занеси мене в світйіта- й з  собою. 
Занеси мене в світи далекі,
В світи далекі, де мій миленький. 
Бо я без нього все лиш думаю, 
Спокою в серці: вічно не маю.
Без свого милого гірко я  плачу, 
Молоді літа даремно трачу.
Він присягався, що мене кохає, 
Що понад мене іншої не має.
Я тобі вірила в солодке слово,
Та кам’яне серце в тебе, соколе!

Зацвіла в лузі лоза

Зацвіла в лузі лоза,
Та зацвіла в лузі лоза.
Ой голубі в Маші глаза, 
Голубі в Маші глаза,
Д а голубі в Маші глаза. 
Ой не туманить їх сльоза, 
А туманить їх любов,
Д а туманить їх любов.
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Ой жде дівчрна хлопця знов. 
Д а  поїхав милий вдаль,
Д а.поїхав милий вдаль,
Ой на серці в дівчини печаль.

Росла, росла калинонька

Росла, росла калинонька, 
Росла, росла червоная 
Та й на море схилилась,
Та й на море схилилась;
А молода журилаоь,
Що й од роду ’дрізнилась, 
Щ о й од роду ’дрізнилась, 
Щ о й од роду, од родонку... 
Тяжко-важко животочку! 
Тяжко-важко животочку, 
Тяжко-важко та й нелегко, 
Десь милесенький далеко.

Ой з-за горн дим іде

Ой з-за гори дим іде,
В долині туман,
Гей, а на мому серденьку |  2 
Туга та печаль: і
Десь поїхав мій милий 
У далекий край;
А я, молоденька, догадалася, 
У нову світлоньку заховалася. 
В золоте-люстерко 
Виглядалася,
Золотим гребінчиком 
Розчесалася.
Золотим гребінчиком 
Розчесалася,
Сама своїй красоньці 
Здивувалася:
«Красо ж  моя, красо,
Д е ж  ти ділася,
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Чи я тебе пропила,
Чи прогуляла?
Чи я тебе пропила,
Чи прогуляла,
Чи з молодим козаком 
Та й простояла?
Я тебе не пропила,
Не прогуляла,
З молодим козаком 
Та й простояла».

Червона калино, чого в лузі стоїш?

Червона калино, чого в лузі стоїш?
Чи си суші боїш, чи гілля жалуєш?
Суші ся не бою, гілля не жалую,
Тілько розважаю, як зацвісти маю.
Зацвіту червоно — будуть ми ломати, 
Зацвіту синенько — будуть всі плакати. 
Доле моя, доле, де ж мій голос дівся?
В синенькім цвіточку сумненько розцвівся. 
Ой піду ж я, піду тих цвітків збирати, 
Розійшлась родина — де її шукати?
Ой стану я, стану листи одсилати,
Чи не дасться вона де мені чувати? 
Червона калино, чого-сь почорніла,
Чи дощу бажаєш, чи вітру боїшся?
Вітру не боюся, дощу не бажаю,
Кого вірно люблю, то з тим й умираю.

Ой що тепер я в превеликім горі

Ой що тепер я в превеликім горі, 
Що тепер моя головка в неволі. 
Ой сам же я, сам не знаю,
Що робити собі маю,
А що біля себе дружини не маю. 
Ой виходив я лужки-бережечки, 
Ой поколов я білії ніжечки,
Та не найшов миленької,
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Тільки найшов слідок !ї,
Що тепер мені горе без неї.
Ой вирву я кленовий листочок 
Та прикрию милої слідочок,
Щоб пташечки не ходили,
Щоб слідочка не збродили,
Мені, молодому, жалю не зробили. 
Ой ти, соловей, ти, пташко маленька. 
Що у тебе голосок тоненький,
Та полети в темні ліса,
Защебечи в три голоса 
Та виведи мене із темного лугу!
Ой та виведи мене із темного лугу, 
Зведи, боже, із вірненьким другом, 
Рівняй гори з долиною,
Зведи друга з дружиною,
А козаченька з тею дівчиною.
Ой перебреду я биструю річку — 
Сидить мила в кінці бережечка.
Біле лице умиває,
Карі очі утирає 
Та своєю русою косою.

Сумний вечір, сумний ранок

Сумний вечір, сумний ранок, (2) 
Десь поїхав мій коханок,
Десь поїхав та й бариться,
Моє серце вривається.
Ой вийду я на той ганок:
Чи не їде мій коханок?
Ой він їде, а я бачу,
Він сміється, а я плачу.
Він сміється ще й моргає, (2) 
Нагайкою коня крає.
Нагайкою коня крає, (2)
Всю вкраїну об’їжджає.
Як об’їхав всю вкраїну,
Пустив коня на долину.
Пустив коня на долину,
Сам ліг спати на годину.
Спить годину, спить другую,
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Ще й третюю щасливую. 
Вийшло дівча води брати: 
«Встань, козаче, годі спати, (2) 
Бо йдуть турки воювати,
Бо йдуть турки з татарами 
Возьмуть коня з поводами. 
Коня возьмуть — другий буде. 
Тебе візьмуть — вже не буде».

Зашуміли листочки

Зашуміли листочки 
Та й стали опадать,
Ей любив козак дівчину, 
Став її кидать.
За козаком дівчина 
Зажурилася,
Ей та з білого личенька 
Ізмінилася.
«Піду я в світличеньку. 
Сяду за столом,
Напишу записочку 
Лебединим пером 
Та напишу записочку 
Лебединим пером.
Та пошлю до милого:
Чи жив, чи здоров?» 
«Здоров, здоров, дівчино, 
Зозуле моя,
Через тебе, дівчино, 
Потеряв коня.
Потеряв я коника 
Ще й сіделечко,
Люблю тебе, дівчино, 
Моє сердечко.
Потеряв я коника 
Ще й попружечку, 
Люблю тебе, дівчино, 
Моя душечко.
Потеряв я коника,
Ще й нагайок п’ять, 
Люблю тебе, дівчино,
Та й не велять брать».
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Ой у лузі калинонька

Ой у лузі калинонька 
Д а  на воду схилилася,—
Я, молода, журилася,
Що без долі вродилася;
Що без долі, без родини,— 
Горе мені на чужині!
Ходить дівка понад морем,
Сіє долю із приполу:
«Пливи, доле, за водою,
А я й услід за тобою.
Пливи,, доле, к бережечку, 
Посидимо на пісочку,
Д а вирвемо по листочку,
Д а спишемо на бумажку,
Д а пошлемо до милого.
Аж мій милий і сам іде,
І четверо коней веде,
На п’ятому ще й сам їде,
На п’ятому вороному 
У жупані голубому».
«Ой одчиняй, мила, стайню,— 
Тут я свої коні ставлю;
Ой одчиняй і комору,
Повішу я свою зброю,
Ой одчиняй, мила, серце, 
Повішу і сідельце».

Ой по горах, по долинах

Ой по горах, по долинах 
Та й по чужих українах (2)
Ой там козак походжає,
В сопілочку й виграває (3)
І сам себе розважає: (2)
«Ой чи мені журитися,
Ой чи мені женитися, (2)
Чи мені листи писати
Та й по вітронькові слати? (2)
Ой я ж вітру не повірю,
Лучче сяду — сам поїду». (2)
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«Сідлай, хлопку, сідлай, малий, 
Кониченька й вороного, (2)
Та й під мене молодого (2)
Ти, місяцю, світи, світи,
А ти, коню, біжи, біжи! (2)
Ти, місяцю,— з зірочками,
А ти, коню,— ніжечками! (2)
Тй, місяцю,— просвічайся, .
А ти, коню, поспішайся!» (2)
Ой став місяць промеркати,
Став коничок приставати (3)
Та й до воріт доїжджати. (2)
Вийшла мила за ворота,
Вийшла мила краща злота. (2) 
Вийшла мила за ворота,
Взяла коня за повода, (2)
Веде коня й у ставницю,
А милого у світлицю. (2)
Дає коню вівса й сіна,
А милому— меду й вина. (2)
Сидить мила в кінці стольця,
В кінці стольця — край молодця. (2) 
Сидить мила, задумала,
Карі очі зарюмала: (2)
«Чи жаль тобі вівса й сіна,
Чи жаль тобі меду й вина?» (2)
«Не жаль мені вівса й вина, (2)
Та жаль мені миленького, 
Голубонька сивенького, (3) 
Женихання вірненького». (2)

Все затихло опівночі

Все затихло опівночі, 
Тільки місяць сяє.
Тільки в саді зелененькім 
Соловей співає.
Співай, співай, соловейку, 
Аж до сходу сонця. 
Молодая дівчинонька 
Сіла край віконця.
Сіла вона край віконця, 
Як квіточка в полі.
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«Що по тому, що я гарна, 
Коли нема долі?»
Нема в саду соловейка, 
Нема щебетання,
Нема мого миленького, 
Нема розмовляння.

За Неман іду

«За Неман іду!
Гей, коню, мій, коню, 
Заграй підо мною! 
Дівчино, прощай!»
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«За Неман ідеш... 
Мене покидаєш.
Чого ж  ти там, милий, 
Чого там шукаєш?

Хіба ж  тобі, милий, 
Чужа сторона 
Рідніша, миліша 
Своєї вона?»

«Іду я туди,
Д е роблять на диво 
Червонее пиво 
З крові супостат».

«Хіба ж  того пива 
Схотів ти напитись? 
Хіба ж  ти зі мною 
Схотів розлучитись?

Іспий мої сльози,
І спий мою кров,
Та тільки не кидай 
За  вірну любов».

«Дівчино, не плач!
Не рви мого серця;
Як пир той минеться, 
Вернусь я уп’ять».

«І вже тобі, милий, 
Відтіль не вертаться; 
Там тобі, серце,
Там й зоставаться.

Он бач: під тобою 
Твій кінь щось поник; 
У полі червонім 
Заснеш ти навік».

«Як ворон до тебе 
В віконце закряче, 
З-за моря прискаче 
Козаченько твій».
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«Як явір зелений 
Головоньку склоне, 
Зозуля кукукне, 
Діброва застогне,

Твій кінь під тобою 
Спіткнеться, вздрогне, 
Тоді вже, мій милий, 
Не буде мене.
Тоді, мій коханий,
Не буде мене».

Повій, вітре, на Вкраїну

Повій, вітре, на Вкраїну,
Д е покинув я дівчину,
Д е покинув карі очі,
Повій, вітре, опівночі.

Між горами там долина,
В тій долині є хатина,
А в хатині — дівчинонька, 
Дівчинонька-голубонька.

Повій, вітре, до схід сонця, 
До схід сонця, край віконця 
Край віконця постіль біла, 
Постіль біла, дівка мила.

Нахилися нишком-тишком 
Над рум’яним, білим личком 
Над тим личком нахилися, 
Чи спить мила,— подивися

Чи спить вона, чи збудилась 
Спитай її, з ким любилась;
З ким любилась, і кохалась 
І кохати присягалась.

Як заб’ється їй серденько,
Як здихне вона важенько,
Як заплачуть карі очі,— 
Вертай, вітре, опівночі.

143



Коли ж мила позабула 
Та другого пригорнула, 
То розвійся по долині, 
Не вертайся з України.

Вітер віє, вітер віє, 
Серце в’яне, серце мліє. 
Вітер віє, не вертає, 
Серце з жалю замирає.

Ясно, ясно місяць сходить

Ясно, ясно місяць сходить, 
Сяють зорі.
Гірко плаче дівчинонька 
В лютім горі.

Чеше, чеше русу косу,
Клене долю:
«Де ж ти, милий, чорнобривий, 
Мій соколю.

Чи я тобі гарних пісень 
Не співала?
Чи я тебе не любила,
Як казала.

Де ж ти, милий,чорнобривий? 
ОзовисяІ
Як я, бідна, тут горюю, 
Подивися».

Ясно, ясно місяць сходить, 
Сяють зорі.
Гірко плаче дівчинонька 
В лютім горі.

Віють вітри, віють бубні, аж дерева гнуться

Віють вітри, віють буйні, аж дерева гнуться, 
Ой як болить моє серце, а сльози не ллються. 
Не поможуть сльози горю, серцю легше буде. 
Хто щаслив був хоч часочок, повік не забуде.
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Трачу літа в лютім горі і кінця ие бачу, 
Тільки мені полегшає, як трошки заплачу, 
Єсть же люди, що і моїй завидують долі.
Чи щаслива та билина, що росте у полі?
Що у полі на пісочку без роси на сонці, 
Тяжко жити без милого і в своїй сторонці. 
Без милого нема утіх і нема покою,
Нема щастя мені в світі і світ став тюрмою. 
Де ж ти, милий чорнобривий, де ти, озовися, 
Я без тебе тут горюю, прийди подивися! 
Полетіла б я до тебе, дак крилець не маю, 
Сохну, чахну я без тебе, весь час помираю. 
До кого я пригорнуся і хто приголубить,— 
Нема ж тепер того тутка, а що вірно любить.

Та бодай тая степовая могила запала

Та бодай тая степовая могила запала,
Ой як я під нею жито жала, вчора вечір утеряла.
Д а утеряла вчора вечір, утеряю й тепера,
Д а  чогось моя женишина смутная, невесела.
Д а  попід мостом трава взросла, вітер хвилю гонить, 
Ой чогось моя женишина да до мене не говорить.
Не говори ж ти ні до кого, говори зі мною,
Бо як не будеш говорити, умру, серце, за тобою.
Ой умри ж ти ізвечора, а я умру вранці,
Д а нехай же нас поховають з тобою, серце, в одній

ямці —
Нехай же нас поховають і хрест укопають,
Да щоб люди дивовались, як ми вірненько кохались. 
Широкая домовина, а глибока яма —
Ца лежить моя женишина, ой як тая квітка в’яла.

Дощик, дощик

Дощик, дощик 
Капає дрібненько;
Я ж  думала, я ж думала 
Запорожець, ненько.
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Коли б знала,коли  б знала, 
Відкіль виглядати,
То б найняла, заставила 
Стежку промітати.
Аж він іде, аж  він іде,
Ступає дрібненько,—
Тож-то милий, тож-то любий, 
Дивітеся, ненько!
Дощик, дощик 
Аж із стріхи капотить,—• 
Розсердився мій миленький, 
Аж ногами тупотить. 
Розсердився, розгнівався 
Мій милий на мене,
А як гляне, серце в’яне 
І в нього, і в мене.

На камені ноги мию

На камені ноги мию,
На камені стою,
Навкруг мене чари сиплять,
А я ся не бою.
Навкруг мене чари сиплять,
Я їх не боюся,
Коли б швидше до осені,
Бо я віддаюся.
Сама овес я сіяла,
Сама його й скошу,
Сам мій милий загнівався, 
Сам і перепросить.
Чому вікна побіліли?
Бо вітер з морозом, 
Розгнівався мій миленький,— 
Дурний в нього розум. 
Загнівався мій миленький 
У самий вівторок,
Здається ми, моя мамко,
Що вже неділь сорок.
«Ой не сорок, моя доню,
Не сорок, не сорок:
Учора був понеділок, 
Сьогодні — вівторок».
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У саді-садочку

У саді-садочку 
Червонії ябка,
Гей, нема та й не буде,
З а  ким була гадка.
У саді-садочку 
Червонії грушки,
Гей, нема та й не буде 
Мої й щебетушки.
У саді-садочку 
Червонії сливки,
Гей, нема та й не буде 
Мої й чорнобривки.
У саді-садочку 
Трава по коліна,
Ой уже ж  то я мою милу,
Ой уже ж  я розгнівав.
Ой возьму ж я косу 
Та траву підкошу.
Як єсь милу та й розгнівав, 
Так ю перепрошу.
Не дістав я коси,
Трави не підкосив,
Як єм милу та й розгнівав, 
Так єм перепросив.
«Ой у саду вишні,
Чому не черешні,
Любиш мене, мій миленький, 
Чому не береш ні?»
«Ой у саді вишня 
Низенько гладенька,
Гуляй, гуляй, моя мила,
Бо ще-сь молоденька.
Гуляй, мила, гуляй,
Як рибка на воді,
Бо як підеш, серце, замуж, 
То гуляти годі».
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У лузі калина

У лузі калина 
Так рясно цвіте,
Під тов калиною 
Мене мила жде.
Як вечір настане,
Так серце болить,
Піду до дівчини,
Щоб розвеселить.
Я прийшов до неї,
А вона сидить,
«Добрий вечір»,— кажу, 
А вона мовчить.
Подаю рученьку,
Вона не бере:
«Відійди від мене,
В тебе друга є».
«Сама мене, мила,
До неї дала,
З іншими друзями 
В саду гуляла.
Мене, молодого,
І не згадала».

Помандрував козаченько

Помандрував козаченько 
Сім день до Прилуки,
За ним іде дівчинонька, 
Ламаючи руки:
«Вернись, вернись, козаченьку, 
Люблю тебе дуже!»
«Не вернуся,— розсердився, 
Гордуєш ти мною,
Буде твоє гордування 
Все перед тобою,
Буде твоя руса коса 
В мене під ногою!»
«Хоч хвалиться, не хвалиться, 
Д а не буде бити,
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Нема в його худібоньки 
За  мене платити.
Тільки в його худібоньки,
Що кобила сива,
Д а й ту злупив, жупан купив, 
Щоб я полюбила».

Всі зірочки до купочки

Всі зірочки до купочки,
А місяць у розі, (2)
Усі хлопці на колодці,
Мій милий — в дорозі.
Нема ж мого миленького 
Ні дома, ні тута. (2)
Вже й поросла при дорозі 
Ш авлія і рута.
На шавлію укріп грію,
На руту не буду. (2) 
Розсердився мій миленький, 
Я й просить не буду.
Нехай його тії просять,
Що греблі розносять, (2) 
Нехай його тії знають,
Що греблі ламають.
Нехай його тії знають,
Що греблі ламають, (2) 
Нехай його тії люблять,
Що в болоті трублять.

Ой дівчино моя

«Ой дівчино моя, 
Роззуй мене, на! 
Чорнявая, білявая,
Ти коханка моя!»
«Я ж не чорнява,
Я ж не білява.
Бодай же ти не діждав, 
Щоб я роззувала.
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Найми собі хлопчика 
Та манесенького,
Щоб він тебе роззував 
Молодесенького!
Як будеш ти мій,
Я буду твоя,
Тоді буду роззувати, 
Як неволя моя».

Іде козак дорогою, підківками креше

Іде козак дорогою, підківками креше,
За  ним, за ним дівчинонька русу косу чеше:
«Ой перестань, козаченьку, в підківки кресати, 
Нехай же я перестану косоньку чесати».
Ой на водї два лебеді — обидва біленькі;
А в дівчини два козаки — обидва миленькі!
Єден білий, єден білий, а другий біліший,
Єден козак любий-милий, а другий миліший!
Ой на'воді два лебеді — крилечками б’ються,
Д о дівчини два козаки через люди шлються.
«Ой ви шліться, хоч не шліться — не ваша я буду, 
З едним стану на рушничок,— о другім забуду!»

Надворі темненько, ще й дощик іде

Надворі темненько, ще й дощик іде,
Козак до дівчини щовечора йде. (2)
Козак до дівчини щовечора йде, 
«Добривечір»,— каже, ще й ручку дає. (2) 
«Добривечір,— каже, ще й ручку дає,
Ще й шепче на вухо: — Люблю я тебе», (2) 
Ще й шепче на вухо: «Люблю я тебе, 
Марусино-серде, порадь ти мене. (2) 
Марусино-серце, порадь ти мене,
Чи мені женитися, чи ждати тебе»? (2) 
«Женися, козаче, тобі вже пора,
А я погуляю, я ще молода». (2)
Козак оженився, Маруся гуля,
Зосталась в Марусі дитина мала, (2)
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Із-за гори орел воду носить

Із-за горн орел воду носить, 
Дівчинонька козаченька просить: 
«Козаченьку, мій соболю,
Возьми ж  мене із собою, 
Помандрую я з тобою», 
«Дівчинонько, сухотонько ти моя, 
Кажуть люде, що не будеш ти моя. 
Кажуть люде, я й сам бачу —
Не раз, не два гірко плачу 
За тобою, серце моє!»
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«Не сама ж  я по садочку гуляла, 
Свого дружка за рученьку водила, 
Цілувала, милувала,
До серця пригортала,
Розстатися я не знала.
Пішов милий за гору, за гору,
А я його очима проводжу, 
Каренькими оченьками, 
Чорненькими брівоньками, 
Дрібненькими слізоньками:
Ой вернися, мій милий, вернися, 
Ще до мене хоч раз пригорнися». 
«Ой не буду вертатися,
Лучче б, серце, не знатися,
Ніж тепер нам розстатися».

Закувала зозуленька а в зеленім гаї

«Закувала зозуленька а в зеленім гаї,
Будеш, мила, жалувати,— дуже добре знаю».
«Ой не буду, мій миленький, не буду, не буду, 
Ти — за гору, я — за другу, о тобі забуду».
Ой минаю воротенька, минаю, минаю,
А вже ж мою красну любку водов відливают.
Ой зілляли красну любку зимною водою:
«Ой вернися, мій миленький, возьми мня з собою!» 
«Моя мила чорнобрива, мій кінь невеличкий,
А він тебе не довезе, іно черевички».
«Ти мій милий, чорнобривий, я ся не покину,
Я ся твого кониченька за гривоньку всилю».
«Моя мила, чорнобрива, тебе відречуся,
В твоє серце — срібна куля, піду утоплюся». 
«Стріляй, стріляй, мій миленький, як тя куля

зносить,
А вже ж я ся наплакала за тобою досить».
Летить пташок понад дашок, крилоньками

блудить,
Тяжко, нудно на серденьку, а хто кого любить.

152



Коли б так тобі, як тепер мені

«Коли б так тобі, як тепер мені 
Д а біда за бідою,
То б ти поїхав да й зажурився 
За  мною, молодою.
Коли б так тобі, як тепер мені 
Д а біда да докучила,
То б ти поїхав да й не барився, 
Щоб я не скучила».
«Ой заржи, заржи, коню вороний, 
На круту гору ідучи,
Д а нехай зачує дівчина моя, 
Сніданнє готуючи».
Д а риба щучина перси одбила 
Конику вороному,
Білеє лице, чорнії брови 
Козаку молодому.
Ой козак-тума да зведе з ума 
Дівчину молодую,
Що противу нічки мандрує прічки: 
«Мандруй, дівчино, зо мною!»
«Ой як же мені, серце козаче,
З тобою мандрувати,
Ой єсть у мене отець і мати,
Ж аль мені покидати».

Що з-під гор-гори

Що з під гор-гори 
їдуть мазури, 
їдуть, їдуть мазурочки, 
Везуть, везуть два віночки, 
Третій золотий. (2)

Що один мазур 
Заїж дж ає в двір,
Стук-бряк в віконечко: 
«Вийди, серце, на крилечко, 
Дай коню води!» (2)

«Не можу я встать,
Коню води дать.
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Мені мати приказала, 
Щоб я з вами не стояла,— 
Мамаші боюсь!» (2)

«Мамаші не бійсь,
Сідай на мій віз 
Д а поїдем у той край,
Де хороший обичай,
Там звінчаємось!» (2)

їхали селом,
Питали людей:
«Ой що то за дівчина,
Ой що то за рибчина 
Іде за панів?» (2)

«А то не пани,
А то мазури,
Сім їх у кареті.
Восьмий на предметі,
То самі вони,
Тії мазури».

Мила, мила, що гадаєш?

«Мила, мила, що гадаєш? (2) 
Кілько прийду — все думаєш».
«Та якби я не думала, (2)
То я би ся не виспала». (2)
«Тоді, мила, будеш спати, (2)
Як піду я мандрувати». (2) 
«Мандруй, милий, а я з тобов,— (2) 
Не лишай мя саму з собов. (2)
Бо ти знаєш, які люди,— (2)
Тяжко жити з ними буде». (2)
«В мене, мила, коник оден,— (2) 
Відай, ми ся не заберем». ( 2)
«В тебе, милий, коник слушний, (2) 
Най забере білі хусти. (2)
Клади хусти, бай, на коня, (2)
А я піду попри коня». (2)
«Не йди, мила, близько коня: (2)
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Скажуть люди, що та моя». (2)
«Та най кажуть, най говорять — (2) 
Люди знають, що я твоя». (2)
«Тоді можуть говорити, (2)
Як я буду з тобов жити». (2)
«Люди вже наговорились, (2)
А ми вбое ще не жили». (2)

Сумний туман по долині

. Сумний туман по долині, (2) 
Широкий лист на калині.
А ще ширший иа яворі, (2)
Десь мій милий на розмові.
Десь мій милий на розмові (2)
Та й за мене гадку має.
«Мила, мила, що гадаєш? (2) 
Скілько прийду, що думаєш? 
Тоді станеш ти думати, (2)
Як я піду мандрувати». 
«Мандруй, милий, я з тобою, (2) 
Не лишай мя сиротою!
Бо сироті тяжко жити, (2)
Як той камінь підоймити.
Камінь здойму— відпочину, (2) 
На чужині я загину».

У садочку місяць сходив

У садочку місяць сходив, 
Соловейко щебетав.
Мати дочки не пускала 
В сад вишневий погулять. 
Мати дочки не пускала, 
Дочка плакала в вікні. 
Мати зятя вибирала, 
Дочка думала, що ні.
«Не поможе тобі, доню, 
Сиди вдома краще ти.
Бо виходить забороню 
До бідного сироти».
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А мій милий чорнобривий 
Під віконцем походжав.
На серці сумно мені стало, 
Коли він пісню заспівав. 
«Хоче, милий, моя мати, 
Щоб забула я тебе.
Завтра прийде той нелюбий 
Багач сватати мене».
«Коли любиш ти, дівчино, 
Покидай матір свою.
Та й підем удвох з тобою,
В чужу далеку сторону».
У садочку місяць сходив, 
Соловейко щебетав.
Мати дочку там шукала,
Та не знає, де знайти.

Чорноморець, мати, чорноморець

Чорноморець, мати, чорноморець 
Вивів мене босу на морозець,
Вивів мене босу та й питає:
«Ой чи є морозець, чи немає?»
Ой чи є морозець, чи немає,
Чи до моїх ніжок прилипає.
«Ой на що ти, доню, повповала,
Що ти чорноморця сподобала?» 
«Повповала, мати, на жупани,
Я думала — буду із ним пані. 
Повповала, мати, на кирею,
Я думала, буду попадею.
А тепер досталось горювати,
На чужому полі жита жати.
Повішу колиску на ялині,
Сама помандрую за три милі. 
М андрувала милю, ще й другую,
Мале дитя плаче, то я й чую.
Ой хіба вернуся — погодую,
Та все ж  з чорноморцем помандрую».
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Ой приїхав козак до бистрого ставу

Ой приїхав козак до бистрого ставу,
Ой натрапив на дівчину хорошого стану 
Д а й став закликати: «Подай перевозу, 
Поспішную карту маю, везу до обозу».
Ой вийшла дівчина — в неї чорні очі.
«Не їдь,— каже,— козаченьку, противтемной ночі. 
Ніченька темна, дороженька слизька,
Ночуй,— каже,— козаченьку: господонька

близька.
Ой я маю човник, хочу тебе взяти,
Д а од того перевозу не візьму заплати.
Сідай, сідай, серце, тілько зберегаю,
Що вельми своєвільний, баский човник маю. 
Хоть нема і вітру, да хвиля велика,
Викидає, вивертає вгору чоловіка.
Розопнімо парус, а дубовим веслом
Будем гребти хутко-хутко, щоб нас перенесло».
Бистрії річки, круті береженьки,
Перегрібшись, перевізся козак молоденький.
«Ой як ж е будеш назад повертати,
Не забудь же, козаченьку, мене з собой взяти».

Ой у полі верба

Ой у полі верба,
Під вербою вода,
Там дівчина воду брала 
Сама молода.
Ой козак до води,
А.дівчина од води:
«Постій, постій, серце-дівчино. 
Дай коню води».
«Я не могу стать,
Коню води дать,—
Зимна роса, а я боса,— 
Ніженьки щемлять».
«Дівчино моя,
Д а напій же коня 
З рубленої криниченьки,
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З повного відра!»
«Ой як буду я твоя,
То напою й два 
З  рубленої да криниченьки, 
З  повного відра».
«Ой дівчино моя,
Д а сідай на коня,
Ой поїдем у чистеє поле 
До мого двора».
Приїхали до двора,
Аж немає ні кола,
Тілько стоїть кущ калини — 
«То мати моя!»

Одсунь, дівко, кватирочку

«Одсунь, дівко, кватирочку, 
Подай мені білу ручку,
Подай мені і другую,
Я з тобою помандрую». 
М андрували ой ми поле, 
Мандрували ми другеє,
На третьому стали оддихати, 
Стала хмара наступати, 
Дрібен дощик накрапати, 
Стала дівка плакать і ридати. 
«Да чого, дівко, задумала, 
Карі очі зарюмала?
Чи голова в тебе заболіла,
Чи щире серце защеміло?
Чи ж аль тобі батька й мати?» 
«І головка не боліла,
Щире серце не щеміло,
Д а  ж аль мені батька й мати».
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Р о з д і л  З 
Перешкоди закоханим
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Ой у лузі, в лузі

Ой у лузі, в лузі,
Гей, стоять воли в плузі,
А коло їх удовин син в тузі: 
«Мати моя, мати,
Гей, що маю діяти,
Що нікому волів поганяти?
Ой вийшла дівчина,
Гей, з чорними очима,
Вона ж мені волів погонила». 
Вийшла її мати,
Гей, із нової хати:
«Не позволю волів поганяти». 
«Позволь, позволь, мати,
Гей, хоч раз обігнати:
Нехай буде борозенку знати».

Пусти, мати, погуляти

«Пусти, мати, погуляти,
Я ж  не забарюся:
Тільки з милим поговорю 
Та й назад вернуся».
Хата біла, постіль мила,
А сон не береться:
Чорні брови, біле личко 
На думці снується.
Л ає мене вся родина,
Л ає батько й мати,
Щоб я тебе й не любила, 
Щоб і не кохала.
Нехай лають, нехай і б’ють, 
Хоч мають забити,
А я тому та й не винна,
Що я й полюбила.
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Хата біла, постіль мила,
А сон не береться,
Тільки край мого серденька, 
Як гадина, в’ється.

Ой вийду я за ворота

Ой вийду я за ворота,
Гей, не бере охота.
Десь мойому миленькому 
Д а нагальна робота.
Хоть нагальна, не нагальна, 
Д а таки й не гуляє,
Гей, із тихого Дунаєчку 
Сиві коні напуває.
Ой кінь ірже, води не п’є, 
Гей, він доріженьку чує.
Ой бог знає да відає,
Д е мій милий ночує?
Ой ночує мій миленький 
В чистім полі при дорозі, 
Стеле постіль тонку, білу 
Та на лютім морозі.
«Постіль моя тонка, біла,
Ой чого ж ти почорніла? 
Дівчинонько моя мила,
За  що ж  тебе мати била?» 
«Ще не била, ще не била,— 
Хвалилася бити,
Ой перестань, козаченьку,
Та й до мене ходити».
«Ой і буду я ходити,
Тож не перестану,
До чорних брів, до білих ніг, 
До хорошого стану».

Гой вийду я на улицю, за тисові ворота

Гой вийду я на улицю, за тисові ворота,
Стану собі у куточку, як та бідна сирота.
Стану собі у куточку, стану собі у куті:
«Промов, промов, мила, слово, легше стане сироті!»

161



«Не промов’ю, бо ся бою, бо у мене лихий рід. 
Покмітили в городечку, покмітили свіжий слід». 
«Нехай кмітять, кілько хочуть, не великий, серце,

страх:
Утопав я доріжечку, утопчу я битий шлях».
«Топчи, топчи, жвавий хлопче, я ще ширший прополю, 
Будем собі, серце, свої, чей бога я умолю»,
«Моли, моли, моя мила, я попові рубля дам,
А як станем на коверці, тяжко буде ворогам».

Дай, боже, звечора погодоньку

«Дай, боже, звечора погодоньку,
Прийди, козаче, к моєму городоньку — 
Понюхаєм зіллячка розмаринного, 
Поцілуємся личенька рум’яного».
«Що мені по твоїй рум’яності,
Нема мені од тебе приязності,
Не так од тебе, як од твоєї родиноньки,— 
Повінь, вітре, з глубокої долиноньки!» 
Вітер віє, вітер віє, ялину колише;
Козак до дівчини дрібні листи пише. 
Писав він, писав білими рученьками, 
Одсилає до дівчини буйними вітрами. 
Залицявся козак на три літа до дівчини, 
Не сказала мати теї дівчини брати.
Не так мати, як найменшая сестра:
«Не бери, брате, дівча без долі зросла,
Без долі зросла, без щастя родилася: 
Вона тобі, брате, дружиною не судилася».

Коли б мені, господи

Коли б мені, господи,
Та й повечоріло,
Може б, моє серденько 
Та й повеселіло.
Коли б скорій, господи,
Та й сонечко зайшло,
Може б, моє серденько 
Та й до мене прийшло.
Ой хоч не до мене,
До моєї хати,
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А моя та мати 
Вижене із хати.
Ой прийди, прилини 
Ти, яснеб сонце,
То я тебе пущу 
Та й через віконце.
Ой як упускала — 
Легенько зітхала,
А як випускала — 
Плакала, ридала.
Ой як випускала — 
П лакала й ридала, 
Вийшла за ворота — 
Правдоньки питала;
«Чи ти мене любиш,
Чи з мене смієшся,
До другої ходиш,
Та й не признаєшся?» 
«Ой я тебе люблю 
І любити буду, 
Признаюсь по правді — 
Сватати не буду.
Не позволить батько,
Не позволить мати,
Ще й рід не позволить 
Дівчиноньку взяти.
Ще й рід не позволить 
Дівчиноньку взяти. 
Стиха поговорим,
Щоб не чула мати»,

Дрібен дощик іде, дуб до дуба липне

Дрібен дощик іде, дуб до дуба липне,
Козак коні веде, а дівчина кликне.
«Ой хоч клич, хоч не клич, моє серденятко,
Рад би тебе взяти, так не велить батько.
Не позволить мати, ще й моя родина,
Дівчино люба, мила, личко — як калина.
Личко — як калина, ще й оченьки карі,
Світ зійшов — назад прийшов, не знайшов я пари. 
Вже налюбувався, вже намилувався,
Як у саду соловейко та й нащебетався».
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І тоненька павутина плотом потяглася

«І тоненька павутина плотом потяглася,
Не раз, не два твоя мати мені наклялася;
Та най кляне, най говорить, скарай її, боже,
Бо вна стара та забула, що кохання може».
«Ой час, мати, жито жати, колос ісхилився,
Ой час, мати, женитися, голос ізмінився».
«Та най, сину, жито стоїть, бо ще зелененьке, 
Гуляй, гуляй, мій синочку, бо-с ще молоденький». 
«Бодай тобі, моя мати, так гірко конати,
Та як мені, молодому, без пари гуляти.
Ой іду я дорогою, дорога сі курить,
А підківки вогню дають, вороги сі журять.
Най сі журять, най сі журять, допоків я з вами,
А як піду на Вкраїну,— товчіть головами».

Тече вода з-під города

«Тече вода з-під города, 
З-під дуба крутого, 
Нащо-с мене, мамко, била 
За  любка пишного?» 
Котилася торба з горба 
Та вдарила в дуба, 
Полюбила Кася Яся, 
Пішла за Якуба.
«Бодай на тя, Ясю, впала 
Нещасна година,
Як ж е мене через тебе 
Моя мамка била.
Ой мовила негідниця,
Що я не робітна,
Бодай її обложила 
Хвороба столітна.
Ой мовила негідниця,'
Що не робітниця,
Бодай же їй не надійшла 
З поля коровиця.
Туди, гори, хилітеся,
Куди вам похило,
Туди, очка, дивітеся,

164



Куди серцю мило. 
Туди, гори, хилітеся, 
Відки вітер віє,
Туди, очка, дивітеся, 
Відки любко вийде.
Ой усюди ясно-красно, 
Лиш туди хмариться, 
Куди моє солодятко 
їхати ладиться.
Ой усюди ясно-красно, 
Лиш туди завало,
Куди моє солодятко 
Любе поїхало».

Об піду я до млина, що в млині ся діє

«Ой піду я до млина, що в млині ся діє,— 
Вода камінь обертає, питель муку сіє.
А хто ж мені жито змеле, пшеницю спетлює,
А хто ж мене, молоденьку, в личко поцілує?
Василь мені жито змеле, пшеницю спетлює,
Василь мене, молоденьку, в личко поцілує».
«Ой кину я бук на яму або поза яму,
Не будемо, серце, в парі через твою маму. 
Твоя мама говорила, моя уже чула,
Твоя мама говорила, що я волоцюга.
Та хай буду волоцюга, та хай ся волочу,
Хай дають ми штири воли, чи я її хочу».

Чи це тая й удівонька

Чи це тая й удівонька, 
Що на горі хата? 
Хорошую дочку має,
Ще й сама багата.
А в тієї й удівоньки 
Весь двір на помості, 
Наїхали до вдівоньки 
Чорноморці в гості: 
«Добривечір, удівонько,
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Дай води напиться;
Хорошую дочку маєш, 
Позволь подивиться». 
«Стоїть вода в відеречку, 
Коли хоч, напийся,
Сидить дочка край оконця, 
Ізволь подивиться».
Стоїть вода в відеречку 
Чогось каламутна,
Сидить дочка край оконця, 
Чогось вона смутна.
Того ж  вода каламутна,
Що голубка пила,
Того ж  дочка сидить смутна, 
Що матуся била.
« М е н е  мати та не била,— 
Словами картала,
Щоб я з таким пройдисвітом 
Нігде не стояла.
Мене ж  мати та не била, 
Самі сльози ллються,
Від милого нема людей,
Від нелюба шлються».
«А в Києві на Подолі 
Усі дзвони дзвонять,
За нас двоє, серце моє,
Всі люде говорять.
Най говорять, най говорять, 
А ми не боїмся,
Поберемось за рученьки 
Та й поцілуємся!»

Ой у броду беру воду

Ой у броду беру воду,
Не виберу до дна, (3)
А я в батька одним одна — 
Не згадаю добра. (3)
Ой у броду беру воду, 
Коромисел гнеться, (3) 
Ніхто мене не спитає,

, За ким серце б’ється. (3)
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Ой у броду беру воду,
Не перехилюся. (3)
Ніхто ж  мене не спитає,
За ким я журюся. (3)
Ой у броду беру воду — 
На камінь ступаю. (3) 
Ніхто ж  мене не спитає,
За ким я скучаю. (3)
Мету хату, мету сіни 
Та й засміялася, (3) 
Вийшла мати води брати 
Та й догадалася: (3)
«Ой чого ж ти, донько моя,



Та й засміялася?» (3)
«Хіба б же я дурна була, 
Щоб я призналася? (3)
Ой пий, мати, тую воду,
Що я наносила, (3)
Не розлучай мене з милим, 
Що я полюбила». (3)
«Буду пити, буду лити,
Буду розливати, (3) 
Нелюбого зятя маю,
Буду розлучати». (3)
«Не розливай води, мати,
Бо важко носити, (3)
Не розлучай мене з милим,— 
Не тобі з їм жити». (3)

Ой піду я у сад спати

Ой піду я у сад спати,
А ти мене не буди, мати. 
Нехай мене той ізбудить,
Ой хто мене вірно любить.
Ой спала я усю нічку,
Поки мені да й хотілося, 
Прийшов мене той будити, 
Кого мені не хотілося.
Ой млин меле, вода реве, •
А колесо перестать хоче.
За гидкого, за бридкого 
Мене мати да й оддать хоче. 
Ой млин меле, вода реве,
А колесо не повернеться.
Карі очі зоглянуться,
А серденько не пригорнеться.

Я по тобі, луже, не находжуся

Я по тобі, луже, не находжуся,
Кого вірно люблю — не надивлюся! 
Ходжу я, ходжу по новім двору, 
Виджу я, виджу милую свою,

168



Що ходить-гуляє в вишневім саду, 
Співає пісеньку та все до ладу:
«Не ходи вдень, не сміши людей, 
Приходь уночі, при ясній свічі,
Щоб на нас люди не говорили,
Щоб нас з тобою не розлучили». 
«Неволя твоя — розлука моя.
Хіба нас розлучить матуся твоя!» 
«Нас не розлучить матуся моя,
Хіба нас розлучить сирая земля! 
Нас не розлучить ні піп, ні громада, 
Хіба нас розлучить сосновая хата, 
Сосновая хата, висока могила, 
Висока могила, червона калина! 
Висока могила на рученьках, 
Червона калина в головоньках».

За річкою, за бистрою кохавсь козак з дівчиною

За  річкою, за бистрою кохавсь козак з дівчиною,
Що ж по тому, що кохаю, коли в неї не буваю?
А все ж тому мати винна, що вона нас розлучила. 
Лучче ж  було не знатися, як, кохавшись, розстатися! 
Боже з неба високого, взглянь на мене, молодого, 
Ой вислухай, чого прошу, дай мні дівчину хорошу. 
Або ж  піду утоплюся, або в камінь розіб’юся,
Нехай будуть люди знати, як з кохання помирати.

Д а вже третій вечір, як я дівчину бачив

Д а вже третій вечір, як я дівчину бачив; 
Ходжу коло хати — її не видати.
«Вийди, вийди, дівчино,
Порадь моє серце, рибчино!
Вийди, вийди, серденя,
Дівчинонько мила ти моя!»
«Не вийду, козаче, не вийду, соболю,
Не буду стояти сей вечір з тобою.
Ой рада б я стояти,
Не пускає мати з хати.
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Коло вікна стою, дрібні сльози роню, 
Дрібні сльози роню, слова не промовлю». 
«Промов, серце, словечко,
Як ми любилися двоєчко!
Як ми любилися, як ми кохалися, 
Слави-поговору понабиралися.
Була слава-поговір:
Ти ж  не моя, я не твій!
Д а поможи, боже, на рушничку стати, 
Тоді не розлучить ні батько, ні мати,
Ні чужая чужина,
Коли судилася дружина!»

Щось мя ізсушило

Щось мя ізсушило,
Щось мя зв’ялило;
Нема миленького — 
Нічого не мило,
Ні в стодолі просо,
Ані в стіжку жито;
Чогось моє серце,
Як ножем пробито;
Як ножем пробито,
То найдуться ліки;
А як закохання,— 
Пропала навіки.
Сію конопельки 
Верхом зелененькі,— 
Нема ж  мого миленького, 
Там-то жаль тяженький! 
Сію конопельки,
Та виберу плоскінь,
Кого ж я любила,
Не дав мені господь.
Не дав мені господь, 
Мати не казала,
Бодай вона за то 
Тяжко відконала.
Вийду за ворота,
Стану, як сирота;
Ідуть люди, питають,
Бо жалю не знають.
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«Ах ви, люди, люди, 
Чого питаєте?
На серцю жаль маю — 
Тільки не знаєте».

Чи ти, милий, пилом припав

Чи ти, милий, пилом припав,
Чи метелицею,
Чом не ходиш ти до мене 
Цею вулицею?
Чом не ходиш ти до мене 
Крутими горами?
Покидаєш сиротину 
Поміж ворогами.
Чом ти мене не послухав,
Як тобі казала:
«Ходім, серце, повінчаймось, 
Щоб мати не знала».
Ти все неньку свою слухав,
Мене покидаєш,
Покидаєш сиротину,—
Іншої шукаєш.
Найдеш собі дівчиноньку 
З карими очима:
Буде тобі, моє серце,
Камінь за плечима.
Найдеш собі дівчиноньку 
З чорними бровами,
Та не знайдеш собі правди,
Що була між нами.
Тяжкий камінь, тяжкий-важкий, 
На серденьку буде.
Покидаєш через неньку —
Сам бог свідком буде.

Ой, зійди, зійди, ясен місяцю

«Ой зійди, зійди, ясен місяцю, 
Як млиновеє коло,
Ой вийди, вийди, серце-дівчино 
Та промов до мене слово».

171



«Ой і рада б я та виходити 
Із тобою говорити,

Так судять-гудять вражії люди, 
Хотять ж е нас розлучити».
«Ой не бий, мати, і не лай, мати, 
Та не роби каліченьки.
Зав’яжи очі темної ночі 
Та веди до річеньки.
А як приведеш та до річеньки, 
Розв’яжи карі очі:
Нехай гляну я та подивлюся,
З світом божим попрощаюся:
Ой світе ясний, світе прекрасний, 
Як на тобі тяжко жити,
Ой іще тяжче молоденькій 
Не нажившись, умирати».

По садочку ходжу, коня в руках воджу

По садочку ходжу, коня в руках воджу,
Через свою неньку нежонатий ходжу. (2)
Через свою неньку, через свої сестри,—
Не кажуть Марусі додому привести. (2) 
«Марусю, Марусю, жаль ми за тобою,
Не один я вечір простояв з тобою, (2)
Не один я вечір, не одну неділю,—
На тебе, Марусю, маю всю надію». (2)
Привів я Марусю, стала у куточку:
«Прийміть мене, мамцю, за рідную дочку!» (2) 
«Тебе я не знаю, тебе не приймаю,
Мій син молоденький — за тебе не даю! (2)
ОГі на тобі, доню, коня вороного,
Відчепись від мене і від сина мого!» (2)
«Коня, мамцю, візьму, і на нім поїду,
Твого сина люблю і за нього піду!» (2)

На розсвіті добре спання

На розсвіті добре спання,
Хто не знає закохання,
А я, бідний, терплю муку,
Мало з жалю не розпукну.
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Зле ти, мати, учинила.
Що з любою розлучила; 
Лучче було б утопити,
Ніж з любою розлучити.
Ти, дівчино із Подолля,
В твоїх руках моя доля;
Ти, дівчино моя люба,
Твоя краса — моя згуба! 
Брови чорні, очі сиві,
А я хлопець нещасливий. 
Чи я в лісі уродився,
Чи я в полі охрестився?
Ой чи в лісі, ой чи в полі, 
Не дав мені господь долі! 
Чи такії куми прийшли, 
Щастя й долі не принесли? 
Чи такая баба брала, 
Щастя й долі не вгадала? 
Ой піду я утоплюся,
Або в камінь розіб’юся: 
Хай усякий теє знає,
Що з кохання умирає.

О милий мій, зоря встає

О милий мій, зоря встає,
0  милий мій, пусти мене. 
Проснеться матінка моя, 
Буде питать, де була я. 
«Доню моя, де ти була,
Де ти всю нічку провела? 
Чому розплетена коса
1 на ногах твоїх роса?»
А ти їй дай такий отвіт: 
«Мамо моя, буяє світ: 
Весна іде, тепло несе, 
Мамо, весні радіє все. 
Мамо моя, ти вже стара,
А я — щаслива й молода; 
Я жити хочу, бо люблю, 
Мамо, не лай дочку своюЬ

173



Летить галка через балку

Летить галка через балку 
Та й, летючи, кряче,
Молодая дівчинонька 
Ходить гаєм, плаче.

її  мати не пускає 
Вранці до криниці,
Ні льону брать, ні жита жать, 
Ні на вечорниці.

А в неділю раз пізненько,
Як ненька заснула,
Вийшла слухать соловейка, 
Мов зроду й не чула.

Вийшла, стала під вербою 
Та й дивиться в воду:
«Тяжко, мати, важко, мати, 
Нащо дала вроду?

Дала, мати, чорні брови, 
Д ала карі очі,
Усе дала, усе дала,
Долі дать не хочеш».

В чарах кохання моє дівування

В чарах кохання моє дівування 
Хочу я вільно, як пташка, прожить. 
Вільне обрання і вільне кохання,— 
Серденьку воля, як хоче любить!

Шкода й розмови: святої любові 
Силою в серце не можна вложить. 
Поки шовкові чорнітимуть брови,— 
Дайте-бо жить мені, дайте-бо жить!

Той мені шепче, той руки цілує,
Той тут навколішки смирно стає. 
Той мені вірші любовні віршує,
Той аж поклони, мов богові, б ’є...
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З них же один мені бачиться всюди,
До одного моє серце лежить.
Поки горять мої полум’ям груди,— 
Дайте-бо жить мені, дайте-бо жить!

Нащо питати, якого кохати?
Серденько зразу вгадало само.
Нащо шукати, которий багатий?
Там, де багатство, там певне ярмо.

Ненька зітхає, а батенько лає,
Слава недобра про мене біжить. 
Суд-пересуд... Але все те минає,— 
Дайте-бо жить мені, дайте-бо жить!

Що тут і батько, і рідная мати,
Що тут всі родичі, що увесь мир!?
Все мені байдуже! Годі й казати! 
Байдуже глум і людський поговір!

Серденько б ’ється, і ниє, і рветься,
В грудях гарячих палає, дрижить... 
Поки аж молодість красна минеться,— 
Дайте-бо жить мені, дайте-бо жить!

Стала слава, стала слава

Стала слава, стала слава, 
Стали й поговори 
Д а на тую дівчиноньку,
Що чорнії брови.
Ой зацвіла маківочка, 
Почала бриніти,—
Іде козак од дівчини — 
Починає дніти.
Два лебеді да на воді 
1 днює, й ночує,
«Ой будемо, серце, в парі: 
Душа моя чує!
Вийди, вийди, дівчинонько, 
Під вербу густую,
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Нехай же я надивлюся 
На плахту дрібную!
Ой плахотка-дрібниченька, 
По тросточці червцю,— 
Біда ж мені, молодому,— 
Прийшла туга к серцю! 
Нехай тая туга-печаль 
Пливе за водою;
Вийди, вийди, поговорим 
Удвох із тобою!»

Пусти ж мене, мати, барвіночку рвати

«Пусти ж  мене, мати, барвіночку рвати:
А вже ж  наші вороженьки полягали спати!» 
«Ой едні вже полягали, другі повставали,
А вже ж  вони тебе, доню, давно оббрехали!» 
«Нехай вони брешуть, як ся розуміють:
Як та прийде годинонька, вони поніміють».

Ой ти, дівчино, горда та пишна

«Ой ти, дівчино, горда та пишна,
Чом ти до мене звечора не вийшла?» (2)
«Ой як я маю до тебе ходити,—
Кругом живуть вороженьки, будуть нас '

судити» (2)
«Ой нехай судять, вони волю міють,
Прийде пора-годинонька, вони поніміють. (2) 
«Поки поніміють, а слави убавлять,
Навік мене, молодую, плакати заставлять». (2) 
«Ой ти, дівчино, червона калино,
Як же мені та на тебе дивитися мило! (2)
Ой ти, дівчино, повная роже,
Як же мені та на тебе дивитися гожеі (2)
Як щуці-рибі та без води трудно,
Так мені, дівчинонько, йа без тебе нудно. (2)
Як щуці-рибі та без води тяжко,
Так мені, серце моє, та без тебе важко». (2)
«! я тебе люблю, всяк про теє знає,
Карай, боже, вороженька, що нас розлучає». (2)
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Я жита та не сіяла,— само жито родить,
Я козака та не чаровала, сам до мене ходить.
Ой я його та не чаровала, хіба моя мати,
Брала пісок із-під білих ніжок — козаченька

чаровати.
«Ой не чаруй, та моя нене, козака до мене,
Була слава, стали поговори на тебе й на мене.
А я тую та чорну хмару пером розмахаю, 
Перебула усі поговори, перебуду й славу».

Я жита та не сіяла, — само жито родить

Місяцю-королю

Місяцю-королю,
Засвіти по полю,
Най собі уберу, гей, \  2  
Пшениченьку з куколю, / 
Місяченько б світив,
Хмари залягають,
Ми би ся любили, гей, 1 2  
Люди нам не дають. } 
Люди нам не дають,
М амка нич не каже, 
Любімся, серденько, гей, |  2  
Нам най хтось розкаже. /

Зелений ліс, буковина

Зелений ліс, буковина, (2) 
Скажи, милий, що я винна?
Чи ти винен, чи я винна,— (2) 
Межи нами добра нема. (2) 
Нема добра та й не буде— (2) 
Вмішалися чужі люди. (2) 
Чужим людям лихо буде, (2) 
Межи нами добро буде. (2)
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Світив-бо місячок

Світив-бо місячок, 
Хмари му не дают, 
Любив би-м дівчатко, 
Люди розраджают. 
Ж аль мі тя, дівчатко,
І жаль мі тя буде, 
Хотів-єм тя взяти,
Не дали мі люде.
Як ся розставали, 
Обоє плакали,
До єдной хусточки 
Слези обтирали.
Як ми ся розійшли, 
Так ся ще зійдеме,
Як ми ся любили,
Так іще будеме.

Над моєю хатиною чорка хмара стала

Над моєю хатиною чорна хмара стала;
А на мене, молодую, поговір та слава!
Ой я тую чорну хмару крилом розмахаю, 
Перебуду сей поговір, перебуду й славу.
Хоч я сюю перебуду, другую набуду,
А таки ж я, молодая, без слави не буду.
Ой не піде дрібен дощик без тучі, без грому;
Ой не вийде дівка заміж та й без поговору. 
Натучиться, нагримиться — дрібен дощик піде; 
Насудяться воріженьки — дівка замуж піде. 
Судіть, судіть, воріженьки, а я не боюся:
З ким люблюся — ізійдуся, не наговорюся. 
Судіть, судіть, воріженьки,— судила б вас

трясця!
А моєму миленькому пошли, боже, щастя. 
Пошли, боже, йому щастя, ще й добру годину, 
Що він мене пригортає, як мати дитину.
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Ой бож е ж  мій, боже, що та любов може

Ой боже ж мій, боже, що та любов може! 
Любов дорогая, розлука тяжкая: (2)
Не велять ходити дівчини любити.
Ой ви, вороженьки, біс вашому роду, 
Десь ви не знаєте любощей ізроду.
Бо тії любощі ще гірше слабості: 
Слабість перебуду та й здорова буду, 
Вірного кохання— повік не забуду.

Скрипливії ворітечка

Скрипливії ворітечка, 
Брехливії люде,
На кого ви набрешете,
Як нас тут не буде.
Брешіть, брешіть, воріженьки, 
Набрешетесь лиха,
А ми з тобою, миленький, 
Кохаймося стиха.
Любімося, кохаймося,
Щоб мати не знала,
Прийде пора — розійдемось, 
Як чорная хмара.
Чорна хмара наступає,
Дрібен дощик іде,
А з нашого коханнячка 
Нічого не буде.

Біда, біда та й не нам

Біда, біда та й не нам,
Тільки нашим ворогам,
Щоби наші вороги 
Виконали до ноги.
Брешіть, брешіть, воріженьки, 
Або перестаньте,
Або свої білі зуби 
На підкови дайте.
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Брешіть, брешіть, воріженьки, 
Поки я із вами;
Як піду я з Василівки —* 
Товчіть головами.
Скрипливії воротонька, 
Трудно їх заперти,
Брешіть, брешіть, воріженьки, 
До самої смерти.
Скрипливії воротонька, 
Брехливії люди,
За кого будете брехать,
Як мене не буде?

Ой на воді два лебеді

Ой на воді два лебеді, 
Обидва біленькі,
Не будемо, серце, в парі 
Через воріженьки.
Твоя хата за горою,
Моя за другою.
Чи ти, милий, так за мною, 
Як я за тобою?
Чи ти, милий, так за мною, 
Як я за тобою?
Обливають моє серце 
Холодной водою.
Здається, що і не плачу,— ' 
Самі сльози ллються.
Ой вийду я на вулицю,— 
Вороги сміються.
Не смійтеся, воріженьки, 
Не сміх то все буде,
Бо з нашого коханнячка 
Нічого не буде.
Бо з нашого коханнячка 
Тільки одні збитки.
Нема карим очам спання, 
Ножкам започинки.
Тоді наші очки спали, 
Ножки спочивали,
Як ми були маленькими, 
Кохання не знали.

180



Посіяла-м руту круту межи берегами;
Ой як тяжко мені жити межи ворогами!
Що ж  я маю, та й бідненька, з ними учинити? 
Кого ж  бо я вірно люблю, з тим не дають жити.
А вже ж  моя рута крута береженьки поре;
А вже ж  мої воріженьки попід боки коле.
Ой піду ж  я руті круті верхи позриваю; 
Воріженьки спати ляжуть, я си погуляю.
«Не стій, милий, край ворітець, та іди до хати, 
Маємо ми сусідоньки, що вміють брехати».
Колом, колом над водою, там стеженьки в’ються, 
Часом душа невинная, люди набрешуться.
Нехай брешуть, нехай брешуть так, як розуміють, 
Прийде тая годинонька, вони поніміють. 
Скрипливії ворітонька не можу заперти,
Кого люблю, не забуду до самої смерти.

Посіяла-м руту круту межи берегами

Ой піду я в сад гулять

Ой піду я в сад гулять, (2)
В саду вишеньки шумлять.
Ой піду я в сад гулять, (2)
За  нас люди говорять.
Все про тебе, про мене, (2) 
Що ти ходиш до мене.
Коли ходиш, то ходи, (2) 
Коли любиш, то люби.
Коли любиш, то люби, (2) 
Поговору не роби.
Бо то, серце, поговір, (2) 
Люди кажуть, що ти мій.
Бо то, серце, славонька, (2) 
Люди скажуть — правдонька. 
Ой піду я у лісок, (2)
Пущу стиха голосок.
Чи мій милий не вчує, (2) 
Чи він другу цілує?



Минулися мої ходи через огороди

Минулися мої ходи через огороди:
Козаченьку, моє серце, любитися годі!
Ой як годі любитися, то годі й ходити,
Нехай же нас перестануть вороги судити. 
Судять же нас воріженьки, судять же нас люди, 
Що з нашого женихання нічого не буде,
Що з нашого женихання ні слави, ні вжитку, 
Карим очам спання нема, а ніжкам спочинку. 
Карі очі не сплять ночі, що нічка маленька,
Білі ніжки не спочинуть, доріжка далека. 
Високії огороди, капуста не родить — 
Поливайте капустицю, то буде родити,
Забере чорт ворогів, то буде ходити.

Ой дівчино Галю, не роби жалю

«Ой дівчино Галю, не роби жалю,— 
Як ми полюбились, я й сам не знаю. 
Як ми полюбились півтора року,
Поки не знали сусіди збоку.
Сусіди близькі, вороги тяжкі,
Ой пийте, гуляйте, та не осуждайте,
А де стоїть хлопець, то не розлучайте, 
А хто розлучає, той смерть получає,
А хто розведе, той сам пропаде. • 
Тепер, дівчино-чарівниченько, 
Причарувала моє личенько».
«В мене чароньки — очі каронькі,
В мене принада — сама молода.
Ой щоб ти знав з сіней до хати,
Як я умію та й чарувати».

Ой Еерше мій, верше'

Ой верше мій, верше,
Мій зелений верше,
ІОж мі так не буде, юж мі так не буде, 
Як мі било перше.
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Бо перше мі било,
Барз мі добрі било,
Од свойов мамички, од свойов мамички 
Не ходити било.
Не ходити било,
Коди я ходила,
Не любити било, не любити било 
Кого я любила.
«Яничку златовлас,
Чом не ходиш до нас?
Ци ся мами боїш, ци ся мами боїш,
Ци о мя не стоїш»?
«Мами ся не бою
І о тебе стою,
Лем ся преокрутні, лем ся преокрутні 
Злих язиків бою.
Бо тоти язики 
Гірше ніж од меча,
Порубат, посіче, порубат, посіче,
Лем кров не потече».

Тихая вода берег вириває

Тихая вода берег вириває,
По тихой воді два лебеді пливає,
Не є мі то два лебеді біленьких,
Іно мі є два братики рідненьких:
«Десь нашая сестра хорошая й уродлива, 
Іно їй доленька нещаслива!»
«Гуля, гуля, лебеді, пливати,
Ходіте мі щастя й долі шукати».
«Не пойдем ми, моя сестро, тепер,
Іно пойдем з неділі в четвер».
«А коли же той четвер буде,
Наговоряться о мні молодой люде;
Пойду я горою, пойду долиною,
Чи не здибаю я яворонька із калиною. 
Буду я ся яворонька питати,
Чи замуж іти, чи дівкою гуляти?
Дівкою бувши — людськая обмовонька,
А замуж пойши — бідная головонька. 
Бувши дівкою, будуть люде судити,
А замуж пойши, тра ся всеньким журити!
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Пойду я, пойду, куди-м рік не ходила, 
Ци не здиблю я, кого-м вірне любила, 
Не здиблю його, то товариша його 
Ци не припаде моє серце до нього!»

Віють вітри, віють буйні, аж шумлять байраки

Віють вітри, віють буйні, аж шумлять байраки, 
Брешуть люди про Марійку, як тії собаки.
То негожа, то недужа, на личку блідненька, 
Побий же вас сила божа — вона молоденька: 
Очі карі, стан тоненький, голос солов’їний,
Як такої не любити, боже мій єдиний?
Ой ви хлопці-парубочки, станьте подивіться,
Чи єсть краща від Марійки, богом побожіться.

Д ва голуби воду пили

Два голуби воду пили,
А два колотили.
Бодай тії воріженьки 
На світі не жили.
Бодай тії воріженьки 
На світі не жили,
Що нас обох молоденьких 
З пари розлучили.
Пусти мене, моя мати,
У гай погуляти,
Біленької лебедини 
За долю спитати. 
«Біленькая лебедино,
Д е ти долю діла?
Чи у лісі загубила,
Чи в морі втопила?
Як у лісі загубила,
То піду шукати,
Як у морі утопила,
Буду пропадати».
Ой згоріла стирта сіна,— 
Нема ні стебельця.
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ВідраТли люди хлопця 
Та від мого серця. 
Відраїли лихі люди 
Ще й відговорили,
А щоб же. ми, моє серце, 
В парі не ходили.

Чорна гора, не курися

«Чорна гора, не курися,
Моя мама, не журися;
Най ся журить буковина,
Бо йде на ню тверда зима. 
Ой на горі яворина,
Люди брешуть,— я не винна, 
Ей най брешуть, не гадаю, 
Недовго їм заважаю».
«Мила моя, где-сь бувала, 
Коли вода виливала?»
«Я стояла на край мості,
Там чекала красні хлопці». 
«Мила моя, що-сь думала, 
Коли-сь мене милувала?»
«В мене була дума моя,
Що ти не мій, я — не твоя». 
Дівче, дівче, маєш красу, 
Тримай же єй аж до часу, 
Тримай же єй, маєш кому — 
Парубкові молодому.

Ой там за горою, ой там за крутою

Ой там за горою, ой там за крутою,
Ой там поломив вітер рожу з калиною, (2) 
Да ой там розійшовся козак з дівчиною. 
Козак од’їжджає, а дівчина плаче:
«Да гей, куди од’їжджаєш, мдлодий козаче? 
Куди од’їжджаєш  напроти неділі?
Бог тебе скарає на душі й на тілі!»
«Ой сам же я знаю, що буде карати,
Через воріженьки мушу й од’їжджати;
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Через воріженьки, ще й вражії люде,
Д а гей, з нашого кохання нічого не буде. 
З нашого кохання, з нашої любові 
Тільки осталися людські поговори».

Ой не піде дробен дощик без тучі, без грому

Ой не піде дробен дощик без тучі, без грому, 
Ой не піде дівка заміж  та без поговору. 
Натучиться, нагримиться, дробен дощик піде, 
Насудяться вороженьки, дівка заміж  піде. 
«Судіть, судіть, вороженьки, зуби на підкови, 
Бодай ваші не діждали ні сини, ні вдови. 
Судіть, судіть, вороженьки, зуби на кілочки, 
Бодай ваші не діждали ні сини, ні дочки».

Гей, у рути та верхи крути

Гей, у рути та верхи крути,
Ой піду я посхиляю,
Гей, всі вороги та спать полягають, 
Піду погуляю.
Гей, ой іду я та із улиці,
Та й не нагулявшися,
Гей, сидять мої лихі воріженьки 
Попросиплявшися.
Гей, вони сидять, та й вони не сплять. 
Та й вони все те чують,
Гей, вони мене, парня молодого, 
Судять та трахтують.
Гей хоч трахтують, хоч не трахтують, 
Та ми не ваші діти,
Ой бодай же ви та й не діждали 
Та свої глядіти.
Гей, паром, мати, паром, мати,

Та паром потопає,
Гей, не сам паром, паром потопає,— 
Хвиля заливає.
Гей, не сам паром, паром потопає,
Бо хвиля заливає,
Ой не сам козак дівку покидає,
Бо ворогів має.
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В чистому полі

В чистому полі 
Стояла яворина,
Ой там дівчина 
З козаком говорила. 
Ой там дівчина 
З козаком говорила... 
«Принеси, боже,
Кого вірне любила.
Ой хоч не його,
То товариша його, 
Розпитаюся 
Про здоров’ячко його: 
Чи слабий лежить,
Чи вмирати думає, 
Що третій вечір 
У мене не буває?» 
«Слабий не лежу, 
Вмирати не думаю,— 
Через ворогів 
Дівчину покидаю. 
Через ворогів,
Через бистрії води, 
Серце, дівчино,
Вже кохатися годі. 
Через ворогів,
Через бистрії ріки. 
Серце-дівчино, 
Покидаю навіки».

Сумно, хмарно по долині

Сумно, хмарно по долині, 
Пожовк лист на деревині. 
Почорніли білі цвіти, 
Полетів птах в інші світи. 
За городом калинонька 
Головоньку прихиляє,
За Дунаєм дівчинонька 
Слізьми вочи заливає.
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Чого стоїш, калинонько, 
Головоньку прихиляєш? 
Чого плачеш, дівчинонько, 
Слізьми вочи заливаєш? 
Чи ті краса загинула,
Чи ті доля покинула,
Чи не маєш матусеньки, 
Чи говорять вороженьки? 
«Ні мні краса загинула,
Ні мні доля покинула,
Ой маю я матусеньку,
Но говорять вороженьки. 
Тошно мені за весною,
Що так скоро перецвіла, 
Що погляну оченьками, 
Нема того, що-м любила». 
Люде б сонце заступили, 
Щоби вони мали силу, 
Щоб дівчині не світило, 
Щоб їй сльози не сушило.

По садочку походжаю

По садочку походжаю, 
Сама себе розважаю:
Кого люблю, той не буде — 
Розраяли злії люде. 
Розраяли, розсудили,
Щоб ми в парі не ходили. 
Таки будемо ходити,
Таки будемо любити.
Ой на ставу, на ставочку 
Пливуть качки по рядочку: 
Одна другу наганяє,
Та все собі пару має.
А я живу в божій карі,
Не дав мені господь пари,- 
Та дав мені гірку долю,
Та й ту пущу за водою,
А я услід за тобою.
Та припливем на пісочок 
Та сядемо у рядочок,
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Дрібні листи напишемо,
До батенька одішлемо, 
Нехай батько не торгує, 
Вінка мені не купує,
Бо я й того не зносила,
Під явором загубила, 
Вечором темненьким 
З козаченьком молоденьким. 
Під сухою березою,
Не п’яною, тверезою.

Гой дай же, боже, та дай же, 
боже, та вечера діждати

Гой дай же, боже, та дай же, боже, та вечера діждати, 
Озьму я кінви, озьму я кінви та піду води брати.
Гой піду ж бо я, та піду ж бо я водиці до кирниці,
Аж там три баби, там три старі, а всі три чарівниці. 
Одна ж  бабонька-чарівниченька, що корови чарує, 
Друга ж бабонька-чарівниченька, що мешканєчко псує, 
Третя ж бабонька-чарівниченька ще й з чорними очима, 
Гой тота ж мене з мойов миленьков навіки розлучила. 
Гой розлучила, мій товаришу, як ту зіроньку з морем, 
А я ж  бо з туги превеликої — та піду собі в гори!
Гой ви, горочки ж, ви кам’янії, тяжко вас обходити: 
Куп’ю ж я собі ворон-коника, буду вас об’їздити.
Гой купив же ж я ворон-коника, коник ся спотикає — 
Гой, відай, мене, мій товаришу, дівчина проклинає! 
«Гой не бий коня, мій товаришу, не меться спотикати, 
А верни назад до миленької, не ме тя проклинати».

Що то в лісі зашуміло

Що то в лісі зашуміло,
Побіг же я туди сміло. (2)
Та й знайшов я собі п ар у — (2) 
Вісімнадцять літ дівчину.
Біле личко— як платочок, 
Чорні брови — як шнурочок, (2) 
Очі карі — як терночок — (2) 
Дівчинонька молода.
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Дівчинонька молода 
По бережку проходжа.
По бережку проходжала,
Сама себе розважала. (2)
Нема того, що бажала:
Як немає, то й не буде,
Розраяли його люди.
Розраяли, розсудили,
Щоб ми в парі не ходили. (2)
А ми в парі ходить будем
І друг друга любить будем.
Як запряжу коня в дрожки 
Та й поїду до ворожки.
А ворожка добре знає,
Вона мені відгадає:
Як у саду, так у лісі,
Соловейко на орісі, (2)
А зозуля на калині— (2)
Десь мій милий на Вкраїні 
На конику проїжджає,
На сонечко поглядає, (2)
Чи високо сонце сходить,
Чого-сь мила смутна ходить? (2) 
Бачу милу по личеньку,
Що нй спала всю ніченьку.
Бачу милу по білому,
Що журиться по милому.

Ой в городі конопельки, верхи зелененькі

Ой в городі конопельки, верхи зелененькі, 
Милий милу покидає — вороги раденькі.
Нехай собі покидає, як сам добре знає, 
Щасливої доріженьки, куди він бажає!
Два голуби воду пили, а два колотили,
Бодай же тим тяжко-важко, що нас розлучили. 
Любилися, кохалися, як голуби в парі,
А тепера розійшлися, як чорнії хмари. 
Розлучили рибалоньки рибоньку з водою, 
Розлучили лихі люди милого з милою.
Ой як тяжко тій рибоньці проти води плисти,
А ще тяжче, кохавшися, не мати користи.
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А де ж  тая криниченька, що голубка пила, 
А де ж  тая дівчинонька, що мене любила?
А де ж  тая криниченька, що голуб купався, 
А де ж тая дівчинонька, що я женихався?
А вже ж тая криниченька гатом загачена,
А вже ж  тая дівчинонька з іншим заручена. 
А вже тая криниченька травою заросла,
А вже тая дівчинонька давно заміж пошла.

В степу конопельки, верхи зелененькі

В степу конопельки, верхи зелененькі,
Милий милу покидає — вороги раденькі.
«Як ти мене покидаєш, покинь воду пити, 
Щоби тобі тяжко-важко із другою жити.
Як ти мене покидаєш, покинь хліба їсти,
Щоби тобі тяжко-важко із другою сісти».
«Ой повій, вітроньку, розжени хмароньку, 
Прибудь, прибудь, мій миленький, та покрий

славоньку!»
Вітер повіває, хмару розганяє,—>
Милий до милої прибуває, славу покриває. 
«Розкопайте, люди, греблю, нехай вода рине, 
Перестаньте говорити — нехай слава гине!»

Ой у лісі, у лісочку терен процвітає

Ой у лісі, у лісочку терен процвітає.
Сидить голуб на дубочку, голубка літає. (2)
«Годі, годі, голубонько, годі вже літати:
Ой ходи сядь коло мене, щось маю казати. (2)
Ой ходи сядь коло мене, щось я подумаю:
Либонь, тебе, серце моє, покидать думаю». (2)
«Що ж то, милий, що ж то, милий, що ж то за причина? 
Чи ти мене сам не любиш, чи твоя родина?» (2)
«Ой я тебе, серце, люблю, родина не знає.
Бодай тому тяжко-важко, що нас розлучає». (2)
Пливе човен води повен, пливе і весельце.
«А тебе щось не видати, мій миленький, серце». (2)
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Відчиню я кватирочку, ой гукну я, гукну:
«Прибудь, прибудь, мій миленький, бо з жалю

розпукну».
Прибуває мій миленький в неділю раненько,
Ой зліз з коня, привітався: «Добридень, серденько!» 
«На добридень, серце моє! Ой як ся ти маєш?
Либонь, же ти на чужині іншую кохаєш?» (2)
«Кажу тобі щиру правду: іншої не знаю,
Тільки тебе, серце моє, як життя, кохаю». (2)
Ой піду я в лісок трісок, ой там люди тешуть,
Ой стану я, послухаю, що вороги брешуть. (2) 
«Брешіть, брешіть, воріженьки, або перестаньте,
Або мені свої зуби на підкови дайте». (2)
Ой брехали воріженьки, та вже перестали,
Були смутні, невеселі, тепер раді стали. (2)

Ой не шуми, луже та зелений байраче

«Ой не шуми, луже та зелений байраче!
Не плач, не журися, молодий козаче!»
«Ой як не шуміти,— корінь вода миє;
Як мені не плакати, що серденько ниє.
Ой буду шуміти, поки розів’юся,
Ой буду плакати, поки не женюся.
Ой плачу ж я, плачу темненької ночі,— 
Немає спокою моїм карим очам.
Сусідоньки близькі — вороженькі тяжкі 
Не велять ходити, дівчини любити.
Я дівчину люблю і, люблячи, возьму. 
Кажуть воріженьки, що я скоро умру.
Ой умру ж  я, мила, а ти будеш жива, 
Прийди подивися, де моя могила.
Ой моя могила край синього моря,
Хто не зна любові, той не знає горя.
Ой не ступай, мила, правою ногою,— 
Скажуть воріженьки, що жив я з тобою.
Ой не кидай, мила, сирою землею,
Бо й сама ж ти знаєш, як тяжко під нею.
Ой тим воно тяжко —любилися важко,
Тим воно важенько — любились вірненько».
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Ой ти, місяцю ясний

«Ой ти, місяцю ясний,—
Ти, мій милий, прекрасний! 
Та який ти вродився 
На світі нещасний!
Ой який ти вродився,—
Та мені знадобився;
Та який ти удався,—
Мені сподобався».
«Ой коли б мені, мила,
Та орловії крила,
Та орловії крила,
Солов’їні очі.
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Ох, орловії крила 
Та солов’їні очі,—
Я знявся, полетів би 
До милої вночі».
Ох, і сяду я, впаду 
Та й у милої в саду,— 
Ой чи не вийде мила 
К мені на пораду.
Ой моя мила ходить 
Та білі ручки ломить, 
Та білі ручки ломить, 
Словесно говорить: 
«Ой сусіди близькії, 
Воріженьки тяжкії,
Та судять і говорять, 
Бо й самі такії.
Ой покопали ями 
Та глибокі під нами. 
Ой попадайте в ями, 
Воріженьки, сами!
Ой попадайте в ями 
Та, воріженьки, сами, 
Та не робіть розлуки, 
Розлуки між нами!»

Ой чия то черешенька, ой чия то вишня'

«Ой чия то черешенька, ой чия то вишня?
Ой чия то дівчинонька на вулицю вийшла?» (2) 
«Ковалева черешенька, ковалева й вишня,
Ковалева дівчинонька на вулицю вийшла». (2)
«Ой якби ти, дівчинонько, та була багата,—
Взяв би тебе за рученьку та й повів до тата». (2) 
«Ой якби я, козаченьку, та була багата,— 
Наплювала б я на тебе та й на твого тата!» (2)
По дорозі жук, жук, по дорозі чорний.
«Подивися, дівчинонько, який я моторний! (2)
Який я моторний і на кого вдався:
Якби мала грошей скриню, то я б женихався». (2) 
«Ой якби я, козаченьку, скриню грошей мала,
То б такими моторними хату замітала». (2)
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«Я* ти мала, дівчинонько, хату замітати,—
На базар, на базар хляки продавати». (2)
«Як я піду на базар хляки продавати,
Зголоднієш, вражий сину, прийдеш купувати». (2)

Лугом іду, коня веду, розвивайся, луже

«Лугом іду, коня веду, розвивайся, луже.
Сватай мене, козаченьку, люблю тебе дуже. (2)
Ой хоч сватай, хоч не сватай, хоч так присилайся, 
Щоб та слава не пропала, що ти залицявся». (2) 
«Ой коли б ти, дівчинонько, трошки багатенька, 
Взяв би тебе за рученьку, повів до батенька». (2) 
«Ой коли б я, козаченько, була багатенька, 
Наплювала б я на тебе й на твого батенька. (2)
Ой коли б я, козаченьку, та й забагатіла,
То я б тебе, ледачого, й за харч не схотіла. (2) 
«Бодай же ти, дівчинонько, тоді заміж пішла,
Як край битої дороги рута-м’ята зійшла». (2) 
«Бодай же ти, козаченьку, тоді оженився,
Як у млині на камені кукіль уродився». (2)
Не журися, дівчинонько, рута зелененька:
Цей покинув, другий буде,— ще ж ти молоденька! (2) 
Цей покинув, другий буде, другий буде кращий,
А цей буде у болоті над чортами старший. (2)
Край битої доріженьки рута-м’ята зійшла.
Молодая дівчинонька та вже й заміж  пішла. (2)
А у млині на камені кукіль не зіходить.
Старий козак, як собака, по вулицях ходить. (2)
Ой у млині на камені кукіль не вродився.
Старий козак, як собака, й досі не женився. (2)

Коб я була така красна, як зоронька ясна

Коб я була така красна, як зоронька ясна, 
Світила би миленькому, доки би-м не згасла. 
Коб я мала штири ®олн, червону запаску, 
Нігди би я не стояла о багачу ласку.
Що за мода, що за мода — все шапки-рогачки; 
Сякий-такий обідраввй — і  то до багачки.
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Нащо, мати, нащо, мати, собаки держати, 
Коли наші сусідоньки уміють брехати?
Ой як буде, то так буде, пойду межи люде, 
Як буду ся шанувати, добре мені буде.

Ой вийду я за ворота, гуляю й гуляю

Ой вийду я за ворота, гуляю й гуляю.
Кажуть люде, мені горе, а я розкіш маю.
Горе ж  мені в світі жити з мею розкошою,
Куди я йду, що я роблю,— заллюся сльозою.
Ой піду я в ліс по дрова, хлопці дрова тешуть: 
їден стоїть, а два теше ще й на мене бреше, 
їден каже — дівка гожа, другий каже — брава, 
Третій каже — щоб коралі, була б мені пара.
А я тебе не питаю, що ти за кавалір,
А ти мене питаєшся за мої коралі.
А я в тебе не питаю, чи є в тебе хата,
А ти мене питаєшся, чи дівка багата.
А я в тебе не питаю, чи є в тебе поле,
А за мої коралини тебе колька коле.
Я за свої коралики грошики давала,
Нехай тебе колька коле, щоб не перестала.

Ой вийду на гору

Ой вийду на гору —
Там стельмахи тешуть, 
Стану послухаю,
Як за мене брешуть. 
Один каже: «Гарна». 
Другий каже: «Бідна».
А мій милий каже:
«На мене подібна». 
Третій каже: «Взяв би-м, 
Якби хату міла,
Та ще й чуть земельки 
Доля пособила».
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«Не журіться, хлопці, 
Моєю хатою,
Мене такий візьме, 
Що матиме свою».

Ой піду я в ліс на малини

Ой піду я в ліс на малини,
А там сидить Ясь межи ними. 
А він сидить та й думає,
Аж морозом витискає.
«Чого сидиш та й думаєш,
Та морозом витискаєш?»
«А я мушу так думати,
Щоб із полем дівку взяти». 
«Ой ти, Ясю дурнуватий, 
Сватай козу — б’деш багатий. 
Куди підете обоє,—
Всюди буде поле твоє!»

Терен, мати, коло хати

Терен, мати, коло хати,
В нього цвіт біленький.
А хто любить очі карі,
А я — голубенькі.
А я люблю голубії,
Я на них дивлюся.
Брешіть, брешіть, воріженьки,— 
Я вас не боюся!
Брешіть, брешіть, воріженьки, 
Добрешетесь лиха,
Бо нас двоє, серце моє, 
Кохаймося стиха!
Не піду я на кладочку,
Бо кладочка гнеться.
Не піду я за багача,
Нехай западеться!
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Не піду я на кладочку, 
Бо кладочка змита.
Не піду я за багача, 
Бо ше й буду бита!
Не піду я на кладочку, 
Бо з кладочки впаду. 
Не піду я за багача,
Бо за ним пропаду!

Не ходила на юлицю й не піду

Не ходила на юлицю й не піду, 
Не любила багатого й не буду, 
Бо багатий буде вимовляти:
«А що тобі надавала мати?»
А не буде ні по-батьковому,
А не буде ні по-материному,
А не буде і по роду його,
Бо не люблю і походу його.

Ой летіли гусочки низько понад стріхи

Ой летіли гусочки низько понад стріхи,
Ой лем один парубок робить з мене сміхи. 
Не за то він робить, же не файна дівка,
А лем за то він робить, же му не фраїрка. 
Ой летіли гусочки із теплого краю,
Ой думав милий, думав, скільки тисяч маю. 
А я їх не маю та й не хочу мати,
Ей подумай, хлопче, котру любку брати. 
Кед ня любиш, то люби, не перечу того,
Кед ти треба тисяч, то зароби собі.
А я не багачка, та горда за себе,
Ой подумай си хлопче, чи піду за тебе.

Ой з-за гори місяць сходить

Ой з-за гори місяць сходить, 
За другу заходить,
А багатий до дівчини 
Щовечора ходить.
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«Ой багачу-багаченьку,
Не ходи до мене,
Бо ти багач, а я бідна —
Не візьмеш ти мене».
«Гей, хоч візьму, хоч не візьму, 
Все буду ходити,
Буду тебе, дівчинонько,
Повіки любити».

Іде козак дорогою, дівчина другою

Іде козак дорогою, дівчина другою:
«Постій, серце козаченьку, не зійдусь з тобою. 
Хоч зійдемся, не зійдемся, не порівняємся,
Ти багатий, я убога — не повінчаємся. 
Богатирю, бісів сину багатого батька,
Хіба тебе зукрасила позичена шапка?
В тебе шапка позичена, а свита по парту,
А як вийдеш за ворота, та й дивишся чортом. 
А хоч же я челядочка,— сама собі пані, 
Оступися, не садися, що ти у ж упані 
А хоч же я, челядочка, невелика зросла,
Моли бога, бісів сину, щоб за  тебе й пошла». 
Чи все ж усі сади цвітуть, що розвиваються, 
Чи все ж  тії вінчаються, що женихаються? 
Половина саду цвіте, половина в’яне,
Одна пара вінчається, а десять гуляє. 
Поминулись парню входи через три городи, 
Любив парень дівчиноньку, а тепер і годі. 
«Коли годі любитися, перестань ходити,
Нехай об нас перестануть люди говорити». 
«Нехай судять і говорять, бо їм подалося,
Ми на людські поговори та й поберемося».

Пливе качка, пливе, пливе сороката

Пливе качка, пливе, пливе сороката, 
Казала-м ти, милий, що я не багата.
Ти — багацький сину, я — бідна дівчина; 
Ти в садочку лежав, я в полі робила.
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Ти в садочку лежав, а я жито ж ала, 
По чім я сі, милий, тобі сподобала?
Чи по моїй ході, чи по моїй вроді,
Чи мені так бог дав, дівчині молодій? 
Чи мені так бог дав, чи моя матуся? 
Мене хлопці люблять, куди повернуся. 
В вишневім садочку є три доріженьки. 
Не поберемося через воріженьки.
При першій дорозі виросла смерека, 
Не поберемося — дорога далека.
При другій дорозі виросла калина,
Не поберемося,— не скаже родина. 
При третій дорозі виросла тополя,
Не поберемося,— я не маю поля.

Тонкая хмелиночка на яр подалася

Тонкая хмелиночка на яр подалася;
Молода дівчинонька в козака вдалася:
Така тиха, така тиха, така й говіронька;
Як зійдуться докупоньки — вірна розмовонька. 
«Пішла наша розмовонька тиха за водою.,, 
Молодая дівчинонько, мандруй ізо мною». 
«Хоч я піду, хоч не піду — не порівняємся,
Ти багатий, а я вбога — не повінчаємся.
Ой ти вгорі, а я внизу, я ж вища од тебе;
Ти в жупані, а я в свиті, я ж краща од тебе».

Ой не ходи, багачику, горою за мною

Ой не ходи, багачику, горою за мною:
Бо ти — багач, а я — бідна, не пара з тобою. 
Ти багатий, а я бідна, не поберемося.
Хай не буде серцю туги, що любили ми ся. 
Ой є в тебе, багачику, штири воли в плузі.
А у мене, сирітоньки, ручки на услузі.
Ой коли б я воли мала, воли до роботи,
Мала ж би я старостоньків кожної суботи. 
Ой мамуню-мамуненько, мамуненько рідна. 
Не дай мене за багача, бо я буду бідна.
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Бо в багача нова хата, високі пороги,
Буде мені вимовляти воли та й корови.
Ой сумненький мій миленький, сумненький,

сумненький 
Та й через те, що я бідна, а він багатенький.
Не маєш ти, мій миленький, чого сумувати.
Як ти видів, що я бідна, не було мня брати.

Ой морозе, морозеньку, добрий чоловіче

Ой морозе, морозеньку, добрий чоловіче, 
Зморозь того півниченька, що він кукуріче. 
А півничок кукуріче, а качечка кряче, 
Засватав я убогую, а багачка плаче.
А багачка-ледащиця, не хоче робити, 
Навішала кораликів, щоб її любити. 
Навіш ала кораликів, на білую шию: 
«Сватай мене ти, Семене, або ти, Василю. 
Сватай мене ти, Семене, або ти, Василю. 
То я тобі за вигоду сорочку пошию».

Ци всі сіна покошені

Ци всі сіна покошені, 
Ци всі сіна зжаті. 
Питаєсі син матінку: 
Де дівчину взяти?

Ой ци тоту багатую, 
Що хороше вбрана,
Та ци тоту убогую,
Що до серця пристала.

Багатая-гембатая 
Йде до коршми пити,
А вбогая хорошая 
Йде в поле робити,

Багатая-гембатая 
Іде з коршми, плаче,
А вбогая хорошая 
Іде з поля, скаче.
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Багатая-гембатая, 
Ще й до того пишна, 
А вбогая хорошая, 
Як у саду вишня.

А я вийшов на улицн»

А я вийшов на улицю 
Та й зачав гадати,
До котрої дівчиноньки 
Старости післати.
Післав би я до бідної,— 
Дороги не вбиті;
Післав би я до багача,— 
Лавиці не миті.
А я прийшов до багача, 
Зачав си питати:
«Що ви мете своїй доньці 
На віно давати?»
«А я маю своїй доньці 
Весілля зробити,
Дві корови з загороди 
Вигнати з теліти».
Волію я у тій бідній 
Дороги топтати,
Ніж я маю у багача 
Лавиці шкребтати.

Одна гора високая

Одна гора високая,
А другая низька;
Одна мила далекая,
А другая близька.

Приспів:
Ой так, моя мила,
Хорошая, чорнобрива,
Хоть з тобою жить не буду, 
Повік тебе не забуду.*

* Приспів після кож ного куплета.
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Одна мила на Подолі, 
Друга на Волині. 
Розлучили моє серце 
На дві половині.
А я тую далекую 
Людям подарую,
А до сеї близенької 
Я сам помандрую.
А у тої далекої 
Воли та корови,
А у сеї близенької 
Тільки чорні брови.
А у тої далекої 
Воли поздихають,
А у сеї близенької 
Брови не злиняють.
А у тої далекої 
Шнури на кілочку,
А у сеї близенької 
Брови на шнурочку. 
Котилися вози з гори, 
Поламались спиці,
А вже ж мені не ходити 
На ті вечорниці. 
Котилися вози з гори, 
Поламались ярма,
А вже ж мені не ходити, 
Де дівчина гарна. 
Котилися вози з гори, 
На долині стали, 
Любилися, кохалися, 
Тепер перестали. 
Любилися, кохалися, 
Що й мати не знала,
А тепера розійшлися,
Як чорная хмара.

Там на горі три криниченьки

Там на горі три криниченьки, 
Любив козак три дівчиноньки: 
Чорнявую та й білявую,
Третю — руду, пребагатую.
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Я з чорнявов заручаюся,
А з білявов облишаюся,
А з третьою, пребагатою,
Хіба піду попрощаюся.
Не всі тії сади родять,
Що вни зраня розвиваються,
Не всі тії та й звінчаються,
Що вни люблять та й кохаються. 
Половина садів родить, 
Половина розвивається,
Одна пара ізвінчається,
Десять тисяч розпрощається,

Світить місяць по садочку

Світить місяць по садочку, 
Соловейко став співать,
Не пускає мати дочку 
У садочок погулять.
«Пусти мене, моя мамцю,
Я хвилинку постою —
Там співає соловейко,
Я його послухаю».
«Ні, не пущу, моя доню,
Це даремна твоя річ,
Відчини собі віконце,
Та й хоч слухай цілу ніч». 
Мати довго ще не спала, 
Дочка плакала в вікні.
Мати зятя вибирала,—
Дочка думала, що — ні. 
«Пусти мене, моя мамцю,
На хвилинку походить.
Я знайду собі листочок,
Щоб на ньому ворожить».
«Ні, не пущу, моя доню, 
Краще вдома посиди.
Я ходить забороняю 
До бідного сироти».
«Він хоч бідний, та щасливий, 
Те багатство — не на вік,
Щоб могли нас розлучити, 
Нема в світі таких лік»,
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Ой згоріла скирта сіна

Ой згоріла скирта сіна 
На білім пісочку, (2)
А хто мені, молодому, 
Випере сорочку? (2)
Мати стара, сестра мала,
А жінки не маю, (2)
Пішов би я до сусіди,
Та й ся завстидаю. (2)
Ой чия то пшениченька, 
Рад би її жати, (2)
Ой чия то дівчинонька,
Рад би її мати. (2)
Мені мати каже брати 
З кіньми і волами, (2)
А я таку хочу брати —
З чорними бровами, (2) 
Коні згинуть, волів нема, 
Худоби не буде, (2)
Ой з ким же я, моя мамко, 
Вийду межи люди? (2)

Я ж  думала, мати, що то місяць сходить

Я ж думала, мати, що то місяць сходить, 
А то козаченько по юлоньці ходить, (2) 
До свеї матінки стихенька говорить: 
«Мати моя, мати, щось маю казати, 
Посіяв я жито, не маю з ким жати.
Сяду вечеряти — ні з ким розмовляти, 
Треба мені, мати, дівчину шукати». 
«Нащо тобі, сину, дівчину шукати, 
Розмовляй до теї, що ходить до хати, (2) 
А за тею, сину, штири воли взяти:
Пара волів в возі, пара волів в дишлі». 
«Не буду сватати, не до меї мислі». 
«Пара волів в возі, а пара в оборі».
«Не буду сватати, бо й не до любові».
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«Прийшов к тобі, дівчинонько, ти ж мене порадь: 
Люблю тебе та й усім серцем, та й не можу взять». 
«Ой не буду та, козаченьку, тебе пораджать,
Бо не велить та твій батенько мене, бідну, брать. 
Шукай же ти, козаченьку, іншую собі,
А я, бідна та безталанна, не буду тобі»,
«Я ж  виїздив та я ж виходив усі города,
Та й не найшов собі я й такої, як ти, молода.
Я виїздив та я виходив та й усі села,
Та й не знайшов я собі такої, як ти, весела».

Прийшов к тобі, дівчинонько, ти ж  мене порадь

Та туман яром котиться

Та туман яром котиться, 
Гулять парню хочеться. 
Ой горе, горе, не біда! 
Гулять парню хочеться.
Та гуляй, парню молодий, 
Поки не дізнав біди.
Ой горе, горе, не біда! 
Поки не дізнав біди.
Дівка плаче, ридає,— 
Вона волів не має.
Ой горе, горе, не біда! 
Вона волів не має.
В саду вишенька цвіте,— 
Козак до дівчини йде.
Ой горе, горе, не біда! 
Козак до дівчини йде.
В саду вишня зацвіла,— 
Дівка парня поняла.
Ой горе, горе, не біда! 
Дівка парня поняла.
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Ой у полю край дороги 
Стоїть камінь марморовий,
А на тому каменьові 
Стоїть хлопець чорнобровий. 
Ой стоїть же він, стоїть 
Та й думоньку гадає. 
Улюбився у дівчину,
Тепер її покидає.
Межи трьома гіроньками 
Зійшов місяць з зіроньками. 
Хто найвище підлітає?
Сивий сокіл з галоньками. 
Ой літає соколонько 
Та крилечками блудить, 
Тяжко-важко на серденьку, 
Як хто кого вірно любить. 
Суди, боже, женитися 
Та хорошую взяти.
Хоч худоби не діждуся,
З хорошою оженюся!
Ой що ж мені по худобі,
Що подвір’ячко зляже? 
Негідная негідниця 
Молодому світ зав’яже.
Ой що ж мені по худобі,
Що подвір’ячко гуде?
З негідною дружиною 
Ніяк вийти межи люди.

Ой у полю край дороги

Шумить, гуде дубрівоиька

Шумить, гуде дубрівоиька, 
Плаче, тужить дівчинонька. 
Плаче, тужить і ридає, 
Свою долю проклинає:
«Ой ти, доле нещаслива! 
Чом ти мене не втопила? 
Лучче б було утопити,
Як із милим розлучити».
За річкою, за бистрою 
Кохався я з дівчиною.
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Що ж по тому, що кохаю, 
Коли в неї не буваю? 
Боже! З неба високого, 
Глянь на мене, молодого. 
Дай мні долю, тебе прошу, 
Дай мні дівчину хорошу! 
Боже з неба високого, 
Глянь на мене, молодого, 
Знеси ж мене в хати тії,
Де дівчата молодії.
Чи в полі я уродився,
Чи у лісі охрестився?
Чи у лісі, чи у полі,
Щоб не дав мені бог долі. 
Багатого, губатого 
Люди знають, поважають, 
А зі мною зустрінуться, 
Мов недобачають. 
Багатого, губатого 
Дівчина шанує,
Наді мною ж, сиротою, 
Сміється, кепкує.
Чи я ж тобі не вродливий, 
Чи не в тебе вдався.
Чи я бідний, нещасливий, 
Із тебе сміявся?
Ой піду ж  я утоплюся,
Об каменя розіб’юся, 
Нехай люди усі знають,
Як з кохання помирають.

Ой піду я до гаю

«Ой піду я до гаю,
Заспіваю, що знаю.
Бідна моя головонька,
Що я долі не маю!
Ти ж до мене не ходи,
Ти ж мене й не люби,
Ти багатий і хороший,
А я бідна, без грошей».
«Не всіх світ багатих родить, 
Самі щастя більш находять!
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І ми будем, як люди,
То і нам щастя прибуде!» 
«Що ж  ворогам до того 
Люблю хлопця одного, 
Скажу йому тихенько: 
Люблю тебе, серденької 
Збудуй хату з лободи,
Та в чужую не веди! 
Чужа хата такая,
Як свекруха лихая:
Хоч не лає, так ворчить, 
А все ж таки не мовчить! 
Ой лихо та неволя, 
Нещаслива моя доля!»

Там, де Ятрань круто в’ється, з-під каміння б’є вода

Там, де Ятрань круто в’ється, з-під каміння б’є вода,
Там дівчина воду брала, чорнявая, молода.
Там, де Ятрань круто в’ється, вода з-під каменю біжить, 
Там дівчина, а як зветься,— козак знає, та мовчить, 
«Даром, дівко, квітки сієш, вони тобі не зійдуть,
Дарма просиш батька й неньку, бо за мене не дадуть.
Ти, дівчино, ти багата, в тебе батько й мати є,
Рід великий, хата нова, а що в хаті,— все твоє».
«Буду сіять, буду сіять, може, вони ізійдуть,
Буду просить, буду плакать, може, вони віддадуть».
«А я — бідний сиротина, степ широкий — то мій сват, 
Шабля, бурка — вся родина, кінь вороний — то мій брат. 
Ой ти, коню, ой ти, чорний, де те врем’я, де той час,
Як ми всюди воювали й всюди люди знали нас?
А тепер понаставали все поліськії пани,
Із нас шкури поздирали, собі зшили жупани».

Ти не моя, дівчино мила

Ти не моя, дівчино мила, 
І не мені твоя краса. 
Віщує думонька сумная, 
Що ти, дівчино, не моя.
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Ти не моя, і личко гарне 
Милує інший, а не я.
І інший хтось тебе пригорне, 
Бо ти, дівчино, не моя.
Ти не моя, голубко сиза, 
Щаслива доленька твоя.
Моя же доля нещаслива,
Що ти, дівчино, не моя.
Ти не моя, й за брови чорні 
Справляє хтось колодія.
Літа ж мої проходять марно, 
Бо ти, дівчино, не моя.



Р о з д і л  4 
Зрада. Розлука.



Ой люблю я хорошую дівоньку

Ой люблю я хорошую дівоньку.

Приспів:
Тиха вода, бистренький Дунаю *.

Ой я її люблю, вона мене не любила. 
Прошу я бабуні, щоб зілєйко дала. 
Заказала бабунька зілля над Дунаєм. 
К азала його рвати, з коника не зсідати.

Приспів:
Чуй, кониченьку, у полю дорожіньку *. 

Я зілєйко нарвав, з коника не зсідав. 
Приїжджу додому,— дівка замуж пошла.

Приспів:
Тяжкосте ж моя, вельми немалая. 

Через моє подвір’я по воду ходила.
А у моїм садоньку трісочки ломила,
На моїм серденьку огник палила.

Тече річка невеличка з вишневого саду

Тече річка невеличка з вишневого саду,
Кличе козак дівчиноньку собі на пораду: 
«Порадь мене, дівчинонька, як рідная мати,
А чи мені женитися, а чи тебе ждати?»
«Ой я ж тебе, козаченьку, і раджу й не раджу, 
Я з тобою вечір стою, на іншого важу».
«Бодай тебе, дівчинонька, з твоєю радою,
Я до тебе з щирим серцем, а ти з неправдою.

* Приспів повторюється за кожним рядком до нового приспів), 
який повторюється так само.
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Бодай же ти, дівчинонько, тоді заміж вийшла, 
Як у полі край дороги рута-м’ята зійшла». 
«Бодай же ти, козаченько, тоді оженився,
Як у млині на камені кукіль уродився». 
Дівчинонька догадалась, руту посіяла,
Дощик пішов, рута зійшла, дівка заміж вийшла. 
У млині ж камінь змоловся, кукіль не вродився, 
Козак старий, як собака, а ще не женився.
Ой у млині два камені, один в один креше,
Ой дівчина правду каже, козаченько бреше.

Скажи мені, мила, правду

«Скажи мені, мила, правду, 
Ци ня любиш, ци на зраду?» 
«Ой скажу ти, милий, правду, 
Що не люблю, лиш на зраду. 
Як-єм тя, милий, любила,
Все біленько-м си носила,
А тепер вже видиш, що ні,
Бо на мені усе чорне».
«Ой то, мила, невгадненько: 
Чеснок білий, та гірченько, 
Чеснок білий, та гірченько, 
Медок чорний — солоденько».

Вийду я на гору

Вийду я на гору,
Вийду на високу,
А там стану та погляну 
В долину глибоку.
Там пташки літають, 
Жалібно співають, 
Лише мені, молодій, 
Жалю завдавають.
Ой жалю ж мій, жалю, 
Тяжкий не помалу,
Ой пустила-м соловія, 
Вже ж го не спіймаю.
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А хоть і спіймаю,
Та вже не такого,
Щоби пристав вірнесенько 
До серденька мого,
«Матусю, матусю,
Сокіл залітає».
«Дай му, доню, принадоньку, 
Най часто буває»,
«Яку ж єму, мати, 
Принадоньку дати?» 
«Відтвори му кватирочку, 
Проси го до хати»,
«Ходи, ходи, соловію, 
Знадвору до хати,
Буду тебе, соловію,
Цукром годувати.
Ой буду я тебе 
Цукром годувати,
Буду тебе, соловію,
Медом напувати.
Буду тебе, соловію,
Медом напувати,
Будеш в мене, соловію, - 
На перині спати».
«Волю ся наїсти 
В лісі ягідочок,
Ніж у тебе, дівчинонько,
Із цукру галочок.
Волю ся напити 
З кирниці водиці,
Ніж у тебе, дівчинонько, 
Медочку-остиці.
Волю ся виспати 
В лісі на калині,
Ніж у тебе, дівчинонько,
На білій перині».
Ой стою ж я, стою,
Та й під коморою,
Розливаю свої сльози 
По нещастю мому.
Челядочка в дому,
Що ж мені по тому,
Я би-м дала ручку білу,
Та й не маю кому.
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Ой у полі криниченька 
Муром мурована.
Яка гарна дівчинонька,
Як намальована. 
«Мальована, пудрована 
Та й не задля тебе,
Не був же ти в моїй хаті, 
Не піду за тебе».
«Ой був же я в твоїй хаті, 
Говорив з тобою,
А ти мені відказала,—• 
Заплачеш за мною».
«Не я тобі відказала 
І не моя мати,
Відказала товаришка 
З четвертої хати.
Відказала товаришка 
З четвертої хати,
А ти ходиш та говориш, 
Що меш покидати».

Ой у  полі криниченька

Козакові велика потуга

Козакові велика потуга — 
Поламалась дощечка у плуга.
«Ой чи мені дощечку тесати,
Чи до дівки на всю ніч чесати?
Ой накину свитину на спину,
Сам до дівки на всю нічку двину. 
Ой надіну чоботи з ременю,
Сам до дівки на всю ніч дремену. 
Ой надіну чоботи-сап’янці,
А сам піду до дівчини вранці:
Ой відчини, дівчинонько, сіни, 
Трохи мене собаки не ззіли!» 
«Хоч би тебе собаки іззіли,
А у мене ще кращі сиділи».
«Ой не смійся, дівчино, не смійся, 
Бо я в тебе отрути наївся.
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Небагацько іззів; крильце та реберце,— 
Підоперло під бік і під серце.
Ой уміла рубленики брати,—
Тепер хочеш іншого шукати?»

Ой раненько сонце сходить

Ой раненько сонце сходить 
І пізно заходить,
Що багатий до вбогої 
Женихаться ходить;
А вірнеє женихання 
До лиха доводить!
Іде козак улицею,
У скрипочку грає,
Стоїть дівка у порога, 
Звичаю не знає:
«Ой ти, дівка-гордовниця! 
Гордуєш ти мною —
Буде тобі гордовання 
Все перед тобою!
Буде твоя руса коса 
В мене під ногою;
Буде твоя тиха мова 
В мене під полою! 
Шумітиме нагаєчка — 
Понад головою, 
Бряжчатиме остра шабля 
Услід за тобою!»

Дівчино, дівчино, що то з цього буде

«Дівчино, дівчино, що то з цього буде?
Як я тебе вірно люблю,— бачать люде. 
Перший раз побачив та й почав кохати,
А ти мною гарбузуєш, мушу покидати».
«Я не гарбузую, такий льос впадає,
Батько рідний, не дозволив, мати не віддає». 
«Нема що, дівчино, на льос нарікати,
Кажи лучче, що негарний, не хочеш кохати,
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Хоча я й не гарний, я й сам цеє знаю, 
Сюди-туди повернуся, скрізь я милу маю. 
Маю милу, маю та ще й грошей много, 
Пам’ятай же, дівчинонько, пам’ятай, небого. 
Пам’ятай, дівчино, щоб ти не програла,
Щоб намісто соловейка сови не спіймала». 
«Як я сову спійму, що ж кому до того?
А хто мене вірно любить, хай не водить довго. 
Не журись, козаче, не журися мною,
А як з таким соловейком, то лучче з совою».

Ой нічка темненька, ще й дощик іде

Ой нічка темненька, ще й дощик іде, 
Козак до дівчини щовечора йде. (2) 
«Добрий вечір»,— каже, ще й ручку дає, 
Ще й на ухо шепче: «Люблю я тебе», 
Дарує дівчині кільце золоте. (2)
Вона йому каже: «Не кидай мене». 
«Дівчино, голубко, порай ти мене: (2)
Чи мені жениться, чи ждати тебе?» (2) 
«Дурний ти, козаче, дурний же ти єі (2) 
Всі села об’їхав, де ніхто не йде, (2) 
Тепер ти приїхав сватати мене. (2) 
Правду тобі кажу: не йду за тебе, (2) 
Даруєш колечко, даруєш любов, (2) 
Сьогодні зі мною, а завтра з другой».

Ой там коло гаю

Ой там коло гаю,
Ще й коло ліщини,
Там питався товариша,
Чи не бачив дівчини.
«Ой хоч бачив, хоч не бачив, 
Не буду казати,
А сам коня осідлаю,
Поїду сватати».
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Як приїхав до Дунаю, 
Кінь не хоче пити. 
Сказилася дівчинонька — 
Не хоче любити.
А я коня розгнуздаю, 
Може, буде пити.
Я дівчину приласкаю,
Та й буде любити.
Коня я вже розгнуздав,— 
Він не хоче пити.
Я дівчину приласкав — 
Не хоче любити.
Як не хочеш, дівчинонько, 
Дружиною бути,
Дай же мені таке зілля, 
Щоб тебе забути».
«Єсть у мене таке зілля, 
Зветься воно пижмом,
Як дам тобі напитися, 
Забудеш до тижня.
Єсть у мене таке зілля 
Коло перелазу,
Як дам тобі напитися, 
Забудеш одразу».
«Буду пити, буду пити, 
Каплі не опущу,
Тоді тебе я забуду,
Як очі заплющу».

Та не шуми, луже, луже

Та не шуми, луже, луже,
В зелененькім гаю,
Не завдавай серцю жалю, 
Що я в чужім краю. 
Ходжу, блуджу по чужині, 
Як блудна овечка,
Нема ж кому промовити 
Щирого словечка.
Ой овечка як забліє,
Вівці відозвуться,
Я в чужині як заплачу,
Аж гори здригнуться.
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Полеть, полеть, сивий орле,
Бо ти маєш крила,
Та у тую стороночку,
Де моя родина.
Та не кажи, сивий орле,
Що я тут бідую,
Але скажи, сивий орле,
Що я тут паную.
Отож моє панування,
Отож розкошоньки,—
Тяжке, тяжке іздихання 
Дрібнії сльозоньки!
Та піду я в степи рівні,— 
Милої не бачу,
Як згадаю її слова,
Гіркенько заплачу.
Де ж ти, мила, чорнобрива,
Де ж ти, відозвися?
Як без тебе плачу, тужу, 
Прийди подивися!
До кого ж я привернуся,
Хто ж мні приголубить,
Коли тутки нема тої,
Котра мене любить?
Ой піду ж я під віконце,
Та стукну, та гукну:
«Вийди, мила, чорнобрива,
З жалю си розпукиу!»
«Та хоть гукай, та хоть стукай, 
З  жалю сі розпукай,
Ох ти не мій, я  не твоя — 
Іншої сі шукай».
«Ой чому ж ти, моя мила,
То ми не казала,
Та як ти, ой, та від мене 
Подарунки брала?»
«Які ж тото, мій миленький, 
Подарунки були?»
«Коралики, талярики,
Що ти шию гнули».
«Ой засвіти, місяченьку, 
Темненької ночі,
Най викину миленькому 
Подарунки в очі!»
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«Розступися, синє море,
В своїй широкості,
Нехай же я життя скінчу 
В твоїй глибокості!»
«Не розпускай голосочку,
Як тот орел крила,
Знаю тото, знаю добре,
Що-м тобі не мила».
«Ой господи милосердний, 
Яка твоя сила,
А хто ж такий на всім світі, 
Як ти мені, мила?
Поки очі світло бачать, 
Душа жиє в тілі,
Усе тебе вірно люблю,
Все ти мені мила.
Ой як ми сі очі замкнуть, 
Серце льодом стане,
Тоді милість в гробі зложим, 
Під камнем зів’яне».

Ой ходила молода дівчина

Ой ходила молода дівчина 
Понад берегами,
Ой поливала та ромен-зілля 
Дрібними сльозами.
«Поливала та ромен-зілля,
А рути не буду,
Розсердила да превражого сина, 
Просити не буду.
Прохав батько да прохала мати, 
Д а  прохала родина,
Нехай його перепросить 
Лихая година.
Нехай його та тії просять,
Що греблі розносять,
Нехай його тії знають,
Що греблі ламають.
Ой нехай його да тії люблять, 
Що в болотах трублять»,
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Як полетів сивий голуб 
По полю живиться;
Ой поїхав молодий козак 
В чужий край жениться. 
Літав, літав сизий голубонько 
Та й не поживився; 
їздив, їздив козаченько 
Та й не оженився.
Було б тобі, голубонько,
По клунях живиться;
Було б тобі, козаченько,
В своїм селі жениться.

Та тече річка з Дунаечка

Та тече річка з Дунаечка 
Та й у море впала, —
Там дівчинонька молодая 
Та з моря воду брала. 
Козаченько молоденький 
Пару коней напував,
До своєї дівчиноньки 
Стиха речі промовляв: 
«Скажи, скажи, дівчинонько, 
Усю правдоньку мені:
Чи ти любиш, чи ти підеш 
Сей год заміж за мене?»
«Я правдоньки та й не скажу, 
Сей год заміж не піду. 
Посіяла василечки 
У зеленому саду:
Ростіть, мої василечки,
Я вас буду поливать. 
Присилайся з старостами, 
Буду рушнички давать». 
Присилався з старостами, — 
Я рушничків не дала:
Хоч я ростом і висока,
А на літа молода.
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Пливе човен води повен

Пливе човен води повен, 
Бережок минає,
Ніхто човником не править, 
Хвиля підганяє.
Тому човневі байдуже,
Чи хвиля, чи тихо.
Він з дерева, він не чує,
Яке в кого лихо.
Вже два роки скоро буде,
Як я закохався.
Якби знав я таке лихо,
Краще б не влюблявся. 
Сказать би їй: «Люблю тебе!» 
Вона скаже: «Знаю!»
Назвать її голубкою

Понад садом, садом

Понад садом, садом  
Та пшениченька ланом, 
Та пшениченька ланом, 
Горою овес.
Горою овес —
Та не по правді, козаче, 
Не по правді, соколе,
Зо мною живеш.
Зо  мною живеш,
Ой та як вечір настане, 
Та як вечір настане,
Д о  другої йдеш.
Д о другої йдеш,
Ой та мені, молоденькій, 
Та мені, молоденькій» 
Ж алю завдаєш.
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Розпрягайте, хлопці, коні

Розпрягайте, хлопці, коні 
Та лягайте спочивать.
А я піду в сад зелений, І 2  
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. )
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Просив, просив відеречко — 
Вона йому не дала,
Дарив, дарив з руки перстень — 
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».

Розвивайся, сухий дубе

Розвивайся, сухий дубе,
На чотири листи!
У козака три дівчини — 
Немає користи.
Одна пішла в вісінь замуж, 
Друга у м’лсниці,
А з третьою женихався, —
Та іде в черниці.
«Пішла ж би я у черниці,
Да боже мій милий! 
Остається у Локотках 
Козак чорнобривий.
Ой сьогодні у Локотках,
А завтра у Клишки,
Подарую миленькому 
На застіжку стрічки:
Носи ж ти їх, мій миленький, 
Да не вихваляйся,
Як не будеш вихваляться,
Не змогу розстаться.
Носи ж ти їх, мій миленький, 
Да не вихваляйся,
Бо як станеш вихваляться, 
Годі зо мной знаться!»
Носив, носив козаченько 
Да й став вихваляться,
Да вже ж йому з дівчиною 
Повік не видаться.
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А в полі береза

А в полі береза,
А в полі другая,
Хто йде, — не минає, 
Все березу ламає. 
Хто йде, — не минає, 
Все березу ламає. 
Горе тому парню, 
Хто дівчини не має. 
Горе тому парню, 
Хто дівчини не має, 
А іще найгірше.
Хто дві-три кохає. 
Вийду за ворота, 
Вийду за ворота, 
Вийду за другії, — 
Травка зеленіє. 
Вийду за другії, — 
Травка зеленіє.
За хорошим мужем 
Ж інка молодіє.

Ой чи травка, чи муравка

Ой чи травка,чи  муравка, 
Чи зеленая трава?
Чогось мого миленького 
Пізно звечора нема.
Нема його та й не буде,
До іншої вже пішов,
До іншої, до кращої 
Тверду стежку витоптав. 
Топчи, топчи, гарний хлопче, 
Я ще ширшу витопчу;
Я на твоїй твердій стежці 
Зелен явір посаджу.
Росте, росте зелен явір, 
Росте, росте і шумить.
Пішов би я до дівчини,
Та не знаю де живе.
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Пішов би я до дівчини,
Та не знаю, де живе.
А я  маю товариша,
Товариш мя заведе.
А я маю товариша,
Товариш мя заведе,
А товариш кращ від мене, — 
Він дівчину відбере.

По садочку я гуляю

По садочку я гуляю, 
Товариша викликаю: 
«Товаришу, рідний брате, 
Виклич мені дівча з хати, 
Чогось буду я питати:
Ой чи будеш двох кохати?
Ой як будеш двох кохати, 
Буде тебе бог карати,
А як будеш двох любити,
Буде тебе бог судити». 
Дівчинонька виходила,
З козаченьком говорила: 
«Коли любиш — люби дуже, 
А не любиш — не жартуй же. 
Коли любиш — будь зо мною, 
А не любиш — бог з тобою! 
Не завдавай серцю туги,
Не будеш ти, — буде другий. 
Як з тобою спознавались,
Сухі дуби розвивались,
Як любиться перестали,
И однолітки повсихали».
Ой кохались три годочки,
А розстались в три часочки.

Як я ішов ввечір від дівчини

Як я ішов ввечір від дівчини, 
Світив місяць високо, 
й а  дівчина в вікно сі дивила, 
Ци я зайшов далеко.
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Як я ввійшов штирі милі малі, 
Вона ревне сплакала:
«Чим же я ті, моє закохання, 
Так дуже вгнівала?»
Ой вгнівала-с, моє закохання, 
Вгнівала, вгнівала,
Як я стояв під твоїм віконцем, 
Ти іншого мала».
«Ой не мала-м, моє закохання, 
Не мала-м, не мала,
Як він просив квітки ружової, 
Я в вікно подала».
«Он не треба, моє закохання,
В вікно квіти давати,
Ой не треба, моє закохання, 
Разом двох кохати».

Гнеться, гнеться калинонька

Гнеться, гнеться калинонька — 
Десь там моя дівчинонька! 
Вона гнеться, погинає —
Десь там мене поминає!
Ой нема там ніде добра,
Де дівчина любить по два;
Ой немає і не буде,,
Поки по двох любить буде!
«А я  теє повідаю,
Що я того не слухаю:
Умру, умру, не забуду —
Таки по двох любить буду».

Вже ж  бо я поглядаю та на ту чорну хмару

«Вже ж бо я поглядаю та на ту чорну хмару: 
Ходімо, пане-брате, на той кут помалу». 
«Годьмося, пане-брате, годьмося годьмо,
До їдної дівчини на зальоти не ходьмо».
«А як же ми, пане-брате, будем ся годити, 
Скажи ж собі, пане-брате, домовину зробити.
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Або тобі, або мені домовина новая. 
Або тобі, або мені дівчина молодая; 
Або тобі, або мені на село виряджати, 
Або тобі, або мені алілуя співати».

Та селом йду, як не плачу

Та селом йду, як не плачу; 
Кого люблю, то й не бачу.

Ой не бачив дівчини,
Ой не бачив рибчини,
Що любив.

Та тільки бачив — пролинула, 
Крилечками стрепенула.

Та жалю наробила,
Та серце засмутила 
Молодцю!

«Да ти, дівчино малесенька, 
Спитай матір злегесенька,

Чи позволить ходити, 
Тебе вірно любити, 
Молоду?»

«Та ходи, ходи, мій синочку, 
Сватай мою дитиночку!

Що сусіди близькії 
І вороги тяжкії 
Не діб’ють.

Та ходи, ходи сі м’ясниці,
Та виноси всі гостинці!»

І гостинці поїла,
І любить не схотіла 
Молодця.

«Ой товаришу, мій вороже, 
Скарай тебе сила божа,

Що ти п’єш та гуляєш, 
Та дівчину одбиваєш 
Од мене!»
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В зеленім гаю древко рубают

В зеленім гаю древко рубают.
Аж до Дунаю (2)
Тріски падают.
Падают вельки, падают мали,
Подь їх позбирай (2),
Дівчатко миле!
Подь їх позбирай, накладь з них огня, 
Випер кошулю (2)
В п’ятницю до дня.
В п’ятницю до дня кошулю прала,
А у суботу (2)
Єй прасувала.
А у суботу єй прасувала,
Би на неділю (2)
Милого вбрала.
В неділю рано, як сонце сходит,
Юж мій миленький (2)
Під пірком ходит.
Під пірком ходит під ципрусовим,
Під капелюшком, (2)
Під калиновим.
Кеби я знала, котра му дала,
Зараз би л му (2)
Вершок зламала.
Вершок зламала, в пецу спалила,
Най ми не любит (2)
Мого фраїра.
Ани мойого, ани чужого,
Нехай же має (2)
Кожда свойого!

А учора ізвечора

А учора ізвечора,
Ще кури не піли,
А в дівчини понад вікна 
Голуби летіли.
«Та й не літай, голубочку, 
По моїм дворочку.
Та й не суши, не клопочи 
Мою головочку.
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Бо вже вона та зсушена, 
Зсушена, змушена.
Бо вж е три дні — три неділі 
З  милим розлучена.
Та й розлука, моя мамко, 
Розлука, розлука.
А все ж теє наробила 
Товаришка-сука.
Та й розлука, моя мамко,
На широкім полі,
Щоби ми ся не сходили 
Д о  -купки ніколи».
Та й плакала, голосила 
Молода дівчина,
Що втратила, як панича, 
Вдовиного сина.
Сіла собі на лавочку,
Лавочка ся хилить.
Та плачу я за миленьким,
А мама ся дивить.
«Та чого ж ти, моя донько,
В долину зігнула?
Не плач, не плач за миленьким, 
Бо-сь не його була».
«А я, мамко, та й не плачу,
Я собі співаю,
Що втратила миленького,
Вже го не спіймаю.
Хоч спіймаю, хоч спіймаю,
Та вже не такого —
Не пристає біле личко 
До сердечка мого!»

Ой на ставу, на ставочку

Ой на ставу, на ставочку 
Пливуть качки в три рядочки. 
Котра качка пару має,
До берега припливає,
А которая не має,
Серед моря ся лишає.
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Стели, дівко, білу постіль, — 
Може, прийде милий в гості. 
Ой я взяла постелила, —
Не той милий, що любила. 
Не ті брови, не ті очі,
Не той милий, що бу& зночі.

Цвіте терен, цвіте терен

Цвіте терен, цвіте терен,
А цвіт опадає,
Хто в любові не знається,
Той горя не знає.
А я, молоденька,.
Вже горя зазнала,
Вечероньки не доїла,
Нічки не доспала.
Візьму я крісельце,
Сяду край віконця,
Іще очі не дрімали,
А в-же сходить сонце.
Хоч дрімайте, не дрімайте — 
Не будете спати,
Десь поїхав мій миленький 
Іншої шукати.
Нехай їде, нехай їде,
Нехай не вернеться,
Не дасть йому господь щастя, 
Куди повернеться.
Очі мої, очі мої,
Щ о ви наробили,
Що всі люди обминали,
А ви полюбили?

Ой сама я, сама, як билинка в полю

Ой сама я, сама, як билинка в полю, 
Ніхто не порадить головоньку мою. 
Радять мене люди, радять і другії, 
Радять і другії, бо самі такії.

231



А я тую раду сама перераджу,
Постелю білу постіль, сама спати ляжу, 
Постілька біленька, а стіна німенька,
Бідна моя головочка — сама молоденька. 
Відчиню кватирку, подивлюсь по ринку, 
Там мій милий ходить, ворон коня водить: 
«Чи ти, милий, впився, чи з  дороги ЗОИВС'Л?» 
«Ні я, мила, впився, ні з дороги збився,
Я з іншою закохався, тебе відцурався».

Ой дубова коновочка

«Ой дубова коновочка, 
Оріхове денце,
Чом до мене не говориш, 
Моє любе серце?»
«Я до тебе не говорю,
Такий звичай маю,
Як си сяду коло тебе 
Та й думку думаю».
«А що ж же ти, моя мила, 
За думку думаєш?»
«Ой чую я через люди,
Що ти іншу маєш».
«Я іншої та й не маю,
Мислі мя заносять,
Як я іду улицями,
Самі дівки просять».
«Ой возьму я коновочку, 
Піду по водочку,
Там мій милий чорнобривий 
Теше колодочку.
А я єму повідаю:
«Помогай бог, любко!»
А він собі обіймає 
Вже іншу голубку.
А я стала,заплакала, 
Хустков очі втерла;
Дай же боже, милосердний, 
Би-сь назавтра вмерла».
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Чи я тобі не казала

Чи я тобі не казала, 
Коли приходити?
Та як буде дванадцята 
Годинонька бити.
Ой вибила дванадцята, 
Вибила й четверта, 
Тепер мені не тарахкай, 
Бо брама заперта!
Тепер мені не тарахкай, 
Не ломи мі замки,
Бо я вже ся довідала, 
Що йдеш від коханки.

Уже вечір іде

У ж е вечір іде,
В ж е досада бере.
А мій милий чорнобривий 
Та до другої йде.
Та до другої йде 
І горілку несе.
А до мене, молодої, 
Голосочок подає. 
Голосочок, лк свисточок, 
Н едалеко чути.
Невелике закохання  
Н е можна забути.

Козак коника сідлає

Козак коника сідлає,
Під віконце під’їжджає: 
«Дай рученьку, поцілую, 
Бо поїду — не жартую. 
Бо поїду в чисте поле, 
Тобі, мила, буде горе». 
Чорна хмара полягає, 
Милий милу покидає,
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Бо вже іншу милу має. 
«Чорна хмара наступила, 
Либонь, лежить моя мила. 
Мила не спить, іно плаче,
Бо вже мене не зобачить. 
Що ж ти, мила, наробила, — 
Серцю жалю доложила?»
«І походиш, і поводиш,
Мене таки не забудеш.
Як я стану-таки з ночі, 
Заговорять мої очі —
Ти прилетиш опівночі».

Темна нічка наступила

Темна нічка наступила, 
Чогось не спить моя мила, 
Вона не спить, а все плаче, 
Бо вже мене не зобаче. 
«Відсунь, мила, кватирочку, 
Подай мені білу ручку, 
Нехай же я поцілую,
Бо поїду, не жартую.
Я поїду в чуже поле,
Тобі буде, мила, горе,
Я поїду, не вернуся 
Та й з другою оженюся». 
«Ти поїдеш, то й так буде,
В мене милий другий буде. 
Який тобі дідько стався,
Що ти мене відцурався? 
Попоходиш, попонудиш, 
Таки мене любить будеш!» 
Зашуміла ліщинонька, 
Заплакала дівчинонька. 
Заплакала, затужила,
Нема того, що любила.
«Чи то, боже, твоя воля,
Що нещасна моя доля?
Хто мне любить, я не його, 
Кого люблю, — нема того».
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Ти, місяцю-місяченьку

«Ти місяцю-місяченьку, 
Вечір світиш, вечір ні,
Ти, козаче, гарний хлопче, 
Вечір прийдеш, вечір ні». 
«Ти, дівчино-дівчинонько, 
Як я маю ходити. 
Переболить моє серце, 
П ерестану тужити.
Ой я туж у ще й не туж у, 
Щ е й тужити не буду, 
Н айду я си іншу любку,
З  нею жити я буду».
«Ти, козаче-козаченьку, 
Всю Вкраїну обійдеш ,
А від мене в цілім світі 
Ти ліпшої не найдеш».

Через гору орел воду носить

Через гору орел воду носить, 
Д івчинонька козаченька просить: 
«Козаченьку, ти соболю,
Возьми мене з собою,
Помандрую я з тобою».
«Ой дівчино, ти сухотонька моя,
А люди каж уть, що не будеш ти моя, 
А люди кажуть, я й сам  бачу,
Не раз й не два на день плачу,
З а  тобою, дівчина моя».
«Ти за гору, мій милий, за гору,
А я тебе оченьками проводжу». 
«Проводь, мила, оченьками, 
Чорненькими бровоньками,
А умиваючи сльозоньками».
«Ой вернися, мій милий, вернися,
А єсть у мене мед і вино, •— напийся», 
«Ой не буду вертатися,
М еду й вина напиватися,
Л учче б було не знатися,
Н іж  тепер розстатися,
Із тобою, дівчина моя.
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Ой лучче б було не любиться,
Ніж тепер розлучиться».
«Ой не сама по саду ходила,
А миленького за рученьку водила. 
А всі ягідки обірвала,
Миленького годувала.
Я думала, що мій буде,
Повік мене не забуде.
Козаченьку, ти отецький сину, 
Казав же ти: «Тебе не покину»,
А тепер ти покидаєш,
Печаль серцю завдаваєш».

Одна половина — червона калина

Одна половина — червона калина,
Друга половина — молода дівчина. (2) 
Молода дівчина — вишиття широке. 
«Обожди, дівчино, мене ці два роки». (2) 
«Ой рада б, козаче, я ще більше ждати, — 
Хоче мене мати за другого дати». (2) 
«Коли хоче мати за другого дати,
Не забудь, дівчино, листа написати. (2) 
Листа написати правою рукою,
Передай, дівчино, бистрою рікою». (2)
У суботу рано, ще й сонце не сходе, 
Молодий козаче до поштаря ходе. (2)
До поштаря ходе, листа получає,
Листа получає, получив, читає. (2)
У неділю рано, ще й сонце не сходе, 
Молодий козаче по казармі ходе. (2)
По казармі ходе, в руках шаблю носе, 
Свого командира додомоньку просе: (2) 
«Командире-батьку, отпусти додому, — 
Залишив дівчину не знаю на кого». (2) 
«Отпустю я тебе та ще й Не самого:
А дам тобі коня, коня вороного. (2)
Коня вороного, золоте сідельце, 
Приїжджай додому, розвесели серце». (2) 
Він їде додому й ворота минає,
А дівчина стоїть, сльози проливає: (2)
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«Ой куди ж ти їдеш, ворота минаєш?
Я ж твоя кохана, хіба ж ти не знаєш? (2)
«Ти ж моя кохана, ти ж мене кохала:
Я за гору скрився — ти з другим гуляла». (2)

Д а  вилітало два голуби із улиці, не налившися

Д а вилітало два голуби із улиці, не налившися, 
Мандрувало два козаки із села, не женившися.
Один іде, коня веде і латишем підпирається,
За ним іде дівчинонька, слізоньками умивається.
«Не плач, не плач, дівчинонько, не клопочи да головоньки, 
Хоч я тебе й покидаю для людської поговороньки,
Хоч я тебе й покидаю, дак я тебе не оставляю:
Пришлю тобі гостинчика — вірного кониченька».
«Та що ж мені, да козаченьку, по конику вороненькому,— 
Куди я йду, да все плачу а по тобі молоденькому.
Чи я ж тобі не казала, як стояла під повіткою:
Не йди, не йди да із села, бо застанеш під наміткою. 
Чи я ж тобі не казала, як стояла під дзвіницею:
Не йди, не йди да із села, бо застанеш молодицею».
«Да любив тебе дівчиною, люблю тебе й молодицею, 
Ой хоч буду сім год ждати, поки станеш удовицею».

Гой зацвіла калиночка в лузі

«Гой зацвіла калиночка в лузі, 
Чогось моя головочка в тузі,

Ані їсти, ані пити,
Ані з милим говорити

Через тяжкі ворожечки!» 
Гой а мила по саду ходила, 
Козаченька за ручку водила,

Всі ягідки визбирала, 
Козаченька годувала,

Бо гадала, що їй буде.
«Гой козаче, козацький ти сину, 
Вшак ти мовив, що мня не покинеш. 

А тепер мня покидаєш 
Та серденьку жаль завдаєш, 

Як і мому, так і твому!»
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Гой у полі кирниця з ’явлена. 
Тече з неї водиця студена, 

Козак коня напуває, 
Дівча воду наливає, 

Сама з жалю умліває: 
«Гой вернися, козаче, вернися, 
Меду, вина у мене напийся!» 

«Як я схочу, то вернуся, 
Меду, вина я нап’юся,

А з тобою не зійдуся!»

А ще сонце не заходило

А ще сонце не заходило,
А зробилась темнота, (2) 
Та нещаслива та дівчина, 
Котра любить козака. (2) 
«А козак їде в чисте поле, 
Зостаюся я сама (2)
Та зостаюся я сама,
Ні дівчина, ні вдова, (2) 
Та ні дівчина, ні вдова,— 
Рекруточка молода».

Місяцю зоряний

Місяцю зоряний,
Чому не світиш ти?
А мій миленький любить другу, 
Чому не скажеш ти?
Чом тая стежечка 
Попід гору крутить?
А мій миленький нею іде,
До мене не вступить.
Він любить другую,
Про мене забувся.
А моє серце б’ється у грудях, 
Вороги сміються.
Не смійтесь, вороги,
Я ваша не буду.
Любила-м хлопця молодого — 
Повік не забуду.
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Летить голуб, голуб сивенький

Летить голуб, голуб сивенький,
Ой летить голуб, голуб сивенький, 
Скажи, голубе, де мій миленький? 
А мій миленький там, під вербою, 
А мій миленький там, під вербою  
Схилив головку, стоїть з другою. 
Як дівчинонька теє почула,
Ой як дівчина теє почула,
Впала на землю й тяжко зітхнула. 
«Ой земле, земле, ти моя ненько, 

Ой земле, земле, ти моя ненько, 
Прийми до себе моє серденько. 
Прийми серденько і мою душ у, 
Прийми серденько і мою душ у, 
Ч ерез кохання вмирати мушу».

Широкая та вулиця

Широкая та вулиця 
Та ще й подалася;
Сидить стидка з своїм милим 
Та ще й обнялася!
«Ой на тобі, стидка-бридка,
На стан полотенця:
Та не сиди з моїм милим,
Не ріж мого серця!
Ой на тобі, стидка-бридка,
Та ще й на рукава,
Та не сиди з моїм милим,
Ой відьмо лукава!»
Ішла мати з дочкою 
Отрути копати:
«Буде ж  тобі, вражий сину,
Із нашої хати!
Будеш сохнуть, будеш чахнуть, 
Смертоньки бажати;
Будеш в моїй матусеньки 
Водиці прохати:
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«Ой дай мені, моя мати, 
Холодної води,
Та вже ж  мені з твоїй доньки 
Знущатися годі!»

Ой ти, дубе кучерявий, лист на тобі рясний

Ой ти, дубе кучерявий, лист на тобі рясний,
Ти, козаче молоденький, словами прекрасний. 
Слова твої ласкавії, а чортова думка,
Поки тебе не любила, жила, як голубка.
Гула, гула голубонька, полинула в поле,
Сама ж себе розважала: горе мені, горе, 
Найшла собі кубелечко, де утка несеться, 
Перечула через люди — вражий син сміється. 
Смійся, смійся, вражий сину, за сміх тобі буде: 
Тряститиме, страждатимеш, смерті бажатимеш, 
У моєї паніматки води прохатимеш:
«Ой дай мені, моя мати, холодної води,
Уже ж мені з твоєй дочки сміятися годі».
Хоть я не дам, хоть я не дам, то дасть моя тітка, 
Ізісохнеш, ізів’янеш, як рутяная квітка.
Хоть я не дам, хоть я не дам, то дасть моя мати, 
Таки ж тобі лихо буде із нашої хати!

Ой ізрада, карі очі, зрада

«Ой ізрада, карі очі, зрада, 
Чому в тебе, милий,
Нещирая правда? (2)
Пустив же ти славоньку такую, 
Що сватати маєш 
Мене, молодую. (2)
А тепер же думаєш-гадаєш,
Яку ж собі, серце,
Другу брати маєш? (2)
А хоч знайдеш воли та корови, 
А не знайдеш, милий,
Такої любови. (2)

240



А хоч знайдеш рушник на кілочку.
То не знайдеш, милий,
Брови на шнурочку. (2)
А хоч знайдеш, да все не такую... 
Нащо ж покидаєш,
Мене, молодую? (2)
Покинь, милий, коня вороного,
Щоб я не забула 
Тебе, молодого». (2)
«Нащо ж, мила, коня покидати?
Коли вірно любиш,
То й так не забудеш». (2)
«Покинь, милий, золоті удила,
Щоб я твого коня 
До води водила». (2)
«Нащо ж, мила, покидать удила? 
Коли вірно любиш,
То й так не забудеш». (2)
«Покинь, милий, золоте сідельце, 
Щоб я не забула,
Яке в тебе серце». (2)
«Нащо ж, мила, сідло покидати? 
Коли вірно любиш,
То й так не забудеш». (2)
«Покинь, милий, синій жупаночок, 
Щоб я не забула,
Який твій станочок». (2)
«Нащо ж, мила, жупан покидати? 
Коли вірно любиш,
То й так не забудеш». (2)
«Покинь, милий, хоч півкопи грошей, 
Щоб я не забула,
Який ти хороший». (2)
«Нащо ж, мила, гроші покидати? 
Коли вірно любиш,
То й так не забудеш». (2)

Та вже не ходити яром за товаром

Та вже не ходити яром за товаром, 
Та вже не стояти з козаком Іваном. 
Та вже ж не ходити, куди я ходила, 
Та вже ж не любити, кого я любила.
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Та вже ж  не ходити пішки по орїшкн, 
Уже минаються дівоцькі насмішки. 
Купи мені, Ваня, зелену запаску,
Щоб я не забула, який ти на ласку; 
Купи мені, Ваня, червоне намисто, 
Щоб я не забула, який ти намітний. 
Купи мені, Ваня, шовковий платочок, 
Щоб я не забула, який твій голосочок; 
Купи мені, Ваня, баєвую юпку,
Щоб я не забула, який ти на думку. 
Як поїхав Ваня в велику дорогу,
Та покинув Ваня милу чорноброву.

Ой не по правді та, мій милесенький

«Ой не по правді та, мій милесенький,
Зо мною живеш,
Мимо мій двір ідеш, тихо співаєш,
Ж алю завдаєш.
До стидкої та до бридкої 
Мед-вино несеш,
А до мене, молодої,
З нагайкою йдеш».
«Ой посади, мила, голубонько сива,
Та на воротях вербу,
Як ітиму та од іншої,
Той  до тебе зайду».
«Ой не треба, милий, голубонько счвий, 
На воротах верби,
Як ітимеш та од іншої,
То й до мене не йди».
«Ой обсади, мила, голубонько сива, 
Вишеньками двір,
Ой щоб не заходив, вітер не заносив 
Голосочок мій.
Ой обстели, мила, голубонько сива, 
Хусточками двір,
Ой щоб не покаляв мій кінь вороненький 
Золотих підків».
«Уже я й садила, уже й поливала,—
Не вродив мені бог.
Кого я любила, за кого хотіла,—
Не судив мені бог.
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Уже я й садила, уже й поливала,— 
Не приймається;
Уже моє вірне женихання 
Все минається».

Світи, світи, місяцю, гей

Світи, світи, місяцю, гей,
Ще й ясна зоря, та гей, гей, гей, гей! 
Просвіщай доріженьку 
Аж на край села.
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Просвіщай доріженьку, гей,
Аж на край села, та гей, гей, гей, гей! 
Аж до того дворика,
Де живе вдова.
А у тої вдівоньки, гей,
Дочка молода, та гей, гей, гей, гей!
По світлоньці ходить,
Чеше волоса.
Чеше ж вона, чеше, гей,
Перечісує, та гей, гей, гей, гей! 
Голубою лентою 
Переплітує.
А другою, красною, гей,
Перев’язує, та гей, гей, гей, гей!
До свого миленького 
Переказує.
«Утоптав доріженьку, гей,
Перестав ходить, та гей, гей, гей, гей! 
Зробив худу славоньку,
Покинув любить».
Чеше ж  вона, чеше, гей,
Ще й приладжує, та гей, гей, гей, гей!
Подруженькам-голубонькам
Переказує:
«Не ходіть на вулицю, гей,
В чужій стороні, та гей, гей, гей, гей! 
Не діймайте віроньки 
Козаченькові».

Зелена верба, зелена верба

Зелена верба, зелена верба,
А листя опадає;
Ой бож е, бож е, бож е єдиний,
Милий мя покидає.
К азала мати, казала мати 
Одного не кохати:
«Він тебе любить, він тебе здурить —  
Будеш  за ним плакати.
Бо кожен хлопець — як отой місяць, 
Що світить, та не гріє,
Він тобі каже, що тебе любить,
А  за десятьма мліє.
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Бо кожен хлопець — як отой явір, 
Та явір зелененький:
Він тобі каже, що тебе візьме, \ 
А він ще молоденький». і

Ой зійду ж  я, зійду на гору крутую

Ой зійду ж я, зійду на гору крутую, 
Стану подивлюся на воду биструю. 
Аж мій милий їде бистрою водою, 
Бистрою водою з чужою жоною.
Ви ж густії лози, да й одхилітеся,
Ви ж дрібнії сльози да й одкотітеся. 
Нехай я побачу, по кому ж  я плачу; 
Хоч я й подивлюся, по кому журюся!

Там над річкою, там над бистрою

Там над річкою, там над бистрою,
Там сидів же голуб із голубкою.
Голуб же гуде, голубка буркоче,
Та, либонь же, голубонька покинути хоче; 
Голуб же гуде, голубка гадає,
Та, либонь же, голубонька покинути має. 
«Скажи мені правду, то я зілля дістану,— 
Кого вірно люблю, повік не оставлю. 
Скажи мені правду, то я зілля добуду,— 
Кого вірно люблю, то повік не забуду.
Та скажи мені правду, чим дала принаду?» 
«Із великого жалю й слова не промовлю, 
ОкийІло моє серце червоною кров’ю».

Ой з-за гори сонце сходить, а за другу зайде

Ой з-за гори сонце сходить, а за другу зайде, 
А хто кого вірно любить, той усюди знайде! 
Ой коли б я, зозуленька, коли б крилля мала, 
То б я тую Україну кругом облітала.
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То б я свого миленького по шапці пізнала. 
Ой по шапці, не по шапці, так по голосочку, 
Як у його, так і в мене, брови на шнурочку. 
Ой пошлю я чорну галку в море рибу їсти, 
Чи принесе чорна галка од милого вісті? 
Полетіла чорна галка та й не барилася,
Та принесла таку звістку, щоб не журилася: 
«Не плач, не плач, дівчинонько, не вдаряйся

в тугу,
Велю тобі заміж іти, бо я знайшов другу».

Зеленая рута, жовтий цвіт

Зеленая рута, жовтий цвіт,
Не піду за тебе, піду в світ,
Та розпущу косу по плечу,
Не раз гірко-тяжко заплачу.
Ой де ж  ти, мій милий, ночуєш, 
Що ти мого плачу не чуєш? 
Бодай тебе, милий, бог скарав, 
Що ти мене, бідну, занехав! 
Зеленая рута, чорний пень, 
Щоб тобі так легко ніч і день! 
Бодай тебе, милий, бог скарав, 
Що ти мене, бідну, занехав!

Ой заржи, заржи, вороний коню, да під круту гору йдучи

«Ой заржи, заржи, вороний коню, да під круту гору йдучи, 
Нехай зачує серце-дівчина, снідання готуючи».
Коничок заржав, козак засвистав, дівчина заплакала:
«Ой гой же, гой же, мій милий боже, ой кому я достануся?» 
Ой ідуть вози на перевози, а попереду будка,
Ой гуде, гуде молода дівчина, да як сиза голубка.
«Ой на волики да налпгачі, а на коники пута,
Коли б же не ти, серце-дівчино, то не був би я тута. 
Позаростали стежки-доріжки травою зеленок»,
Ой де ходили і говорили, серденько, з тобою!»
«Ой поріс ромен да з тином рівен, а трава на облозі, 
Ой нема, нема ні в кому правди, тілько в єдиному бозі»,
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Вийду я на поле, гляну я на море

Вийду я на поле, гляну я на море, 
Сама ж я знаю, що мені горе. 
Сама ж я бачу, чого я плачу,
Ще ж я милого хоть раз побачу. 
Буду стояти на тім каменю,
Ой чи не вийде милий до мене? 
Буду терпіти велику муку,
Ой чи не скаже: «Дай мені руку»? 
Тепер закажу світу цілому— 
Нехай не вірить ніхто нікому,
Бо вже я теє добре дознала,
Як я одного вірно кохала.
Нащо нам, боже, дався познати, 
Коли не судиш нам ся побрати?
А коли судиш, чому не злучиш, 
Нащо нас, боже, даремно мучиш?

Сидить голуб на тичині

Сидись голуб на тичині,
Десь мій милий при дівчині. (2) 
Десь мій милий іншу має,
Що за мене забуває. (2) 
«Скажи мені, соловійку,
Чи буду я так довіку? (2)
Чи буду я мужа мати,
Чи буду я пропадати?» (2.)
«Не журися, дівко красна,
Буде доля, хоч нещасна. (2) 
Будеш мати чоловіка,
Буде журби аж довіка». (2)

Нащо мені чорні брови

Нащо мені чорні брови, 
Нащо карі очі?
Нащо літа молодії, 
Веселі дівочі?
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Літа мої молодії?
Марно пропадають,
Очі плачуть, чорні брови 
Од вітру линяють.

Нема кому розказати, 
Чого плачуть очі; 
Нема кому розпитати, 
Чого серце хоче.

Плачте ж, очі, плачте, карі, 
Поки не заснули, 
Голосніше, жалібніше,
Щоб вітри почули,

Щоб понесли буйнесенькі 
За синєє море 
Чорнявому зрадливому 
На лютеє горе!

Пропала надія, розбилося серце

Пропала надія, розбилося серце, 
Заплакали очі мої.
Любив я дівчину, та й та ізмінила,
Ой горенько в світі мені!
Коли б вона знала любов мою щиру, 
Вона б не кидала мене,
Любила б, кохала, як мати дитину,
І серце б віддала своє.
А то десь далеко із другим жартує,
За мене забула зовсім!
Коли б вона знала, що в світі без неї 
Нема чого жити мені!
Вона б не цуралась мене, бідолахи, 
Покинула б жарти свої...
Тепер все пропало, течуть з очей сльози, 
І серце щемить так в груді.
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Ой зелена дібрівонько, чого похилилась

Ой зелена дібрівонько, чого похилилась, 
Молодая дівчинонько, чого зажурилась?
«Ой як мені не хилитись— вітер повіває,
Ой як мені не журитись — милий покидає. 
Покидає мій миленький на час, на часочок, 
На час, на час, на часочок, на один годочок. 
Як поїхав мій миленький в Китай-городочох, 
В Китай-город, в Китай-город, китаєчка має, 
Ой десь мого Василечка у світі немає».
Ой скрипочка з василечка, а лучок із рути, 
Як заграє, то й бог знає, до дівчини чути.
А хоч чути, хоч не чути, та за ним не бути.

Коли любиш, люби дуж е

Коли любиш,— люби дуж е,
А не любиш ,— не ж артуй же. 
Коли любиш ,— будь зо  мною, 
А не лю биш ,— бог з тобою! 
Коли любиш ,— обвінчаймось, 
А не любиш ,— розлучаймось.

Ой у полі та криниченька

Ой у полі та криниченька,
З  неї вода рине.
Рине вода, протікає 
По тихій долині.

Ой у полі та криниченька, 
В ода протікає.
Голуб сидить, голуб сидить, 
Голубка літає.

«Ой годі тобі, та голубонько, 
По полю літати,
Сідай, сідай коло мене,
Щ ось маю казати:
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Ой на морі та три лебеді, 
Против води дмуться — 
Один білий, другий сірий, 
Третій сизокрилий.

Один пише та на папері, 
Другий на китайці,
Третій каже: «Перекажи 
Та моїй коханці —

Розкопаймо ту криницю,— 
Нехай вода рине. 
Занехаймо те кохання,— 
Нехай воно згине!

Розкопаймо ту криницю,— 
Нехай вода ллється. 
Занехаймо те кохання,— 
Нехай западеться!»

Ой летіла зозуленька

Ой летіла зозуленька 
Понад моє будування;
Ой господи милосердний, 
Верни моє дівування.

Поки буду в світі жити,
Не хочу я закохання,
Бо хто вірно кохається, 
Той друг друга цурається.

А вже тому аж три роки

А вже тому аж три роки, 
Як я закохався,
Коли б був знав своє горві 
Лучче б був не знався.
Чи ще довго, нещасливий, 
Буду так журиться?
Пора б уже перестати 
Плакать та крушиться.
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Сказать тобі, що я люблю, 
Ти скажеш: «Я знаю». 
Назвать тебе голубкою,— 
Так долі не маю.

Кладочка, кладочка вузесенькая

Кладочка, кладочка вузесенькая;
Милая, милая, милесенькая!
До милої мені близько, йно через стависько, 
Вчора дощик, нині дощик, завтра буде слизько. 
Вчора дощик, нині дощик, завтра виллють ріки, 
Либонь, ми ся, дівчинонько, розійдем навіки.

Ой у полі билина, її вітер колише

Ой у полі билина, її вітер колише;
Горе мені на чужині, аж мій дух не дише. (2)
Ой голубчичок гуде, а голубка не знає,
А що голуб голубоньку покинути має.
Ой голубчичок гуде, а голубка буркоче,
А що голуб голубочку зараз кидати хоче.
«Ой не кидай ти мене, та сизокрилий орле!
Ой хто ж мене, молодую, на чужині пригорне? (2) 
Ой не кидай ти мене та при лихій годині,
А я тобі годить буду, як маленькій дитині». (2)

Ой засвіти, місяченьку, та на той перелаз

«Ой засвіти, місяченьку, та на той перелаз,
Вийди, вийди, дівчинонько, та до мене хоч раз». (2) 
«Ой не вийду, козаченьку, нехай ж е друга йде,
Бо в вишневому садочку на мене другий жде». (2)
А козак не йшов до хати, лишився у саду,
Чув він, чув він, як присягалась дівчина другому. (2) 
Де орали хлопці ниву, виорали ярма;
«Заплати мені, дівчино, що я ходив дарма!» (2)
«А я тобі, козаченьку, платила, платила:
Цілував моє личейко, я й не боронила. (2)
То при сонці, то при зірці, то при місяченьку,
А тепер ми у розлуці, любий козаченьку». (2)
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Ой місяцю, місяченьку, не світи нікому

«Ой місяцю, місяченьку, не світи нікому, 
Тільки ж  мому миленькому, як іде додому.
Ой місяцю, місяченьку, зайди за комору, 
Нехай же я з своїм милим трошки поговорю. 
Ой як зайдеш за хмароньку, стань в темночці

цілий,
А я стану, заплакавши, скажу: зрадив милий. 
Котилися вози з гори та в долині стали, 
Кохалися, любилися, тепер перестали. 
Кохалися, любилися, ще й мати не знала,
А тепера розійшлися, як та чорна хмара.
Два лебеді на воді днює і ночує,
Не будемо ж, серце, в парі, душа моя чує». 
«Два лебеді на воді, обоє біленькі,
Ой будемо, серце, в парі, бо ще молоденькі».

Та пливе щука із Кременчука

Та пливе щука із Кременчука 
Д а поміж судаками,
Знати, знати отецького сина 
Та поміж козаками.
Та пливе ж щука із Кременчука 
Та поміж пліточками,
Знати, знати отецькую дочку 
Та поміж дівочками.
Ой пливе ж  щука та із Кременчука, 
Та й дуже побита із лука.
Аж тепера, серце дівчино,
Нам з тобою розлука.

Од поля до поля

Од поля до поля 
Виросла тополя, 
«Ой скажи, козаче, 
Коли буду твоя?»
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«Пощитай, дівчино,
Всі зорі на небі,
А як пощитаеш,
То візьму за себе».
«Ой як тяжко-важко 
Ті зорі щитати,
А ще тяжче-важче 
Любов забувати».
«Ой пусти, дівчино, 
Камінь за водою,
Як попливе камінь, 
Буду жить з тобою». 
«Де ж  ти, дурню, бачив, 
Щоб це камінь плавав? 
Було б не ходити,
Слави не робити». 
Козак од’їжджає,
А кінь марширує, 
«Підійди, дівчино,
З коня поцілую!» 

«Бодай цілувала 
Лихая година,
Через тебе, дурню, 
’Д казалась родина! 
Одказався батько, 
Одказалась мати, 
Одказались сестри 
Ще й два рідних брати. 
Одказались сестри,
Ще й два рідних брати, 
Ще й той козаченько, 
Що думав узяти».

Ой ти, дубе кучерявий

«Ой ти, дубе кучерявий,
Чого ти ся похилив?
Гей, ти, козаче, гарний хлопче, 
Чого ти ся зажурив?»
Не рад же дуб хилитися, ' 
Похилилась ліщина.
Гей, не рад козак журитися, 
Покидає дівчина.
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«Чорнява мя покидає, 
Білявої не хочу,
Гей, я за тою чорнявою 
Не раз, не два заплачу».

Зайшло ясне сонце

Зайшло ясне сонце 
За зелений гай,
Піду до дівчини
Та й скажу: «Прощай!»
Прийшов я до неї,
А вона сидить,
«Добрий вечір!» — кажу, 
А вона мовчить. 
Покотились сльози 
По білім лиці:
«Дай най поцілую,
Хоч раз при кінці».
«Не пора нам, любку, 
Цілуватися,
А пора настала 
Розлучатися».
Зайшло ясне сонце 
За зелений гай.
Цілував дівчину 
Й говорив: «Прощай!»

Ой ти, дубе, дубе, кучерявий дуж е

Ой ти, дубе, дубе, кучерявий дуже!
Що на тобі, дубе, два голуби гуде,
А третя голубка по саду воркоче.
Любив парінь дівку, а тепер не хоче,
А тепер не хоче, покинути хоче.
А дівчина плаче: «Не кидай, козаче!
Ой якби ж  я знала, що ти кидать будеш, 
Що ти свою милу покинеш, забудеш,
То я б твоє личко та й намалювала,
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А чорнії брови пером написала,
А темнії кудрі та й позолотила,
А позолотивши, на стіні прибила.
Ой на тій же стіні, де сидіть мені,
Там біля кроваті, де спати лягати, (2) 
Ой там на крилечку, де мені гуляти».

Ой ти, дубе, дубе, гей, кучерявий дубе

Ой ти, дубе, дубе, гей, кучерявий дубе, 
Що на тобі, дубе, два голуби гуде.
Два голуби гуде, гей, голубка літає. 
Любив козак дівчину,— тепер покидає. 
«Ти мене кидаєш, гей, плакати не буду, 
Я ще молоденька, без пари не буду.
А до мене хлопці, гей, щовечора ходять, 
Коні воронії за поводи водять.
Коні воронії, гей, хлопці молодії,
Коні сивогриві, хлопці чорнобриві».

Плавало яблочко

Плавало яблочко 
По студеній воді, 
Плакало дівчатко 
З милим на розході. 
Плакало, плакало, 
Жалосле ридало, 
Єдвабнов хусточков 
Очка витирало.
«Бодай тя, миленький, 

Чорний вітер скрушив, 
Я тебе любила,
А ти мене лишив.
Я тебе любила,
Милий, до загину,
А ти мене лишив,
Бідну сиротину».
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Із-за гори високої орел воду носить

Із-за гори високої орел воду носить,—
Там дівчина козаченька на вечерю просить: 
«Прошу й тебе, козаченьку, на рибку-линину 
Ще й на білу подушечку, на м’яку перину».
«Не мила мені, серце дівчино, ні рибка линина, 
Ні біла подушечка, ні м’яка перина».
«Ой в городі огірочки, дрібнії листочки,
Люблю тебе, серце козаче, ще й твої слідочки». 
Закувала сива зозуленька в стодолі на розі, 
Заплакала дівчинонька, стоя на порозі.
«Чого плачеш, чого тужиш, чому не забудеш, 
Знаєш же ти дуже добре, що моя не будеш?» 
«Забула б я, серце козаче, забула б я швидко, 
Коли ж  стану в себе на порозі,— та й до тебе

видко».

Ой у полі стоїть два дубочки

Ой у полі стоїть два дубочки, 
Схилилися верхи до купочки,— (2)
Там сиділо два голубочки.
Гули, гули да в луг полетіли,
Сіли, пали в глибокій долині, 
Крилечками всю долину вкрили, 
Головками весь степ украсили, 
Голосами весь діл звеселили, (2)
Вони собі стиха говорили:
«Горе, горе да нежонатому,
Ой ще гірше, як хто кого любить, (2) 
Любить, любить, к серцю приголубить: 
Голубонько ти моя сивенька, 
Дружинонько ти моя вірненька,
Лучче було нам з тобой не знаться,
Ніж тепера з тобой розлучаться».

Веселість, веселість, де ти поділася

Веселість, веселість, де ти поділася,
Чи в морі втонула, чи в гай полинула? 
В морі не втонула, в гай не полинула, 
В лузі на калині на галузі сіла.
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На галузі сіла, аж галуза гнеться,'
Коло мого серця вся досада в’ється. 
В’ється вона, в’ється та все гадиною,
Чи за рідним батьком, чи за матінкою? (2) 
Чи за рідним братом, ой чи за сестрою?
Не за рідним батьком, не за матінкою,
Не за рідним братом і не за сестрою, (2) 
Но за козаченьком, що гуляв зо мною.

Світи, світи, місяченьку, та й на мій перелаз

«Світи, світи, місяченьку, та й на мій перелаз, (2) 
Прийди, прийди, мій миленький, до мене ще хоть раз». 
«Я до тебе більш не прийду, нехай хтось інший іде, (2) 
Єсть у мене друга дівчина, вона на мене жде».
«Ой коли б я крила мала ще й солов’я очі, (2)
Я б до тебе прилетіла серед опівночі.
Я б до тебе прилетіла, біля тебе сіла, (2)
Я б з тобою, мій миленький, розмову повела.
Як з тобою кохалися — сухі дуби цвіли, (2)
А як стали розлучатись — зелені пов’яли.
Щоб ті трави повсихали, що так рано цвіли, (2)
Щоб ті люди шастя не мали, що нас розлучили».

Два лебеді на воді і днює, й ночує

«Два лебеді на воді і днює, й ночує,
Не бути нам, серце, в парі — душа моя чує. 
Упав сніжок на обліжок та й водою знявся, 
Пішов би я до іншої — з тобою зазнався. 
Упав сніжок на обліжок да вже не розтане, 
Пішов би я до іншої — серце не пристане». 
Тече вода з-під каменя, кінь не хоче пити, 
Приступило до дівчини — не хоче любити. 
«Гірко, гірко на серденьку, гірко на моєму,
Як не хочеш мене любить, нехай по-твоєму». 
«Бодай тебе, бодай мене, а щоб нас обоє,
Що ми собі полюбились на лишенько своє. 
Бодай тебе кінь убив, а мене стріленька,
Щоб до іншої не ходив, не сушив серденька»,

257



«Я шавлію поливаю і рвати не буду,
Кого люблю усім серцем, повік не забуду. 
Любилися, кохалися, нас мати не знала,
А тепера розійшлися, як чорная хмара.
Чорна хмара розійдеться, да й дощу не буде, 
Ми з тобою розійдемся, любові не буде». 
«Бодай тебе, бодай мене ворота прибили,
А щоб тебе після мене другі не любили. 
Бодай тії воріженьки та й добра не мали,
Що вони нас розлучили з кохання і з пари».

Без тебе, Олесю, пшеницю возити

Без тебе, Олесю, пшеницю возити,
Без тебе, голубонько, тяжко в світі жити.

Приспів:
Як день, так ніч то рве душу,
Я ж до тебе прийти мушу,
Хоча не раненько, Олесю-серденькоі *

Без тебе, Олесю, ні в віщо не дбаю,
Без тебе, голубонько, про все забуваю.
Без тебе, Олесю, буйний вітер віє,
Без тебе, голубонько, сонечко не гріє.
Без тебе, Олесю, марно літа гинуть,
До тебе, голубонько, всяк час думки линуть. 
Жили ми з тобою, як голубів пара,
Тепер розійшлися, як чорная хмара.

Та нема гірш нікому, як тій сиротині

Та нема гірш нікому, як тій сиротині:
Піхто не пригорне при лихій годині.
Та не пригорне батько, не пригорне й мати, 
Хіба той пригорне, що думає взяти.
Та налетіли гуси з далекого краю, 
Замутили воду в тихому Дунаю.
Та бодай сірі гуси з пір’ячком пропали,

* Приспів після кожних двох рядків.
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Що нас розлучили, як голубів пару.
Як ми кохалися, як зерно в горісі, 
Тепер розійшлися, як туман по лісі.
Як ми кохалися, як голубів пара,
Тепер розійшлися, як чорная хмара.
Ой у полі криниця, там вода лисниться, 
А люди говорять, що я ледащиця.
Що я ледащиця, не хочу робити,
Та іду в корчомку мед-горілку пити.

Котилися вози з гори, поламали ярма

Котилися вози з гори, поламали ярма,
Ой та вже мені не ходити до дівчини дарма. 
Котилися вози з гори, поламали лушні,
Ой та вже мені не ходити до дівчини-душки. 
Котилися вози з гори, поламали спиці,
Ой та вже мені не ходити на ті вечорниці. 
Котилися вози з гори та в долині стали, 
Любилися, кохалися, тепер перестали. 
Любилися, кохалися, як зерно в орісі,
А тепера розійшлися, як зозулі в лісі. 
Любилися, кохалися, як голубів пара,
А тепера розійшлися, як синяя хмара.

Ой піду я понад темним лугом

Ой піду я понад темним лугом,
Може, зустрінуся з несудженим другом. 
«Добрий вечір, ти мій темний луже, 
Здоров, здоров, несудженнй друже! 
Здумай тее, як любились дуже. 
Любилися — нас мати не знала, 
Розійшлися, як темная хмара. 
Любилися да й не побралися,
Вражі люди з нас насміялися. 
Любилися, як ластівки в стрісі, 
Розійшлися, як ягідки в лісі».
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Л ю б и л и с я ,  к о х а л и с я  — о б о є  х о р о ш і

Лю билис я ,  кохалися  — обоє хороші,
А тепера роз ійшлися,  як срібнії  гроші. 
Лю билися ,  кохалися ,  і мати не зна ла ,
А тепера роз ійшлися ,  як чорная  хмара .  
Любил ися ,  кохалися,  як зерно в горісі,
А тепера  роз ійшлися,  як галочки в лісі.
Ой по горі, горі, пшениченьки ярі,
По тім боці долинонька  — все луги та трави.
Я й сама  не знаю,  де мій милий дівся,
А чи його вовки з ’їли, чи він утопився.
Якби ж  його вовки з ’їли, то б луги шуміли,  
Якби його в степу вбили,  то б т р а в а  пов’яла.  
Ой якби він у д івчини, то б коні й іржа ли,
Ой якби він у шинкарки,  то б б р яж ч а л и  чарки.

Ой соловей, ти птичка маленька

Ой соловей, ти птичка маленька, 
Єсть у тебе голосок тоненький;
Ой полети ж ти під небеса, 
Защебечи у три голоса,

Та виводь мене із темного луга.
Та суди мені вірного друга,
Та рівняй гори з долиною,
А козака зведи з дівчиною.
«А ще гори, гори не зійшлися,
Ми з тобою, серце, розійшлися;
А ще гори, гори не зрівнялись,
Ми з тобою, серце, розпрощались». 
Як піду я понад бережечком,
Сам же сяду та над Дунаечком. 
Обійшов я всі стежки-доріжки, 
Поколов я свої білі ніжки,
Та не найшов миленької,
Тільки найшов слідок її,—
Горечко мені без неї!
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Та вже вечір вечеріє та й сонечко в крузі

Т а вж е вечір вечеріе та  й сонечко в крузі,
Т а й щ ось моє щ ире серце та  й щ однини в тузі. 
В тузі ж  воно, в тузі ж  воно, бо щ ось воно чує, 
Бо  мій м илий-чорнобривий д ом а не ночує.
«Та як мені, моя м ила, дом а ночувати,
Я к дівчини чорні очі не даю ть ми спати?» 
«Ч орні очі, чорні очії Б ід а  мені з вам и,
Н е хочете ночувати одну нічку сам і.
О дну нічку ночували і то-сте не спали,
Л иш  сиділи край  віконця — лю бка виглядали . 
Я к кал и н ка  б іла  цвіте, як  ж овті ш аф рани ,
Т а т а к  м ені д у ж е  тяж ко , як  вечір настане.
Т а  т а к  мені д у ж е  тяж ко , та  т а к  мені нудно, 
К ого вірно полю би ла, заб ути  го трудно.
Я к кал и н ка  б іло цвіте, як  червоні рож і,
Щ о великеє кохання до біди приводить. 
Н евисоко сонце сходить — не м ож  досягнути 
Н е  б агато  лю бві було, а не мож  забути».

Чом не цвітеш, чом не родиш

Чом не цвітеш, чом не родиш 
Ти, жовтий шафране?
Ох як мені тяжко-нудно,
Як вечір настане.

Ох як мені тяжко-нудно 
За тобою, мила,
Як згадаю, що тя любив 
І ти мня любила.

Не всі тії сади цвітуть,
Що ся розвивають;
Не всі тії поберуться,
Що ся закохають.

Половина садів цвіте,
Друга — розвиває,
А третяя за коханням 
З жалю умирає.
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Ой тече річенька, ой тече бистрая

Ой тече річенька, ой тече бистрая,
Ніхто не перейде, лиш я, молодая. (2)
Лиш я молоденька перейду злегенька,
В правій руці ключик від мого серденька. (2) 
В правій руці ключик серденько замкнути, 
Кого-м я любила, не можу забути. (2)
Кого я любила і в серці носила,
Юж я того рочку забути мусила. (2)

Ой що й у саду соловейко тьох да тьох

Ой що й у саду соловейко тьох да тьох. 
Гей, любилися-кохалися ми й удвох. 
Гей, любилися-кохалися ми й удвох, 
Гей, а тепера ллються сльози, як горох. 
Гей, а тепера ллються сльози на біду,— 
Гей, розсипала горішечки на льоду.
Гей, ой хто ж тії горішечки позбпра, 
Гей, то той мене, молодую, сподоба. 
Гей, десь узявся Вашошенька-челядин, 
Гей, та й визбирав горішечки, як один.

Чого, Надю, зажурилась

«Ч ого, Н а д ю , з а ж у р и л а с ь ,  
Н е с л и х а т ь  т в о їх  речей, 
Р а н ь ш е  ж  було щ е б е т а л а ,
Я к  у с а д у  сол о вей » . 
« С о л о в е й к о -к а н а р ей к о ,
Ти, п таш еч к о  л іс о ва ,
С я д ь  на г іл ку , с я д ь  на д ру гу  
П е р е д а й  м ої  сл о в а .  
С о л о ве й к о -к а н а р ей к о ,
Ой с я д ь  на калині,
С к а ж и ,  милий чорнобривий, 
З а  що ж  ти покинув?»
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«Було б, Надю, не журитись, 
Не вестись погано,
Ти ж  к а з а л а  подруж ечкам : 
Не піду за  Й вана .
Іван  бідний, Іван бідний,
Щ е й волів не має,
Моє серце д івочеє 
Т аки х  не приймає».

Сади мої, а сади зеленії

Сади мої, а сади зеленії 
Рано цвіли, а пізно, ой, опадали.
Рано цвіли, а пізно опадали,
Любив милу, а тепер, ой, покидає.
Любив милу, а тепер покидає,
Мимо ходить, а в гості, ой, та не заходить. 
Мимо ходить, а в гості не заходить,
А як зайде, то недовго, ой, гостює.
А як зайде, то недовго гостює,
Коло мене а всю ніч, ой, просумує.
«Лягай, милий, край віконечка спати». 
«Мені треба найраніше, ой, та вставати.
А як буде та зоря займатися,
Тоді буду я в похід собиратися.
Тоді буду в похід собиратися,
Тоді буду з миленькой, ой, та прощатися: 
«Прощай, мила, а прощай, чорнобрива,
Є у мене а жона, ой, та молоденька.
Є у мене а жона молоденька,
Вона в мене, як голубка, ой, та сивенька. 
Вона в мене, як голубка сивенька,
Вона мені а за всіх, ой, та миленька».

Варила я рибку

Варила я рибку 
Та й не доливала, 
Любила козака 
Та й не шанувала.
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«Кипи, кипи, рибко, 
Буду доливати, 
Вернися, козаче,
Буду шанувати! 
Вернися, козаче,
Буду шанувати, 
Жареную рибку 
Вечерять давати! 
Жареную рибку 
Та ще й хліба скибку, 
Вечеряй, козаче,
Це вечеря швидко. 
Вечеряй, козаче, 
Запивай водою,
Як не маєш жінки, 
Залишайсь зі мною». 
«Є у мене жінка 
Ще й діточок двоє,
Ще й діточок двоє, 
Чорняві обоє.
Є у мене жінка 
Ще й діточок двоє, 
Крається серденько 
Надвоє, натроє.
Є у мене жінка 
Ще й рідная мати, 
Крається серденько 
Па чотири шмати». 
«Тепер ти, козаче,
Та й дурнем зостався, 
Що ти на чужині 
Про жінку признався».

Ой вишенько, черешенько, чом вишень не родиш

«Ой вишенько, черешенько, чом вишень не родиш? 
Молодая дівчинонька, чом гулять не ходиш?»
«Ой як мені вишні родить,— корінь усихає,
Ой як мені гулять ходить,— милий покидає». (2) 
Взяла дівка нові відра та й пішла по воду,
Як набрала повнесенькі, стала подумала, (2)
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Як згадала про милого, зразу в воду впала. (2) 
Біжить батько, біжить мати та й кричать:

«Рятуйте!»
А дівчина обізвалась: «За мной не жалкуйте! (2) 
Було тоді жалкувати, як була маленька,—
Тепер мене пожаліє сирая земелька». (2)

Їхав козак за Дунай

їхав козак за Дунай,
Сказав: «Дівчино, прощай!
Ти, конику вороненький,
Неси та гуляй!»

Постій, постій, козаче,
Твоя дівчина плаче:
«З ким ти мене покидаєш — 
Тільки подумай!»

«Білих ручок не ломай,
Ясних очок не стирай,
Мене з войни із славою 
К собі дожидай!»

«Не хочу я нічого,
Тільки тебе одного:
Ти будь здоров, мій миленький,— 
А все пропадай!»

Свиснув козак на коня: 
«Зоставайся, молода!
Я приїду, як не згину,
Через три года.

Тебе ж, мила, не забуду,
Поки жив на світі буду!
Коли ж умру на войні,
Поплач обо мні!»
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Не щебечи, соловейку

Не щебечи, соловейку,
На зорі раненько,
Не щебечи, малюсенький, 
Під вікном близенько.
Твоя пісня дуже гарна,
Ти гарно співаєш,
Ти щасливий — спарувався 
1 гніздечко маєш...
А я, бідний, безталанний, 
Без пари, без хати,
Не судилось мені в світі 
Весело співати.
Сонце зійде — я нуджуся,
А заходить — плачу,
Яку любив дівчиноньку, 
Тієї не бачу.
Давно чутки я не маю 
Про свою дівчину,
Цілий вік свій усе плачу 
На лиху годину.

На захід сонце вже схилилось

На захід сонце вже схилилось, 
Спадають тіні на поля.
Чого ти, серденько, смутилось, 
Чого тобі така журба?
Чи ти скучаєш за весною,
Що вже не чути солов’я.
Чи, може, журишся за тою, 
Котру, як душу, кохав я? 
Послухай, серце, не смутися,
В любов нізащо не вдавайсь. 
Згадай ти першу, схаменися,. 
Нехай гука — не озивайсь!
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Скажи, нащо тебе я полюбила

Скажи, нащо тебе я полюбила, 
Скажи, нащо довірилась тобі.
Коли б не ти, сумна б я не ходила 
І день, і ніч не плакала б в журбі.

Без тебе я, як цвіт без сонця, в’яну, 
Без тебе, ох, як тяжко в світі жить! 
О, де, скажи, я чарів тих дістану, 
Щоб як забуть тебе і розлюбить.
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Забуть! Бо сил терпіти я не маю! 
Забуть! Бо так я змучилася вкрай! 
Коли б ти знав, що я переживаю, 
Який, бува, охоплює одчай.

Коли б ти знав мою журбу та муку, 
Коли б ти знав, що я пережила!
Не раз, не два, піднявши вгору руки, 
Тебе, і світ, і долю я кляла.

Кляла я все: і мрії ті дівочі,
Що рано так, ох, рано одцвіли... 
Кляла твої веселі, ясні очі,
Що, бач, мене до чого довели.

[ ту весну з пахучими квітками,
Той день і ту щасливу мить,
Коли мені, закоханій без тями,
Ти клявся бути вірним і любить.

Твоїм словам не вірить не могла я, 
Вони були, як пісня чарівна.
Тепер зосталась я сама без пари, 
Сама-одна, навіки я одна.

Закувала зозуленька, очеретом летячи

Закувала зозуленька, очеретом летячи,
Заплакала дівчинонька, з козаком стоячи.
Не куй, не куй, зозуленько, очеретом летячи,
Не плач, не плач, дівчинонька, з козаком стоячи! 
Закувала зозуленька в вишневім саду,
Заплакала дівчинонька по козацькому сліду...
«Як же ж мені не кувати, що зелен сад розвився, 
Як же ж мені не плакати, що вже козак женився»? 
Ой у полі дві тополі, їдна в гору високо;
Умер козак, поховали його в землю глибоко.
Ой у полі дві тополі, а третяя ще вище;
Поховали козаченька в сиру землю ще глибше. 
«Тепер вже ти не мій козак, я дівчина не твоя: 
Розлучила сира земля ще й чужий край-сторона».
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Гей, у  пол і д о л и н а ,  ш и р о к а  р о з д о л и н а

Гей, у полі долина, широка роздолина,
Гей да гей, широка роздолина *.
А на тій і долині нічого не вродило,
А вродила грушиця, грушиця кудрявая, 
Грушиця кудрявая, верхом кучерявая.
Грушиця кудрявая на яр похилилася,
На яр похилилася, дівка зажурилася.
«Чого стоїш журишся, чом ні з ким не

любишся?» 
«Полюбила плєнного, солдата воєнного, 
Солдат іде воювать, мене кинув горювать».

Ой піду я, молоденька

Ой піду я, молоденька, 
Зеленою долиною,
Ой зломлю я, істопчу я 
Пишну рожу з калиною. (2)
А над тою роженькою 
Гнеться явір зелененький;
Під явором коник стоїть,
На нім козак молоденький. (2) 
Став же мене козаченько 
Та доріженьки питати,
А я тому козакові 
Посоромилась казати. (2)
Куди тая доріженька,
Куди вона впала —
Чи в темний луг, чи у поле,— 
Йому й не сказала. (2)
У зеленім, темнім лузі 
Червона калина,
В чистім полі край дороги 
Висока могила. (2)
Ой у лузі на калині 
Зозуля кувала:
Скільки жити козакові — 
Правдоньку казала. (2)

* 3 «гей да гей» повторюється друга половина кожного рядка.
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В чистім полі на могилі 
Дівчина стояла 
Та могилу козакову 
Слізьми поливала.

Ані їсти, ані пити

Ані їсти, ані пити,
Ні з ким говорити:
Думка думку пошибае —
Як у світі жити.
Ходжу, блуджу поміж людьми, 
Як приблудна ярка:
Розлучила сира земля,
Як нас була парка.
Ходжу, блуджу по діброві.
Як приблудна вівця;
Ні до кого промовити 
Вірненького слівця.
Не тіштеся, воріженьки,
Моїй пригодоньці;
Пішли літа марне з світа,
Як лист по водоньці.

Ой лугом Іду, голосок веду

Ой лугом іду, голосок веду,
А ти, луже, розлягайся;
А в дівчиноньки чорні брівоньки,— 
Ти, козаченьку, не важся.
Бо як будеш ти, а козаченьку,
На чорні брови вповати,
То не будеш ти ,а  козаченьку, 
Своєю смертю вмирати.
Ой умер, умер а козаченько 
У неділеньку вранці,
Положили а козаченька 
У світлоньці на лавці.
Козака несуть і коня ведуть,
Кінь головоньку клонить,—
А за ним іде та дівчинонька,
Білі рученьки ломить.
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Ой ламли, ламли білі рученьки 
До єдиного пальця,
Бо хоч світ сходиш, то вже не знайдеш 
Над козака коханця.

Помер козак, помер молод

Помер козак, помер молод, 
Померла надія,
Остається кінь вороний 
І шовкова збруя.
Тіло везуть, коня ведуть, 
Кінь головку клонить, 
Молодая дівчинонька 
Білі ручки ломить. 
Ізломила білі ручки 
Від пальця до пальця: 
«Нема мого миленького 
Козака-коханця».

Ой вишеньки, черешеньки

Ой вишеньки, черешеньки, 
Ягідки дрібненькі;
Нащо ж ми ся полюбили 
Такі молоденькі.
Нащо ж ми ся полюбили. 
На великі жалі.
Ти ся лишиш в Буковині,
А я піду далі.
Ти ся лишиш в Буковині 
Сльози проливати,
А я піду на чужину 
Край свій вбороняти.
А я піду на чужину,
Та й там і загину,
Скажу собі посадити 
В головах калину.
Будуть пташки прилітати 
Цвіт калину їсти,
Будуть мені з Буковини 
Приносити вісті.
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Ой мала я білу рожу

Ой мала я білу рожу, 
Цвіла вдень і вночі, 
Полюбила козаченька 
Його карі очі.
А ті карі очі —
То велика зрада,
А та любов нещаслива — 
То серцю завада.
Мушу рожу виломати 
Або вирубати,
Мушу любов нещасливу 
її покидати.
А як я ї не виломлю,
То візьму сокиру,
А як я ї не вирублю,
То піду в могилу.
Будуть хлопці рожу рвати, 
Будуть споминати,
Що дівчина через любов 
Пішла спочивати.
Козак з війська повертає, 
Нічого не знає,
А дівчина в могилоньцї 
Давно спочиває.

їхав козак на війноньку

їхав козак на війноньку,
Прощав свою дівчиноньку:
«Прощай, любенька, чорнобривенька, 
Я йду в чужу сторононьку.
Там десь за рідну країну,
Може, я в полі загину,
Закриють очі темної ночі,
В темній могилі спочину».
Добрії люди насилу 
Взяли нещасну дівчину,
А серед поля гнеться тополя 
Аж на козацьку могилу.
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Козаченьку, куди йдеш

«Козаченьку, куди йдеш,
Невже жалю не маєш?»
«Ой не плач же, дівчино, не журись 
Та до мого серденька пригорнись». 
«Я без тебе загину,
Як ти підеш в чужину».
«Ой не плач же, дівчино, не журись, 
Та до мого серденька пригорнись». 
«Чи тебе лихо жене?
Бачу, зрадиш ти мене».
«Я вернуся, серденько, восени,
Як упаде листячко з калини».
Ж дала дівка навісна —
Мина осінь і весна.
Нема, нема, козаченька, та й не чуть, 
Злії люди-воріженьки вже кують.
А 'як жито зацвіло,
Прийшла вістка у село:
«Не вертатись вже до тебе козаку,— 
Заснув в стену він, сердега, довіку».

Ой у саду на вишеньці

Он у саду на вишеньці 
Соловейко щебетав;
Під вишнею козаченько 
Дівчиноньку улещав:
«Не йди, мила, за другого, 
Пожди мене, молодого!» 
Дівчинонька гірко плаче, 
Соловейко все те баче 
Та й щебече:
Тьох,тьох, тьох! (3)

«Чого ж тужиш, чого плачеш, 
Серце розриваєш?
Чи вже ж мене, молодого,
Не вірно кохаєш?
Не плач, мила, я вернуся, 
Тоді з тобой одружуся». 
Дівчинонька гірко плаче,
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Соловейко все те баче 
Та й щебече:
Тьох, тьох, тьох! (3)

Не вернувся козаченько — 
Помер на чужині, 
Поховали чужі люди 
В чужій домовині.
А дівчина, як зачула,
До вишеньки прилинула. 
Тужить, в’яне, гірко плаче, 
Соловейко все те баче 
Та й щебече:
Тьох, тьох, тьох! (3)

Вулиця гуде, де козак іде

Вулиця гуде, де козак іде,
Ти, дубе, розвивайся!
На козакові аж три жупани, 
Ти, дівчино, не важся!
Бо ті жупани ще й сіру свиту 
Він проп’є, прогайнує,
Зведе дівчину з ума, з розуму, 
А сам геть помандрує!

Не вір, дівко, парубкові

Не вір, дівко, парубкові,
Як тому котюзі *
Бо він тебе вінка збавить 
При зеленім лузі.
У парубка така віра,
Як на воді піна,
У дівчини така цнота,—< 
Вартніша від злота.
Бо як вітер та й повіє,
То піну розвіє,
А як сонце та й пригріє,
То злото красніє.

•  Котові.
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Вийшла дівка, вийшла красна

Вийшла дівка, вийшла красна 
За нові ворота,
Стоїть дівка, стоїть красна,
Як бідна сирота.
Ой хто йде, то все минає,
Що долі не має.
Потеряла дівка долю 
Через свою волю,
Потеряв же соловейко голос 
Через ячний колос.
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Потеряла дівка долю 
Через женихання,
Потеряв же соловейко голос 
Через шебетання.

Гаю, гаю, гаю, гаю

Гаю, гаю, гаю, гаю,
Гаю зелененький,
Ой там ходить, ручки ломить 
Дівча молоденьке.
Ой там ходить, ручки ломить, 
Тяженько зітхає.
Кохав, любив син багача, 
Тепер покидає.
Закувала зозуленька 
В зеленому гаю.
«Ой не сідай біля мене,
Не завдавай жалю».
«Було тобі, дівчинонько, 
Ж алю не робити,
Коли знала, що багатий,
Не треба любити.
Коли знала, що багач він — 
Хлопець молоденький,
Було тобі шанувати 
Вінок зелененький».
«А я його шанувала,
В папір завертала,
Прийшла така неділенька, 
Його змарнувала».
Прийшла така неділенька 
Ще й така година,
Заплакала дівчинонька,
Вся її родина.
«Ой не плач же, дівчинонько, 
Не раз таке буде.
Умиєшся слізоньками,
Як води не буде».
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Тихо, тихо Дунай воду несе

Тихо, тихо Дунай воду несе,
А ще тихше дівка косу чеше.
Що начеше,— то на Дунай несе, 
Що розпусте,— то на воду пусте: 
«Пливи, косо, тихо за водою,
А я піду услід за тобою.
Пливи, косо, понад берегами,
А я  піду темними лугами».
В темнім лузі явір зелененький, 
Під явором коник вороненький, 
Під явором коник вороненький, 
На конику козак молоденький. 
Сидить собі, на скрипочку грає,— 
Струна струні стиха промовляє: 
«Нема краю тихому Дунаю,— 
Нема впину вдовиному сину.
Нема впину вдовиному сину,
Що звів з ума дівчину Ярину».

Вітер віє, шелевіе по дрібній ліщині

Вітер віє, шелевіє по дрібній ліщині,
Закохався парубочок в молодій дівчині.
«Ой ти кохай, парубочку, тільки не зрадь мене!» 
«Я не зрадив тата-маму та й не зраджу й тебе.
Я не зрадив тата-маму та й не зраджу й тебе, 
Зломив би-м си головоньку, їдучи від тебе».
Не проїхав парубочок ще й через дорогу,
Зломив собі головоньку, під ним коник — ногу.

Там на горі сухо-сухо

«Там на горі сухо-сухо, 
На долині вода,—
Не дай личка цілувати, 
Дівчино молода.
Не дай личка цілувати, 
Не дай же ся звести, 
Не дай свою косу русу 
Без батька розплести».

277



А дівчина не слухала^ 
Звабитися дала,
Таки свою косу русу 
Без батька розплела.
«Ой вирву я з рожі квітку, 
Та й пущу на воду:
Пливи, пливи, з рожі квітка, 
Аж до мого роду».
Ой ще квітка не доплила,— 
Вся родина взнала,
Що молода дівчинонька 
Звабитися дала.

Ой там при долині

Ой там при долині, 
Там при конюшині 
Настав смутний вечір 
Молодій дівчині. 
«Чого ти, дівчино, 
Смутна, невесела? 
Чом свого віночка 
Ти не доносила?»
«До мене ходили, 
Мені говорили,
Мене, молодую,
Із розуму збили». 
«Було купувати 
Золоті шпильочки, 
Було пришпиляти 
Золоті листочки».
«Я вже купувала 
І їх пришпиляла, 
Нема та й не буде, 
Кого я кохала».

Ой послала мати да, гей, Катерину

Ой послала мати да, гей, Катерину 
В вишневий садочок ох да, гей, по калину, 
В вишневий садочок ох да, гей, по калину 
Та й пробила ніженьку, гей, на ожину.
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«Болить в мене ніженька да, гей, дуже больно, 
Полюбила парня да, гей, ненадовго.
Полюбила парня да, гей, та й журюся,
Умер мій батечко да, гей, ще й матуся.
Умер мій батечко да, гей, ще й матуся,
На кого я, бідная, да, гей, зостануся?»
«Не журись, дівчинонько, да, гей, не журися, 
Прийде осінь красна да, гей, віддасишся. 
Прийде осінь красна да, гей, віддасишся,
На отого парня да, гей, не дивися.
Бо такий же парень да, гей, пізно ходить,
Не їдну дівчину да гей, з ума зводить;
Не їдну дівчину да, гей ще й удову,
Д а  звів мене з розумочку та ще й чорноброву».

Мала баба одну дочку

Мала баба одну дочку, 
Катеринов звала,
Гей, гей, у-ха-ха,
Катеринов звала *.
«Ой не підеш, Катерино, 
Лягай дома спати!» 
Катерина не слухала, 
Пішла та й гуляла,
Цілу нічку прогуляла 
Та й ся задумала. 
«Катерино, Катерино,
Чом задумалася?»
«Бо я була на музиках 
Та й не виспалася».
Ой стоїть брат коло стола 
Та й кучері чеше:
«Не вір, мамо, Катерині,— 
Катерина бреше.
Ой бачив я, ой видів я 
В Ляховій долині,
Як рахував козак гроші 
Нашій Катерині;

* «Гей, гей, у-ха-ха» повторюється з парними рядками.
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Рахував їй та давав їй 
На фартух біленький». 
Вона стала,заплакала: 
«Світе мій гіренький!»

У тихому Дунаєві вимивалася

У тихому Дунаєві вимивалася,
У білую сорочечку убиралася, (2) 
Шовковими застіжками затягалася, (2)
У новеє люстеречко виглядалася, (2) 
Красі своїй рум’яній і дивувалася:
«Красо ж моя рум’яная, де-сь ся поділа 
Із личенька рум’яного, з білого тіла?
Чи я тебе, та й красонько, та прогуляла, 
Чи, ходячи по садочку, та проспівала, (2) 
Чи з молодим козаченьком та простояла? 
Ні я тебе, красо моя, та прогуляла,
Ні ходячи по садочку, та й проспівала,
Но з молодим козаченьком та простояла».

Козаче, козаче, я тобі не вірю

«Козаче, козаче, я тобі не вірю, 
Зрубав ти калину на моїм подвір’ю. 
Зрубав ти калину гіллям гіллявую, 
Зрадив ти дівчину з личка білявую». 
«Не я тебе зрадив, сама ся зрадила, 
Як я вів коника, нащо-сь виходила? 
Як я вів коника — коня вороного, 
Нащо-сь виносила вина червоного? 
Як я вів коника на росу, на росу, 
Сама вибігала набосо, набосо».

Не позирай, мамцю

Не позирай, мамшо, 
На мою уроду,
Бо-с ня посилала 
З Янічком по воду.
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Там ми си з Янічком 
Водицю черпали,
Під зеленим дубом 
Ми си спочивали.
Там ми си з Янічком 
Вірне присягали,
Аж ся галузочки 
З дуба розвивали.
Там я Янічкові 
Віночок віддала, 
Принесла-м водицю, 
Гірко-м заплакала. 
«Плачте, очка, плачте, 
Бо маєте чого:
Бо-сте ся позбули 
Вінка зеленого».

Ой у лісі клен-дерево різно

Он у лісі клен-дерево різно,
Ходить козак до дівчини пізно.
«Ой не ходи, козаче, до мене:
Буде слава на тебе й на мене». (2) 
«Ой я слави повік не боюся,
З ким люблюся, не наговорюся.
З ким люблюся, не наговорюся,
З ким кохаюсь, не нарозмовляюсь». 
По діброві та по зелененькій 
Ходить, блудить козак молоденький. 
Приблудився ік битій дорозі,
К шинкарочці, молодій небозі: 
«Шинкарочко, пусти у господу!»
«Не пустю, козаче, боюсь поговору». 
«Ще ж я молод, не зрадив нікого, 
Щоб не потеряти коня вороного. (2) 
Ще й сідельце з-під злота самого». 
Шинкарочка свою дочку била:
«Де ти, суко, вінок загубила?»
«Коло броду, мати, полотно білила,— 
Там я, мати, вінок загубила».
«Треба, доню, громаду збирати, 
Треба, дочко, віночка шукати».
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«Он не треба, мати, людей турбувати, 
Треба, мати, всю правду казати: 
їхав козак, козак молоденький, 
Схватив з мене вінок золотенький».

Косив козак сіно

Косив козак сіно,— 
На сіно погода. 
Плакала дівчина,
Як була молода. 
Плакала, плакала,
З личенька змарніла, 
Видно по дівчині: 
Віночка жаліла.
«Не жаль мені вінка, 
А жаль мені речі». 
Розпустила косу, 
Застелила плечі.
Косу розпустила, 
Плечі застелила, (2) 
Ж алю наробила.
«Ой жалю мій, жалю, 
Великий печалю, 
Наїхали гості 
З далекого краю. 
Наїхали гості 
Та засіли в хаті, 
Приїхав миленький,— 
Ніде йому стати». 
Плечі застелила,
Косу розпустила, 
Пішла за нелюба, 
Ж алю наробила.
Білая сорочка, 
Червона спідниця; 
Вчора була дівка, 
Тепер молодиця. 
Вчора була дівка,
Як із рожі квітка,
А сьогодні стала,
Як біла намітка.
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Вчора була дівка, 
Тепер молодиця, 
Учора гуляла, 
Тепер не годиться. 
Гуляла, гуляла, 
Мати не спиняла; 
Тепер зупинила 
Лихая година. 
Лихая година — 
Чужая дитина 
1 світ зав’язала, 
й  гулять заказала, 
І серце зв’ялили, 
Гулять не пустили.

Пусти мене, мати, в поле жито жати

«Пусти мене, мати, в поле жито жати,
Буду жати і в’язати, доленьки шукати».
«Не пустю я, доню, щоб не заблудила,
Давно щастя, свою долю давно загубила». 
«Пусти ж мене, мати, на Дінець купатись 
Буду плавать, поринати, доленьки шукати». 
«Не пустю я, доню, щоб ти не втопилась, 
Давно щастя, свою долю давно загубила». 
«Пусти мене, мати, в ліс оріхи рвати,
Буду рвати і шукати, доленьки гукати».
«Не пустю я, доню, щоб не заблудила,
Давно щастя, свою долю давно загубила. 
Давно загубила, давно затеряла,
Як з козаком молоденьким у саду гуляла».

За  горою крем’яною

За горою крем’яною 
Росте жито з лободою.
Там Мар’яна жито жала,
В правій руці серп держала, (2) 
А лівою жменю брала.
Там Іванко конем грає,
На Мар’яну поглядає.
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«Бодай тебе сам бог скарав, 
Як ти мені вінця зламав». 
«Не я ж  тобі вінця збавив,
А збавила темна нічка, (2) 
Солодкая горілочка». (2) 
Вже ж  М ар’яна не дівочка. 
Вже ж Мар’яні не гуляти,— 
Треба дитя колихати.

Ой на ставу, на ставочку

Ой на ставу, на ставочку, (2) 
Пливуть качки в три рядочки, (2) 
Одна другу доганяє, (2)
Кожна собі пару має. (2)
А в одної нема пари, (2)
Та на берег випливає: (2)
«Не дав мені господь пари, (2)
А дав мені лиху долю. (2)
Ой дав мені лиху долю, (2) 
Пливи, доле, за водою! (2) 
Пливи, доле, за водою, (2)
А я буду за тобою, (2)
Та сядемо, віддишемо, (2)
Дрібні листи напишемо. (2) 
Дрібні листи напишемо, (2)
До батенька відішлемо. (2)
Нехай батько не турбує, (2) 
Дочці вінка не купує: (2) 
Потеряла свій віночок, (2)
Через дурний розумочок (2)
Під білою березою, (2)
Не п’яною — тверезою». (2)

Червоная та червоная калинонька

Червоная
Та червоная калинонька 
На яр-воду схилилась.
На яр-воду,
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На яр-воду схилилася,
Там дівчина журилась.
Там дівчина,
Там дівчина журилася,
Та й од роду одбилась.
Та й од роду,
Та й од роду, од родочку 
Тяжко-важко животочку. 
Тяжко-важко,
Тяжко-важко в світі жити, 
Ні до кого говорити.
Ні до кого,
Ні до кого говорити 
Й голівоньки прихилити.
Як піду я,
Як піду я, скитаючи,
Щастя й долі шукаючи.
Та й піду я,
Та й піду я до Дунаю 
Стану, гляну, подумаю. 
Стану, гляну,
Стану, гляну, подумаю. 
Крикну дуже, не помалу: 
«Обізвися,
Обізвися моя доле,
По тім боці синього моря. 
Пливи, доле,
Пливи, доле, за водою,
А я слідом за тобою.
Та й допливи,
Та й допливи до кусточка 
Та й вирвемо по листочку. 
Та й вирвемо,
Та й вирвемо по листочку, 
Та й спишемо по письмочку. 
Та й спишемо,
Та й спишемо по письмочку, 
Та й пошлемо до родочку. 
Нехай торгом,
Нехай торгом не торгують, 
Нехай вінків не купують. 
Потеряла,
Потеряла я віночок 
Через дурний розумочок.

285



Не п’яною,
Не п’яною, тверезою 
Під білою березою. 
Під червоною,
Під червоною ракитою 
Із молодим Микитою».

Ой у чистім полі виросла яворина

Ой у чистім полі виросла яворина.
Дівка з козаком всю ніч говорила.
Говорила ніч, говорила дві, та й не

наговорилась, 
Прийшла додомоньку, з досади звалилась.
«Ти ж мене любив, а я в тобі кохалась.
А тепереньки я при кому зосталась?
Зостаюся я старому з бородою,
Що він не вміє говорити зо мною.
Його борода припічки замітає,
А я, молода, з хлопцями гуляю, 
його борода — як у полі яворина,
А у мене личенько — як червона калина».
Ой грішно, грішно у неділю рано їсти,
А ще грішніше сироту з ума звести.
Звів її з ума да й не хоче брати,
Сідлає коня, хоче од неї уїжджати.
Да наняв коваля коника підкувати,
Да наняв маляра личенько змалювати. 
Ковалики кують, малярі малюють.
Дурні дівчата, що з хлопцями ночують.
Дурні дівчата, що з хлопцями ночують.
Бідні дівчата, що по наймах горюють.

Посадила огірочки

Посадила огірочки 
Близько над водою, 
Поливала огірочки 
Дрібного сльозою.
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Ростіть, ростіть, огірочки, 
В чотири листочки!
Не бачила миленького 
Аж три вєчорочки!
На четвертий побачила, 
Як череду гнала,
Не сказала «добривечір», 
Бо мати стояла.
Летить орел сизокрилий 
Та й, летячи, кряче. 
«Перекажи дівчиноньці, 
Що за мною плаче,
Нехай вона та й не плаче, 
Бо я не журюся;
Нехай вона заміж іде,
А я оженюся!»
«Бодай тебе та й женила 
Лихая година,—
Ізв’язала мені руки 
Малая дитина!»

Темна нічка, темна, дрібний дощ іде

Темна нічка, темна, дрібний дощ іде. 
Козак до дівчини щовечора йде. 
Козак до дівчини щовечора йде, 
«Добрий вечір»,— каже, руку подає. 
Калина-малина біло зацвіла, 
Дівчина-сирота сина родила.
Взяла за рученьку, у сад повела. 
Щипала, ламала повную рожу, 
Кидала-бросала через огорожу. 
Кидала-бросала через ворота:
«Не смійся, козаче, що я сирота,
Не смійся, козаче, що я сирота,
Щоб ти мене сватав, то я б не пішла. 
Не смійся, козаче, не насміхайся,
Не буду я твоя, не сподівайся.
Сідай на коника, не оглядайся,
Не буду я твоя, не сподівайся». 
«Брешеш ти, дівчино, будеш плакати, 
Як я скажу хлопцям коня сідлати, 
Поїдем в Варшаву, дівку сватати.
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Об’їхав Варшаву ще й городів з три,
Не знайшов дівчини такої, як ти.
Об’їхав Варшаву ще й три города,
Не знайшов кращої, як ти, сирота. 
Об’їхав Варшаву ще й городів п’ять, 
Треба вернутися до тебе оп’ять.
Об’їхав Варшаву ще й городів сім,
Треба вернутися до тебе зовсім.
Об’їхав Варшаву ще й городів вісім, 
Треба вернутися до тебе на вісінь».
Як приїхав додому, барабани б’ють: 
«Вже ж мою дівчину від шлюбу ведуть». 
Як приїхав козак аж під вікно:
«Вийди, дівчинонько, бідна сирото!» 
Вийшла дівчина та й засмучена,
Видно по дівчині, що заручена.
Як вийшла дівчина та й засмучена, 
Видно по дівчині, що засватана.
«Кого ти, дівчино, дозволялася,
Що ти без мене засваталася?»
«Є в мене, козаче, отець і мати,
Вони мене краще радять, козаче, як ти. 
Того я, козаче, та й заплакана,
Що я не за тебе та й засватана».

Ой боже, боже, що з мене стало

Ой боже, боже, що з мене стало? 
Щось коло серденька затрепетало: 
Чи щука-риба, ой чи язина,
Борони боже, щоб не дитина.
Як щука-риба, будем ловити,
А як дитина, будем хрестити.
Як буде хлопець, оддамо в дячки,
Ой як дівчина, оддамо в швачки, 
Будемо вчити шить-вишивати,
[Як буде хлопець — вчити читати]. 
Як буде хлопець — то не мій клопіт; 
Як буде дівчина — не моя причина.
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Ой Іване, Іваночку

«Ой Іване, Іваночку, (2)
Звів-єсь мене з розумочку».
«Не я тебе з ума зводив, (2) 
Звела тебе темна нічка (2) 
Солодкий мед, горілочка, 
Парубоцьке походжання, (2) 
Дівоцькеє хіхотання».
Ой на горі круки в’ються, (2)
А в Тетасі сльози ллються.
Нема бинди, ні віночка,— (2)
На головці хустиночка, (2)
На рученьках дитиночка.
Ой на горі ворон кряче, (2)
А в Тетасі дитя плаче.
«Не плач, дитя, не плач, миле, (2) 
Бо й так твоя мати гине».

Ой чув же я новиноньку

Ой чув же я новиноньку,
Ой чув же я другую,
Що я завтра ранесенько 
А помашерую.
Ой прийшов я до дівчини,
Сів собі край стола:
«Прощай, прощай, дівчинонько, 
Бо ти вже не моя».
Як дівчина то почула,
У стіл головою:
«А що буду я робити 
З дитиною малою?»
«Не плач, не плач, дівчинонько, 
Сама провинила,
Як ти знала, що призовник, 
Нащо полюбила?
Як ти знала, що призовник, 
Призовник військовий,—
Коли схочуть, то покличуть,—
Я завжди готовий».
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Та й іде сонце не зайшло

Та й ще сонце не зайшло,
Та іще сонечко не сіло,— 
Наступила темнота. 
Наступила темнота,
Та нещаслива та дівчина, 
Котра любить моряка.
Котра любить моряка,
Та моряк бросе та й поїде,— 
Зостаюся я одна.
Зостаюся я одна,
Та й зостаюся я одна —
Ні дівчина, ні вдова.
Ні дівчина, ні вдова,
Та ні дівчина, ні вдова,— 
Покриточка молода.

Ой у лузі на галузі

Ой у лузі на галузі 
Колисала дівчинонька 
Дві послузі.
Ой у лісі на калині 
Колисала дівчинонька 
Дві дитині.
Колисала та й плакала: 
«Чого ж  бо я молоденька, 
Дочекала?
Ой маю я дві послузі,— 
Куди ходжу, де що роблю,— 
Серце в тузі.
Ой ти, маги, та й ти рідна, 
Поколиши моїх діток,
Бо я бідна».
«Будеш сама колисати,— 
Було тобі пройдисвіта 
Не кохати,
В вишневий сад не ходити, 
Було тобі москалика 
Не любити».
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Дунаю, Дунаю, ой тиха вода в тобі

«Дунаю, Дунаю, ой тиха вода в тобі,
Не повідж, дівчатко, ой, же я був при тобі.
Не повідж, дівчатко, ой на мя нич, на мя нич. 
Ж е я був при тобі ой тамту ніч, тамту ніч.
Лем ти так повідай, ой, же я лучку косив, 
Дам я ти перстеник, ой што я го рад носив.
Перстеник на пальчик, ой обручку на ручку, 
Лем ти так повідай, ой, же я косив лучку».
«Я би-м не повіла, ой мамця би не знала, 
Жеби-м я од тебе ой нич не колисала».
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Ой за лісом за темненьким

Ой за лісом за темненьким, (2)
Гей, гей, брала дівка льон дрібненький. 
Брала, брала й недобрала, (2)
Гей, гей, за Дунаєм сина мала.
За Дунаєм сина мала, (2)
Гей, гей, з своїм сином розмовляла:
«Ой чи тебе уповити, (2)
Гей, гей, чи в Дунаї утопити?
Як втопити, то гріх буде, (2)
Гей, гей, а вповити, то сміх буде.
Ой піду я у лісочок, (2)
Гей, гей, та наріжу березочок,
Та сплету я колисочку, (2)
Гей, гей, та почеплю на дубочку.
Буде вітер повівати, (2)
Гей, гей, буде моє дитя спати.
Пройшла милю, пройшла другу, (2) 
Гей, гей, плаче дитя, аж я чую.
Гаки вернусь погодую, (2)
Гей, гей, та й тоді вже помандрую».

Поза лугом, лугом

Поза лугом, лугом 
Василь сіно косить.
Ой Василева мати, мати 
Ой обідати носить. 
Василева мати 
Обідати носить,
А дівчина Уляна, Уляна 
Ой по полю голосить. 
«Дівчино Уляно,
Чого ходиш, блудиш, 
Либонь ти, Уляно,
Мого сина любиш?» 
«Коли б не любила,
То я б не ходила,
Через твого сина Василя 
Бистру річку брила; 
Бистру річку брила 
Ще й холодну воду
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Через твого сина Василя, 
Що хороший на вроду». 
«Кидай, Василь, косу,
Та бери Уляну.
Я візьму дитину 
Та додому полину».

Ой ти, голуб, ой ти, сивий, високо літаєш

«Ой ти, голуб, ой ти, сивий, високо літаєш, 
Кому тії малі діти, кому уручаєш?»
«Ох і тії малі діти да будуть сидіти, 
Посидівши день чи два, та й будуть тужити». 
«Ой ти, голуб, ой ти, сивий, сидиш на дубочку, 
Схилив-склонив головочку низько додолочку». 
Кличе мати свого сина спати додомочку.
«А вже мені, моя мати, та спати не смачно, 
Вірне моє женихання на личеньку знатно.
Ох і знатно, ох і знатно, ще знатніше буде,
Як узнають малі діти і старії люди,
Як узнають старі люди і малії діти,
Що за тую дівчиноньку — в кайданах сидіти. 
Ой хоч буду я сидіти, так знатиму за що, — 
Нехай з мене не сміється велике ледащо!»

Ой у полі, ой у полі стоїть три тополі

Ой у полі, ой у полі стоїть три тополі,
Ой там сидить три козаки у неволі;
Один сидить, один сидить за отця, за неньку,
Ой плаче він і ридає жалібненько;
Другий сидить, другий сидить за молоду вдову, — 
Схилив, схилив головоньку аж додолу;
Третій сидить, третій сидить за молоду дівку,
Ой грає він, виграває у сопілку.
Один каже, один каже, що я не журюся,
З рідним отцем, із матір’ю розпрощаюся;
Другий каже, другий каже, що я не журюся,
З молодою удовою розплачуся;
Третій каже, третій каже, що я не боюся,
Із молодою дівчиною ізвіичаюся.
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І відтіль гора

І відтіль гора,
1 відсіль гора;
Поміж тими крутими горами 
Сходила зоря.
Ой то ж не зоря,
Ой то ж не ясна,
То ж моя молода дівчина 
По водицю йшла.
А я за нею, як за зорею, — 
Чистим полем, сивим конем 
Понад Дунаєм:
«Дівчино ж моя,
Напій мого коня 
З рубленої та криниченьки,
З повного відра».
«Козаченьку ж мій,
Як би я твоя,
Взяла б коня за повода 
Та й напоїла».
■«Дівчино ж моя,
Сідай на коня,
Поїдемо чистим полем 
До мого двора.
А в мого двора 
Нема ні кола —
Тілько стоїть куш, калини,
Та й та не цвіла».
«Калино ж моя,
Чом ти не цвіла?»
«Холодная та зима була — 
Цвіт пов’ялила».
«Дівчино ж моя,
Чом заміж не йшла?»
«Всю Україноньку сходила — 
Пари не найшла».
«Козаченьку ж мій 
Чом не женився?»
«Й у Крим ходив, забарився — 
Тим не женився».
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Ой вийду я на шпилечок

Ой вийду я на шпилечок 
Д а  гляну я на долину;
Долина глибока, калина висока,
Аж додолу віття гнуться.
А в тії дівчини, а в тії молодої 
Аж на землю сльози ллються.
Під тією калиною 
Стоїть козак з дівчиною;
Дівчинонька плаче, сильненько ридає, 
Свою долю проклинає:
«Коли б же я да все знала 
І з тобою не стояла.
Гуляла б у батька, гуляла б довіку 
Дівчиною молодою!
Ой зійду я на шпилечок 
Д а  гляну я на світочок:
Ой світе мій ясний, світе мій прекрасний! 
Який мій талан нещасний!
Ох і жалю ти мій, жалю,
Ох і жалю не помалу!
Упустила долю, упустила щастя,
Д а  уже й не піймаю».

А що ж  бо я, а що ж  бо я кому завинила

А що ж бо я, а що ж бо я кому завинила,
За що ж мене, за що ж мене зла доля побила?

Приспів:
Що ж буду, бідна, чинити,
Та кого я вірно люблю, з тим мені не жити*. 

Чи то в світі, чи то в світі тільки я одная,
Що я така, що я така за всіх нещасная?
Ходжу, нуджу понад берег і тяжко вздихаю,
На свою долю нещасну гірко нарікаю;
Чи ти мене, чи ти мене, доле, одступила,
Чому в такі нещасливі години вродила?
Та що ж мені, та що ж мені по моїй уроді,

П риспів після кож них двох рядків.
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Коли вік мій, коли вік мій в так тяжкім заводі? 
Чи я вдома, чи я вдома, чи я на чужині,
Не знала я нігде добра, навіть при родині;
1 родина, і чужина мене ся цураєть,
Та й в нещасті і в злій долі рятунку не дає,
Всі пташата, всі звірята свої пари мають,
Мене, бідну і бездольну, всі ся відрікають. 
Розілліться, бистрі ріки, втопіть мене в собі,
Як так маю жити в світі, ліпше гнити в гробі. 
Та хто ж мене пожаліє і хто приголубить?
Нема ж того миленького, що го серце любить; 
Мати моя любезная, що ти учинила,
ІДо мене, таку бездольну, на сей світ вродила? 
Породила ж мене мати, дала серце, волю,
А не дала ж мені з тим жить, без кого я болю! 
Ліпше було, моя мати, мене утопити,
Ніж такую, бездольную, на сей світ пустити!
В темні ліси, в темні гори мушу ховатися;
Чом любила, чом кохала, — а нема з ким жити! 
Чи ж я жию, чи ж я жию, — щодень умираю,
Бо ніколи щасливої години не маю!
Чи ж я в світі, чи ж я в світі буду умирати, 
Завше тоє, завше тоє буду пам’ятати!
Бувай же уже здоровий, мій милий, мій любий, 
Ах, знаю я, що не хочеш ти моєй загуби!
Ах, ви, неба милостиві, вироки правдпві, 
Видячи мене, нещасну, будьте милостиві!
А позвольте, би-м на світі з тим щасливо жила, 
Та кого я над все життя, над душу злюбила!

Закувала зозуленька

Закувала зозуленька 
На стодолі на розі;
Заплакала дівчинонька 
В батька на порозі.
«Не куй, не куй, зозуленько, 
На стодолі на розі,
Не плач, не плач, дівчинонько, 
В батька на порозі».
Внесла воду вона в хату, 
Коромисло гнеться,
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«Чом до мене, моя мати, 
Ніхто не пришлеться?» 
«Багач, дочко, не захоче, 
Бідний не посміє.
Нехай твоя руса коса 
Зіллям зеленіє». 
Закувала зозуленька 
На стодолі на розі; 
Заплакала дівчинонька 
В батька на порозі.

Ой журавко, журавко

«Ой журавко, журавко,
Ой да чого кричиш щоранку?» 
«Ой як мені не кричать, —
Ой да ні з ким горя горювать. 
Ні з ким горя горювать,
Ні з ким нічку ночувать. 
Переночую сама,
Журавочка молода».
Ой устала раненько,
Ой да умилася біленько, 
Пішла в поле блукати,
Ой да журавлика шукати.
Ой шукала, не знайшла, 
Заплакала та й пішла.

Та перепеличка мала, невеличка

Та перепеличка 
Мала, невеличка,
Траву прогортає,
Сокола шукає:
«Ти, сив соколочку, 
Сидиш на дубочку, 
Сидиш та й думаєш,
Що пари не маєш».
«Гой маю ж я пару:
Ще й чорную хмару,

297



Ще й громову кулю, 
Ще й сиву зозулю,
Ще й милу дружину — 
Червону калину,
Ще й свою обору — 
Чорну Чорногору».

Над річкою над бистрою

Над річкою, над бистрою 
Покохавсь козак з дівчиною. 
Ой що з того, що кохає,
Як у неї не буває?
«Над річкою над бистрою 
Спізнався я з дівчиною.
Над річкою з береженька 
Пригортала до серденька. 
Світить місяць, да не гріє,
По дівчині серце ниє,
Світить місяць опівночи, 
Болить серце, — скільки мочи. 
Ой ви, люди, ви, сусіди, 
Гляньте ви на мої біди:
Що се сталось, я не знаю,
Що я єї не видаю.
Боже з неба високого,
Глянь на мене, нещасного, 
Зміни долю, тебе прошу, 
Верни дівчину хорошу.
Коли ж не то, — утоплюся, 
Або об камінь розіб’юся, 
Нехай люди будуть знати,
Як з кохання помирати». 
Шумить, гуде дубровонька, 
Плаче, тужить дівчинонька, 
Плаче, тужить і ридає,
Свою долю проклинає:
«Чи то, боже, твоя воля?
Чи така нещасна доля?
Що живу я, як в пустині, 
Тужу, плачу по дружині.
Доля моя нещаслива,
Чом ти мене не втопила?
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Лучче б було у голити,
Ніж із милим розлучити, 
Лучче б було не знатися, 
Ніж, пізнавшись, розстатися, 
Лучче б було не займати, 
Ніж, любившись, перестати».

із-за  гори вітер віє

Із-за гори вітер віє,
Моя доля в гості іде.
«Де ти, доле, була 
Що мене забула?
Чи ти в лісі заблудилась? 
Чи ти в полі опізнилась?
Чи у бесіді була, 
Мед-горілку пила?»
-«Ой я в лісі не блудилась 
І у полі не пізнилась — 
Була на риночку,
Пила горілочку».
«Ой піду ж я по піддвір’ю 
Та заплачу по безділлю;
Ой плачу ж я, плачу,
Л іта свої трачу.
Ой піду я улоньками, 
Сидять люде пароньками 
А я бідна сама,
Мені й пари нема.
Ой боже мій милостивий, 
Чом ти такий неправдивий? 
Або ж мене скарай,
Або пари шукай,
Або мені вмерти,
Або пару знайти».

Молодий козаче, чого зажурився

«Молодий козаче, чого зажурився,
Чи воли пропали, чи з дороги збився? 
«Воли не пропали, з дороги не збився, 
Помер отець-мати, а я засмутився.
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Помер отець-мати, а я зажурився,
Що літа минають, а я не женився.
Ой піду я в поле пошукати долі,
Як не знайду долі, то втоплюся в морі». 
Виходить дівчина з зеленого гаю:
«Не топись, козаче, я тя зачекаю.
Не топись, козаче, не трать свою душу, 
Як ти мене любиш, то й я тебе мушу.
Не топись, козаче, не роби нічого,
Підем повінчаймось до попа чужого». 
Прийшли ми до попа, його нема дома: 
«Чи я нещасливий, чи не моя доля?»

Ей воли ж  половії, чому не орете

Ей воли ж половії, чому не орете?
Ей літа ж молодії, марне з світа йдете. 
Ей ідете, йдете, як лист по воді,
Ей не тіштеся, люде, в моїй пригоді. 
Повідають люде, що я п’ю,
А я, бідний сиротина, гуляю 
Та й думку думаю, думаю,
Що я приятеля не маю.
А всяя древина пасиння пускає,
Усяка пташина свою парку має.
Ей-но я, бідний, на світі 
Мушу собі пари глядіти.

Ой пойду я гороньками

«Ой пойду я гороньками — 
Стоять люди пароньками;
А я ходжу в божій карі,
Не дав мені господь пари. 
Ой пойду я понад лугом, - 
Аж там оре милий плугом; 
Чужа мила помагає,
Моє серце омліває.
Ой він оре скибочками,
А я плачу слізочками!
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Ой він оре, а я плачу.
Літа свої марно трачу.
Ой пойду я до церковки,
А в церковці людей много; 
Нема мені миленького!
Ой пойду я до корчомки,
А в корчомці людей більше: 
Мому серцю жаль ще гірший. 
Ой на ставу пливе м’ята,
На тій м’яті каченята,
Єдна другу доганяє,
Кажда собі пару має.
А я, молода, в божій карі,
Не дав мені господь пари!
Ой тільки мені пари,
Що оченька карі,
Тільки мені по любови,
Що чорнії брови.
У городі цвітки-рожа;
Где я пойду, всім я гожа,
У городі цвіт-калина;
Где я пойду, всім я мила. 
Скажи мені, чоловіче,
Чи я буду мужа мати,
Чи так буду загибати?»
«Ой у полі верба рясна,
Не журися, дівка красна! 
Будеш мати чоловіка,—
Буде журба аж довіка».

Плавай, плавай, лебедоньку

Плавай, плавай, лебедоньку, 
По синьому морю,
Рости, рости, тополенько,
Все вгору та вгору!

Рости тонко та високо 
До самої хмари,
Спитай бога, чи діждуся,
Чи не діждусь пари.
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Рости, серце, подивися,
З а  синєє море:
По тім боці — моя доля,
По сім боці — горе.

Там десь милий чорнобривий 
У полі гуляє,
А я плачу, літа трачу,
Його виглядаю.

Скаж и йому, тополенько,
Що сміються люди;
С каж и йому, що загину, 
Коли не прибуде!

М ене мати сама хоче 
В землю  заховати...
А хто ж  її головоньку 
Буде доглядати?

Рости, серце, подивися,
Як нема — заплачеш  
Д о схід сонця ранесенько, 
Щ об ніхто не бачив.

Хто догляне, розпитає,
Ва- старість поможе.
М амо моя, доле моя!
Боже милий, боже!



Р о з д і л  5 
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Тече річка невеличка, поставлю я ятер

Тече річка невеличка, поставлю я ятер,
А хто мене не полюбить, трясця його матер! 
Тече річка невеличка, схочу перескочу; 
Оддай мене, моя мати, за кого я схочу.
Ой у полі нивка, на ній материнка,
Там дівчина жито жала, сама чорнобривка. 
Ішов козак дорогою: «Помагай біг, женче!» 
Вона йому одвічала: «Здоров бувай, серце!» 
Да вже ж тая слава по всім світу стала,
Що дівчина козаченька серденьком назвала.

Тече річка невеличка

Т ече р іч ка  невеличка,
П іду, перескочу.
В іддай  мене, моя м ати ,
З а  кого я хочу.
В іддай  мене, моя м ати ,
З а  кого я важ у ,
Н ай  ми буде за  ним лихо,
Я тобі не скаж у.
Ти би хт іла  і зичила,
Щ оби я кохала 
Б агато го , а не того,
Щ о-м собі о б р ал а .
А ле з твоєй власней  волі 
Н ічого не буде,
Бо  моєго м иленького 
С ерце не забуде.
А він, м ати , небагати й ,—• 
Н е  бою ся того,
Бо  то  мене той кохає,
Щ о п іду за  нього.
Н е к аж и  ми, м атусен ько ,— 
«Те бути не може!»
Ой той мене буде кохав, 
Б лагослови , боже!
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Ой ти мати, мати

«Ой ти м ати , мати,
Ч а с  мене за м іж  дати! 
Ч а с  м ене п ом іж  лю де, 
Ч и не лучче мені буде?» 
«Ой доню  моя, доню,
Я ж  тобі не бороню . 
Ж а л ь  мені тебе буде,
Я к чоловік  бити буде». 
«Ой м ати , м ати , м ати , 
Б уду  м уж а ш ан увати , 
Б у д у  м у ж а  лю бити,
То не буде м ене бити».

Ой у полі криниця безодна

Ой у  полі криниця безодна,
Р и н е  вода холодн ая зо  дна,
А в к о зак а  та  д івчин онька одна,
Ч уть на неї худу славу  щ одня. Л 
«А я слави  та  й повік не бою ся,
З  ким лю блю ся, то й не наговорю ся,
З  ким кохаю сь, то й не нарозм овляю сь». 
«Ой дай , бож е, та  нед ілі д іж д ати ,
Т а й підемо та  д івчини сватати .
Ой пош лю  я старостів  до хати,
А сам  стану під  вікном  слухати ,
А що буде та  д івчин а казати » .
А д івчина та  по світлон ьц і ходить, 
О тця-неньки  хорош енько просить: 
«О ддай  мене, моя м ати , з а  його, 
С п одобалось б іле личенько у його. 
О ддай  мене, моя м атін ко , зам іж ,
Я к не даси , то готов н о ж а за р а з .
Л учче мені та  на нож і зо в ’яти,
Н іж  у  тебе та  д івкою  гуляти,
Л учче мені та  руш ник на кілочок,
І і іж  у тебе та  повна х ата  дочок».
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Ой гук, мати, гук

Ой гук, мати, гук,
Та де чумаки п’ють.
Та веселая тая уличенька,
Куди ж вони йдуть.
Я в батька була,
Я в батька зросла,
Та не пускає на улицю,
Бо ще й молода.
Ой дбай, мати, дбай 
Та мене заміж оддай,
Та не дай мене та за п’яниченьку, 
Бо мені вроди жаль,
Бо моя врода — як Дунай-вода,
Бо моє личко — так як яблучко,— 
Сама й молода.

Ой під гаєм, гаєм зелененьким

Ой під гаєм, гаєм зелененьким,
Ой там брала дівчинонька льон дрібненький; 
Ой там брала, брала та й стелила,
До тихого Дунаєчку говорила:

«Ой Дунаю та й Дунаю, чиста вода,
Кому я сі та й дістану така млода?
Ци попові, ци дякові,— суди, боже,
Ци якому гультяйові,— не дай, боже!

Не дай мене, моя мати, за піяка,
Бо він проп’є худобицю, хоть би яка.
А дай мене, моя мати, за такого,
Що він мене вірно любить, а я його».

Ой я в свеї матіноньки на відході,
Посадила яворика йа в городі.
«Рости, рости, яворику, розростайся,
А ти, моя матінонько, догадайся!»
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За туманом не видно нічого

За  туманом не видно нічого,
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 зо мною на рушничок стане». 
Обізвався козак молоденький,
(Під козаком — коник вороненький): 
«А я твоє відерце достану 
І з тобою на рушничок стану».

Ой у полі криниченька на чотири зводи

Ой у  полі криниченька на чотири зводи,
Т ам  козаки  нап ували  ворон ії коні.
Т ам  д івчи н а воду б р ал а , руту п оли вала, 
М олодого козачен ька в гостеньки прохала: 
«Іди , іди, козаченьку, до мене у  гості,
А у мене, м олодої, весь дв ір  на помості.
Є сть у м ене отець-м ати , будуть ш анувати , 
М едом, вином, горілкою  часто частувати». 
П р и їх ал о  д ва  козаки , обидва єднані,
О дин сидить в конець стола листонька читає, 
Д руги й  сто їть  у порога, д івчину питає: 
«Д івчинонько, м оя утко, чи сватати  хутко?» 
«К озачен ьку-барвін очку , хоч і в неділечку». 
«Д івчинонько повно-рож е, в неділю  негож е, 
Я к д о ж д ем о  до осені, то й бог нам пом ож е», 
«Ой д ал ек о , козаченьку, до осені ж дати , 
Х очуть мене отець, м ати  за  інш ого ’ддати .
Ой високо соколоньку  до неба л ітати ,
Ой д ал ек о , козаченьку, до осені ж дати». 
«Хоть високо, не високо, тр еба  долітати ,
Х оть дал еко , не далеко , тр еба  дож идати ».
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Ой там в борі два явори, третій зелененький

«Ой там в борі два явори, третій зелененький, 
Не женися, мій синочку, бо ще молоденький!» 
«Ой якби ти, мати, знала, що кохання може, 
Сама би ти мні сказала: женися, небоже!»
«Ой там в полі дві тополі,— третя зелененька; 
Не йди замуж, моя доню, бо ще молоденька!» 
«Ой якби ти, мати, знала, що я вже кохалась, 
Сама б ти мені сказала, щоб вже я вінчалась!» 
«Стоїть верба над водою, хитає собою; 
Молодая дівчинонько, жаль мні за тобою». 
«Стоїть верба над водою,— а під нею яма:
Ой не тужи, мій миленький, бо я тужу сама!»

Ой днесь була неділя

Ой днесь була неділя, 
Завтра понеділок: 
Посіяла, мамко, жито, 
Зродився барвінок. 
«Рости, рости, барвіночку, 
Заки-сь зелененький:
Не женися, шугаїку, 
Докля-сь молоденький!» 
«Як ся мені не женити, 
Хлопу молодому?
Ходять дівки, як ягоди, 
Коло мого дому».

Під горою деркач дере

Під горою деркач дере,
А мене, мамо, аж жаль бере, (2)
Дери, дери, деркаченьку,—
Та сватай мене, козаченьку! (2) 
Деркач дере під горою,—
А у мене женишина під полою. (2) 
Деркач дере малесенький,—
А у мене женишина гарнесенький. (2)
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Ой під гаєм, гаєм, гаєм зелененьким

Ой під гаєм, гаєм, гаєм зелененьким,
Пливе Дунай чистий та бистренький,
А над тим Дунаєм явір зелененький,
Під явором, під явором коник вороненький,
На конику сидить козак молоденький.
Сидить, сидить на конику і в кобзоньку грає, 
Струна в струну промовляє, дівчини питає: 
«Дівчинонько моя, чи любиш мене,
Скажи мені правду, чи підеш за мене?»
«Я й сама не знаю, що чинити маю,—
Маю ж я отця і матку, піду запитаю.
А ти, козаченьку, также не спішися,
Маєш ти родину, піди порадися».
«Тільки в мене порадоньки, що кінь

вороненький: 
Як усяду, то й поїду, козак молоденький».

Ой на горі льон, льон в долину схилився

Ой на горі льон, льон в долину схилився,'
А у вдови один син та ще й не женився. (2) 
«Нене ж моя, нене, ожени ти мене,
Висватай дівчину кращую від мене!» (2) 
«Ой сину мій, сину, пожди до осені,
Як жито вижнемо, тебе оженимо». (2) 
«Довго мені, мати, до осені ждати:
Насіяв я жита, ні з ким буде жати, (2)
Сяду полуднати, ні з ким розмовляти». (2) 
«Ой на тобі, сину, коня вороного,
Веди його до стаєнки, говори до його. (2) 
Посип йому овса по самії перса 
І накидай сінця по самі колінця. (2)
Він овса наїсться і на сіно ляже,
Тобі, молодому, всю правду розкаже». (2) 
«Ой коб тобі, мати, так тяжко конати,
Ой як мені важко з конем розмовляти». (2)
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Зеленая моя дубрівонько

«Зеленая моя дубрівонько, 
Чом рано не сходиш, 
Молодая дівчинонько,
Чом гулять не ходиш?»
«Ой як мені ізіходити 
За дубовим тином,
Ой як мені гулять ходить 
За вдовиним сином? 
Наступила чорна хмара,
А другая синя,
Навчай, удівонько,
Навчай, навчай свого сина! 
Як не будеш научати,
Буду чаровати,
Причарую руки й ноги 
Ще й карії очі,
Щоб не ходив до дівчини 
Темненької ночі.
Причарую руки й ноги 
Ще й чорнії брови,
Щоб не ходив до дівчини 
На тихі розмови». 
Божилася бідна вдова, 
Перед паном стоя:
«Ой далебі, добродію, 
Ночує син дома!
Що звечора листи пише,
З півночі читає,
А ік світу він устає,
Коника сідлає».
Ой він коника сідлає, 
Матусі питає:
«Ой ти ж моя, стара мати, 
Порадниця в хаті,
Порадь мені, моя мати, 
Котру дівку брати:
Ой чи тую, мати, брати, _ 
Що біленько ходить?» 
«Гляди, сину, людей питай, 
Чи ділечко робить».
«Ой чи тую, мати, брати, 
Що намисто густо?»
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«Гляди, сину, людей питай, 
Чи в скрині не пусто».
«Ой чи тую, мати, брати, 
Що головка гладка? 
«Гляди, сину, людей питай, 
Чи метена хатка».
«Ой чи тую, мати, брати, 
Що чорненько ходить?
Сам я бачу, люди кажуть, 
Що ділечко робить».

По садочку й ходжу, виноград саджу

«По садочку й ходжу, виноград саджу, 
Через тебе, моя мамко, нежонатий ходжу». 
«Женися, синочку, женися, женися,
Лиш дивися, кого береш, дивися, дивися! 
Бери собі, синку, котра твоя мила,
Щоб відтак не нарікав що-м ти боронила. 
Бери собі, синку, котра твоя рівня,
Щоби собі проходжала, як та королівна».

Ізойду я та на гороньку

Ізойду я та на гороньку,
Стану, гляну на погодоньку,
З погодоньки дрібен дощик іде,
Та вже мені надокучило 
Під горою низом ходючи,
Круті береги ламаючи, (2)
Сина в військо виряджаючи. 
Виряджала та й приказувала:
«Не йди, сину, у Турещину!
Та не йди, сину, у турецький шинок, 
Та не люби, сину, ти турецьких дівок. 
Люби, сину, вдовину дочку,
Вдови дочка знать хазяєчка, (2)
І до діла прикидаєчка, (2)
І до хлопців пригортаєчка.
І до діла прикидлива,
І до хлопців завидлива».
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Ой хмелю ж мій, хмелю, хмелю зелененький

«Ой хмелю ж мій, хмелю, хмелю зелененький, 
Де ж ти, хмелю, зимував, що не розвивався? 
Ой сину ж мій, сину, сину молоденький,
Де ж ти, сину, ночував, що й не роззувався?» 
«Перезимував же хміль в зеленій ліщині, 
Ночував я, мамо, в молодой дівчини. 
Перезимував же хміль в зеленій діброві, 
Ночував я. в молодиці, що чорнії брови.
В Катерини, ненько, в Катерини, любко,
В Катерини на перині, сизая голубко».
«Ой.сину ж мій, сину, все по ночах ходиш, 
Жалуються молодиці, що ти шкоду робиш». 
«Таки буду ходити, таки буду робити,
Було б тобі, моя мати, було б раньше женити». 
«Ой синку мій, синку, чи я ж боронила?
Було б тобі женитися, як я говорила: 
«Оженись, синку, оженись, небоже,
Та не бери удови, не дай тобі, боже.
Бо в удови серце — як зимнее сонце:
А хоть воно як нагріє, то холодний вітер віє.
А возьми ж ти дівчину, бідну сиротину,—
Буде тебе шанувати, як малу дитину:
Бо в дівчини серце — як літнєє сонце,
Хоть воно хмарнесеньке, та таки теплесеньке».

Ой похилися ти, сухий дубе крайній

«Ой похилися ти, сухий дубе крайній,
Ой повернися, мій милий стародавній». 
«Ой не вернуся, дівчино, не вернуся,
Ти зам уж  не йди, я ще не женюся.
Ой на добраніч, дівчино, на добраніч, 
Ой-бо я вже йду та й додомочку на ніч». 
Прийшов додом у, став чобіт роззувати, 
Н іхто не почув, почула стара мати.
Вона почула, заговорила грізно:
«Н е ходи, сину, по вечорницях пізно.
Ой ти хочеш ту дівчиноньку взяти,
То й збери лю дей, йди до неї до хати».
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«Не хочу, мати, тої дівчини взяти,
Але тільки хочу із неї насміятись».
«Як гріх, синочку, в неділю рано пити,
Та ще й гірший гріх сироту судити.
Бо сиротонька, як в лузі калина,
Бери, синоньку, то й буде господиня.
Бо сиротонька слізоньки проливає,— 
Впадуть на камінь, то й камінь розбиває, 
Впадуть на камінь, то й камінь розбиває, 
Впадуть на море, то й море розливає».
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Ой приїхав козаченько з поля

Ой приїхав козаченько з поля 
Та прив’язав коня до явора.
Та прив’язав коня до явора,
А сам пішов до синього моря.
А сам пішов до синього моря, 
Заболіла головонька з горя. 
Заболіла головонька з горя: 
«Засваталась дівчинонька моя! 
Ой дай боже неділі діждати, 
Пошлю людей дівчину сватати. 
Пошлю людей дівчину сватати,
А сам стану під вікном слухати.
А сам стану під вікном слухати, 
Ой що ж  буде дівчина казати?»
А дівчина по світлоньці ходить, 
Білі ручки до серденька ломить, 
Білі ручки до серденька ломить, 
До матінки стихенька говорить: 
«Ой ти, мати, пораднице в хаті, 
Порадь мене, що людям казати? 
Чи мені рушнички краяти,
Чи мені людей одсилати?»
«Не тра, доню, рушнички краяти, 
А тра, доню, людей одсилати». 
«Як ти хочеш людей одсилати,
То дай мені сорочку вмирати». 
«Не дам, доню, сорочку вмирати, 
Ой дам, доню, рушнички краяти».

Зійшло, зійшло яснеє сонце

Зійш ло, зійш ло яснеє сонце 
Н ад зелений гай.
«Устань, устань, дівко Явдошко, 
Ц ей сон відгадай».
Ох устала дівка Явдошка,
Н е втиралася,
Піш ла вона в поле жито ж ати —  
Н е вмивалася.
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Ж ала вона жито, ж ала, 
Утомилася;
Сіла собі під постаттю 
Зажурилася.
Десь узявся козак молоденький, 
Під їм сивий кінь.
Узяв, узяв дівку Явдошку 
Аж до батька в двір:
«Здоров, здоров, мій батечку, 
Тепер же я твій;
Позволь, позволь, дівку Явдошку 
Хоч на їден рік».
«Ой щоб же ти, мій синочку,
Того не діждав,
Щоб я тобі дівку Явдошку 
На їден рік дав!
Ох у мене дівка Явдошка —•
Як рожевий цвіт;
Коли хочеш дівки Явдошки,
Бери на ввесь вік».

Ой у полі сосна

Ой у полі сосна 
Штири роки росла. 
«Пригадай, дівчино,
При кому ти зросла?» 
«Зросла при батькові, 
Ще й при рідній неньці». 
«Пригадай, дівчино,
Як то добре дівці:
Дівці погуляти,
Дівці поспівати,
Дівці на заставі 
Ще й потанцювати». 
Попід мостом-мостом 
Плавають качата. 
Гарний цей віночок,
Що сплели дівчата. 
Сьогодні він гарний,
А завтра зів’яне.
Молода дівчина 
На рушничок стане.
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На рушник ставала, 
Всю правду казала, 
Свому миленькому 
Вірно присягала.

За городом качки пливуть

За городом качки пливуть, 
Каченята крячуть.
Вбогі дівки заміж ідуть,
А багаті плачуть.
Вбогі дівки заміж ідуть 
З чорними бровами,
А багаті дівки сидять 
З кіньми та волами.
«Чи чула ти, дівчинонько,
Як я тебе кликав,
Через твоє подвір’ячко 
Сивим конем їхав?»
«Ой хоч чула, хоч не чула — 
Не обзивалася:
Темна нічка-петрівочка — 
Вийти боялася!»
«Ой не бійся, дівчинонько,
Не бійся нічого,
Бо я, хлопець молоденький, 
Не зрадив нікого!»
«Он не хоче твоя мати 
Мене, бідну, знати,
Хоче собі багатую 
Невістку шукати!»
«Нащо мені на подвір’ї 
Воли та корови,
Як не буде в моїй хаті 
Любої розмови!»
Ой десь гуде, ой десь грає, 
Скрипка витинає:
Оце вдова своїй доні 
Весілля справляє.
Нехай знають, нехай знають, 
Де музики грають,
Нехай знають, нехай знають, 
Як бідні гуляють.
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Болить мене головонька від самого чола

Б оли ть м ене головонька в ід  сам ого  чола,
Н е б ач и л а  миленького сьогодні і вчора.
Ой бачиться, ідо ж урю ся, в тугу не вдаю ся,
А як  вийду на вулицю ,— в ід  в ітру  валю ся.
Ой бачиться , що не плачу, сам і сльози ллю ться. 
В ід м илого нем а лю дей, від  нелю ба ш лю ться. 
Н ем а мого м иленького, нем а мого сонця,
Н і з ким мені р озм овляти  ввечері в віконця. 
Н ем а ж  мого миленького, що к а р ії очі,
Н і з ким мені розм овляти  тем ненької ночі.
Т а вж е  ж  мені не ходити, куди я ходила,
Т а вж е  ж  мені не лю бити, кого я лю била.
Га вж е  ж  мені не ходити ранком  попід зам ком , 
Т а вж е ж  мені не стояти із моїм  коханком .
Т а  вж е  ж  мені не ходити в л іски  по горіш ки,
Т а вж е ж  мені минулися д іво ц ьк ії см іш ки. 
Ш кода ж  мої уродоньки , великого зросту, 
П рийш лось мені утопитись з високого мосту.

Чого ж  вода каламутна

Чого ж вода каламутна — 
Чи не хвиля збила?
Чого ж і я смутна тепер,— 
Чи не мати била?
Мене мати та не била,— 
Самі сльози ллються;
Од милого людей нема,
Од нелюба шлються. 
Прийди, милий, подивися, 
Яку терплю муку!
Ти хоч в серці, та од тебе 
Беруть мою руку.
Спіши, милий, спаси мене 
Од лютой напасти!
За нелюбом коли буду,
То мушу пропасти!
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Ой ти, дівчино, ти, червоная роже

«Ой ти, дівчино, ти, червоная роже,
Винеси тебе за воротенька, божеі 
Ой ти, дівчино, ти, червона калино,
Чого ся тобі так личенько змінило?
Ой чи від вітру, чи від ясного сонця,
Чи від нелюба, що сидить край віконця?» 
«Ой мож то знати, ой мож то розпізнати, 
Хоче мя мати за нелюбонька дати».
«Як хоче мати за нелюбонька дати,
Ой дай же ж мені на Вкраїноньку знати». 
«Ой як же я дам на Вкраїноньку знати, 
Коли не вмію дрібний лист написати». 
«Напиши листе дрібними сльозоньками 
Та й передай го буйними вітроньками».

А приїхав козаченько з поля

А приїхав козаченько з поля 
Та прив’язав коня до явора, (2)
А сам пішов до синього моря, (2) 
Став заплакав з великого горя. 
«Нещаслива нам, коню, дорога, 
Засватана дівчинонька моя.
Коли б мені неділі діждати,
Пошлю людей дівчину сватати, (2) 
А сам піду під вікно слухати, (2)
Ой що буде дівчина казати>.
А дівчина по світлоньці ходить,
До серденька білі ручки ломить, (2) 
До матінки стихенька говорить:
«Ой матінко, пораднице в хаті, 
Порадь мені, що людям казати?
Ой чи мені живою вмирати,
Он чи мені до осені ждати?
Краще, мати, в сирій землі гнити,
А як мені із нелюбом жити.
Краще мені на лавці лежати,
Як нелюбу рушники давати».
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Шумлять верби в кінці греблі

Шумлять верби в кінці греблі, 
Що я й насадила,
Нема мого миленького,
Що я й полюбила.
Не я його полюбила, 
Полюбила мати,
Тільки мені повеліла 
Та й рушнички дати.
Один дала, другий дала,
На третьому стала,
А четвертим коротеньким 
Рученьки зв’язала.

Ламала, щипала червоную рожу

Ламала, щипала червоную рожу,
Кидала, бросала на биструю ріку! (2) 
«Пливи-пливи, рожа, під нов-ворота,
Не смійся, козаче, що я сирота. (2)
Не смійся, козаче, що я сирота,
Щоб ти прийшов сватать, то я б не пішла». 
«Не бійся, дівчино, сватать не прийду, 
Поїду в Росію, то кращу знайду».
Поїхав в Росію ще й в три города,
Не знайшов красившей, як ти, сирота. 
Вернувся той козак під нов-ворота,— 
Виходить дівчина засватаная.
Виходить дівчина засватаная,
По личеньку видно, заплаканая.
Учора звечора рушник подала,
Мені, молодому, розлуку дала.

Ой зійди, зійди ти, зіронько вечірняя

«Ой зійди, зійди ти, зіронько вечірняя,
Ой вийди, вийди, дівчинонько моя вірная!»
Рада б зірка зійти — чорна хмара та й наступає, 
Рада б дівка вийти, та матуся не пускає.
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Ой зірочка зійшла, усе поле й освітила;
А дівчина вийшла, козаченька та й звеселила: 
«Ой ти, козаче, ти, хрещатий барвіночку,
Хто ж тобі постеле у дорозі постілочку?»
«Ой стелиться мені широкий лист та бурковина, 
А під голову голубая та жупанина».
Ой через межу зелений горошок та постелився, 
Козак до дівчини ворогами та поклонився:
«Ой поклоніться, ой ви, добрії люде,
Нехай моїй милій там легенько буде;
Ой поклоніться ви дівчині-небозі,
А що мені добре в далекій дорозі».
«Ой ти, козаче, що ти думаєш, гадаєш,
Чому не женишся, собі пари не шукаєш?»
«Ой як мені пароньки шукати,
Та не каже мати тебе, дівчино, брати.
Та каже мені мати, де штири воли брати,
Де штири волички і два коники в дишлі —
А як же його любити, коли не до мислі?»

Що за туман по долині

Що за туман по долині? 
Широкий лист на калині. 
Єще кращий на яворі — 
Стоїть милий на розмові. 
Стоїть, стоїть, розмовляє, 
Сердечко ми уриває:
«Та й стій, мила, не журися, 
Бо я, молод, не женився,
А як буду женитися,
Прошу, мила, дивитися;
А як буду вінчатися,
ГІрошу, мила, прощатися. 
Скажу пива наварити,
А горівки накурити».
«Твоє пиво мені диво,
А горівка твоя гірка;
Твій хліб мені не впечений, 
Бо ввесь молод засмучений! 
Твої браття говорили,
Щоби ми ся не любили;
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Твої сестри в листа грали , 
Щоби ми ся не пібрали; 
Твоя мати чарівниця, 
Великая розлучниця,— 
Розлучила рибку з водов, 
Та ще хоче мене з тобов, 
Та як рибці без водиці,
То так мені — чужениці».

Зелений дубе, зелений дубе

«Зелений дубе, зелений дубе,
Чи не жаль тобі буде,
Як ізрубають тую березу,
Щ о близько тебе буде?»
«Ой як же ж  мені, зелененькому, 
Ой як же ж  не жаль буде,
А хто ж  мої зелені листи 
Та й зберігати буде?»
«Ой ти, козаче, ти, молоденький, 
Чи не жаль тобі буде,
Як засватають твою дівчину,
Що тобі мила буде?»
«Ой як же ж  мені, молоденькому, 
Ой,як же ж  не ж аль буде,
Що любив-кохав дівчину змалу, 
Та й засватали люде?»

Ой до броду та й по воду мати не пускає

Ой до броду та й по воду мати не пускає,
За старого, за нелюба мене заручає. (2)
«Лучче ж  мені, моя мати, гору розкопати,
Як з нелюбим, препоганим на рушник

ставати. (2) 
Круту гору розкопаю, сяду відпочину,
А як піду за нелюба, навіки загину». (2)
«Іди, доню, за старого, не вік дівувати,
Хоч він старий, та багатий, будеш панувати». (2) 
«Не дай мене, моя мати, за  старого заміж, 
Рушничками, що придбала, спусти мене в яму.

321



Нехай попи заспівають, дівчата заплачуть, 
Нехай мої ясні очі нелюба не бачать. (2)
Лучче мені, моя мати, гіркий полин їсти,
Як з нелюбим, препоганим на посаді сісти». (2)

Пожену я сиві воли

Пожену я сиві воли 
На раннюю росу,
Та й покину свою милу 
У кроваті босу.
«Пасітеся, сиві води,
Не бійтеся ночі,
А я пойду до дівчини,
Що чорнії очі.
Пасітеся, сиві воли,
Не бійтеся зайця,
А я пойду до дівчини,
Що я залицявся.
Пасітеся, сиві воли,
Не бійтеся вовка,
А я піду до дівчини,
Що змита головка.
Пасітеся, сиві воли,
Не бійтеся грушки,
А я піду до дівчини 
На білі подушки».
Ой ти, дубе голенистий,
Гілля твоє рясне,
Ти, козаче молоденький,
Личко твоє красне.
Личко твоє красивеє,
А дурная думка.
Ходить твоя дівчинонька,
Як сива голубка.
Ж ила, була голубкою 
Полетіла в поле 
І втопила головоньку 
У синєє море.
«Ой як тяжко, ой як важко 
З моря виринати,
З ким любилась — розлучилась. 
Тяжко забувати.
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З ким любилась — розлучилась, 
Тяжко забувати.
З ким не зналась — обвінчалась, 
Мушу привикати».

Ти в мене косив

Ти в мене косив,
Я в тебе громадила; 
Ти мене любив,
Я тебе принадила.
Ти мене любив,
Я в тобі кохалася;
Ти сів, поїхав —
Кому я досталася? 
Достаюся я 
Сідому з бородою,
Що він не вміє 
Говорити зо мною.
«Ой старий, старий 
Та як біла глина,—
В мене ж личенько — 
Як червона калина. 
Для кого цвіло 
Та ще й розцвіталося? 
Горенько моє,
Що тобі досталося».

Хусточко ж  моя

Хусточко ж моя 
Червоная!
Тебе милий дав,
Бо мене сподобав,
Коло теї криниченьки,
Як зо мною стояв.
Ой я хустину 
Вишиваю;
З нею думкою 
Розмовляю —
Все про того та козаченька, 
Що я кохаю.
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Хусточко ж моя 
Вишиваная!
Чи на те ж тебе 
Я вишивала,
Щоб нелюбу да немилому 
Тепер віддала?
Як по хустоньці 
Вишиваю;
Шовком, золотом 
Мережаю;
Дрібненькими слізоньками 
Та й обливаюсь,
Хусточко ж  моя 
Гаптованая!
Чи на те ж бо я 
Гаптовала,
Щоб старому, супротивному 
Тебе чіпляла?
Хусточко ж моя 
Безщасная!
Обітри мої
Ті СЛІЗОНЬКИ,
Що з очей моїх 
Течуть карих,
Як ті річки.
Хусточко ж моя,
Безталанна я!
Ти закрий мої 
Карі оченьки,
Як ляжу я в домовиноньку 
Від любовоньки.

Вилітає сокіл

Вилітає сокіл 
З-за синьої хмари.
Гам мати шукає 
Своїй дочці пари. 
Шукає, шукає,
Багатого сина:
«йди, доню, за нього — 
Будеш господиня».
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«Ой не хочу, мати, 
Багатого сина,
Бо мене кохає 
Бідна сиротина.
Кохає, кохає 
Ще й думає брати.
Не мішай нашій любові, 
Моя рідна мати.
А як будеш, мати, 
Любові мішати,
Зробиш домовину —
Я буду лежати.
Зробиш домовину 
На всі штири боки,
Щоб вона стояла 
Двадцять штири роки».

Ой у лісі на дубочку

Ой у лісі на дубочку 
При зеленім лузі 
Сидить пара голубочків 
І воркують дуже.
Голуб сизий, вона біла, 
Аж гарно дивиться.
«Ой чи довго, голубонько, 
Так будем любиться?
Ой чи довго, голубонько, 
Так будем любиться?
Чи спарує нас судьбина, 
Чи, мабуть, розлучить?» 
«Іди, доню, за старого,
Не вік дівувати.
Він багатий, одинокий, 
Будеш панувати!»
«Не піду я за старого,
Не хочу панувати,
Краще мене, моя мати,
В землю закопати.
Краще мене, моя мати,
В землю закопати.
Краще мені в землі гнити, 
Ніж з нелюбом жити».
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Коло млина, коло броду

Коло млина, коло броду (2)
Пило два голуби воду.
Напилися, полинули, (2) 
Крилечками стрепенули. 
Крилечками стрепенули, (2)
За кохання спом’янули.
Горе тому, хто любиться,
Як день, так ніч все журиться,
Із коника не злізає, (2)
Ніжок з  стремен не виймає,
Повід з  ручок не спускає, (2)
До дівчини поїжджає.
Ой приїхав під віконце: (2) 
«Добрий вечір, моє серце!
Ой чи ти спиш, чи що робиш, (2) 
Чом до мене не говориш?»
«Як же ж  мені говорити? (2) 
Лежить нелюб, буде бити».
«Ой дівчино моя люба, (2) 
Відсунься ж  ти від нелюба. 
Відсунься ж ти від нелюба, (2) 
Вб’ю нелюба, як голуба».
«Ой чи вдариш, чи не вдариш, (2) 
Тілько мене життя збавиш!
Ой чи влучиш, чи не влучиш, (2) 
Тілько мене з ним розлучиш!»
«Ой чи вдарю, чи не вдарю, (2 ). 
Таки тебе життя збавлю.
Ой чи влучу, чи не влучу, (2)
Таки тебе з ним розлучу.
Ой ударю не помалу,— (2) 
Покотиться аж під лаву!»

Ох і закувала сива зозуленька в лузі

Ох і закувала сива зозуленька в лузі. 
Гей, ох заболіла головонька,
Ще й серденько в тузі.
Гей, гей, ох і заболіла головонька,
Ще й серденько в тузі.
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Ох наступає та чорна хмара з поля.
Гей, ох і заплакала моя доля,
ГІри місяці стоя.
Ох і не вдавайся, моя щасна доля, в тугу, 
Гей, ох і не сам же я, та не сам же я 
Беру собі другу.
Гей, гей, ох і не сам же я та не сам же я 
Беру собі другу.
Ох і як заграло, застогнало море.
Гей, ох і буде ж тобі, дівчинонько,
Тут без мене горе.
Гей, гей, ох і буде ж тобі, дівчинонько, 
Тут без мене горе!

Ой чом селезень смутен, не весел

Ой чом селезень смутен, не весел, 
Смутен, не весел, чом не радощен? 
Ой як же йому веселому буть, 
Веселому буть, у радощах жить; 
Учора була утінка його,
Сьогодні нема, застреленая.
Коли б на воді, не ж аль би мені,
А то з бережку, на жовтім піску! 
Ой чом молодець смутен, не весел, 
Смутен, не весел, чом не радощен? 
Ой як же йому веселому буть, 
Вселому буть, у радощах жить: 
Учора була дівчина його,
Сьогодні нема, засватаная.
Коли б з сторони, не жаль би мені, 
А то через двір, ще й товариш мій.

Чом трава зелена?

Чом трава зелена? 
Бо близько вода! 
Чом дівчина файна? 
Бо ще молода!
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По тобі, травице,
Не находжуся,
На тебе, дівчино,
Не надивлюся.
Об’їхав я Терембовлю, 
Об’їхав я всю,
Не знайшов я кращої 
Понад Марусю. 
«Марусю, Марусю, 
Потіхо моя!
Глянув на рученьку: 
Вже заручена! 
Марусю, Марусю, 
Потіхо моя,
А хто ж  ті ПОЗЕОЛИВ 
Заручитися?»
«А є в мене отець 
І старша сестриця,
Та й мі позволили 
Заручитися».
«Марусю, Марусю, 
Будеш ся каяти,
Як поїду в Теребовлю 
Іншої шукати!»

Ой оріше, оріше, в тебе верх зелененький

Ой оріше, оріше, в тебе верх зелененький, 
Д ержав за рученьку, держав за білую 

А козак молоденький.
«Ой оріше, оріше, ти, сирая ліщино,
Чи любиш ти мене, чи підеш за мене, 

Молода дівчино?»
«Ой оріше, оріше, ти, оріховий цвіте!
Ще ж я молодая, ще ж я не гуляла,

Мій зав’язаний світе!
Ой оріше, оріше да й посаджений рідко, 
Кого не любила і зроду не знала 

Присудив мені дідько!
Ой ти стоїш під вербою, а я під другою, 
Ой сам же ти бачиш і люди говорять,

Не буть мені за тобою!
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Ой у полі озеречко — там плавало суденечко, 
Соснове відерце, дубовеє денце, 

Покумаймося, серце!
«Ой не хочу ж я куматься і гріха набираться, 
Сідлаю коня, виїжджаю з двора,

Щоб у вічі не видаться».

Чом дуб не зелений? Бо туча прибила

Чом дуб не зелений? Бо туча прибила. 
Козак невеселий — лихая година.
Як же ж мені, люди, зеленому бути?
Був на мене мороз великий да лютий. 
«Як же ж мені мати, веселому бути? 
Любив дівчиноньку,— беруть її люди. 
Любив дівчиноньку,— беруть її люди, 
Мені, молодому, пароньки не буде.
Я, бідний сирота, на тин похилився.
Вже люди говорять: «Горілки напився». 
Ой дивні ви люди, що осуждаєте:
Туга на серденьку, а ви не знаєте.
Одна мені туга без милого друга,
А другий мій жалю, що роду не маю. 
Були, були луги, тепер все облоги,
Було приятельство,— тепер все вороги. 
Ж урбо ж  моя, журбо, журбо проклятая! 
Н аважилась мене навіки зжурити, 
Н аважилась мене навіки зжурити, 
Наважилась мене із світа згубити.
А я тобі, журбо, та й не піддаюся,
Піду до коршомки, горілки нап’юся.
Але чого, брате, горілка не п’ється,
Край мого серденька як гадина в’ється? 
Та люта гадина весь світ ізлазила,
Край мого серденька гніздо собі звила. 
Нене ж моя, нене, ой сядь коло мене,
А вклади ручину та й за пазушину. 
Заклади ручину та й за пазушину,
А вийми ізвідти ту лиху гадину».
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Копав, копав криниченьку

Копав, копав криниченьку 
Неділеньку-дві...
Любив козак дівчиноньку 
Людям не собі!

П р и с п і в :
Ой жаль, жаль 
Мені буде —
Візьмуть її люди!
Візьмуть ї ї  люди —
Моя не •буде!
Ой жаль, жаль! *
А вже з тої криниченьки 
Орли воду п’ють...
А вже мою дівчиноньку 
До шлюбу ведуть.
Один веде за рученьку, 
Другий— за рукав,
Третій стоїть, гірко плаче — 
Любив та не взяв!

Викопаю криниченьку у себе в дворі

Викопаю криниченьку у себе в  дворі,
Чи не прийде дівчинонька по воду к мені?
Д а вже ж тая криниченька ізрубленая,
Д а вже ж  тая дівчинонька полюбленая.
Д а вже ж тая криниченька викопаная,
Д а вже ж  тая дівчинонька засватаная.
Д а вже ж з тії криниченьки орли воду п’ють, 
Д а вже ж мою дівчиноньку до церкви ведуть. 
Один веде за рученьку, другий за рукав, 
Третій стоїть, серце болить: любив да не взяв. 
Шкода ж моїх подарочків, що я дарував, 
Шкода ж моїх срібних перснів, що я купував, 
Шкода ж  моїх чобіточок, що я одтоптав.

Ей, ей, що я одтоптав.

* Приспів після кожного куплета.
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Ой у полю кернкченька

О й  у полю керініиченька, 
Холодная вода.
Любив же. я дівчиноньку — 
Не буде моя.

Приспів
Ой жаль, жаль, жаль,
Мені буде.
Возьмуть її. люде —
Моя не буде *.
Ой од тої кервиченьки 
Стежечка лежить.
Туди ж моя дівчинонька 
По воду біжить.
Коло теї керниченьки 
Кручане відро.
А вже ж мої дівчиноньки 
Довго не видно. 
Тернинонька, цебринонька 
Ізламалася,
А вже ж моя дівчинонька 
Та й віддалася.
Ой у полі керниченька, 
Орли воду п’ють.
А вже ж  мою дівчиноньку 
До шлюбу ведуть, 
їден веде за рученьку, 
Другий за рукав.
Любив же я дівчиноньку, 
Та її не взяв.

Ой шумгла діброва

Ой шуміла діброва 
Як ся розвивала 
П лакала дівчина, 
Ружа біла, лелія,
Ой плакала дівчина, 
Як ся оддавала.

* Приспів після кожного куплета.
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Ой не шуми, діброво,
Та й не розвивайся,
Не плач ти, дівчино, 
Руж а біла, лелія,
Ой не плач ти, дівчино. 
Та й не оддавайся,
Ой на горі, на горі 
Д ва дуби зрослися 
Любилися, любилися, 
Ружа біла, лелія,
Ой любилися, любилися, 
Та вже розійшлися.
Ой коли ми ся, коли 
Д воє любовали,
Чорна земля пукала 
Ружа біла, лелія,
Ой чорна земля пукала, 
Як ми вдвох стояли.

Ой під вишнею, да під черешнею 
да мій миленький лежить

Ой під вишнею, да під черешнею да мій миленький
лежить,

Да хвалиться він на головоньку, що головонька
болигь:

«Болить, болить моя головонька, либонь, я умру, 
Зостається моя мила, да не знаю кому.
Ой як моєму товаришу,— суди, боже, йому,
А як тому прескурвому сину — не дай, боже, йому».
У неділю рано-пораненьку ув всі дзвони гудуть,
Уже ж тую молоду дівчину та до церкви ведуть.
Один веде за білую ручку, другий за рукав,
Третій іде, важенько здихає, що любив, да не взяв.
Як привели її до церковці: «От тепер ти моя!»
А вона стала, щиро одказала: «Ще я не твоя!»
Ой поставили її да у церковці: «Тепер ти моя!»
А вона стала, гірко й одказала: «Ще я й не твоя!» 
Ой зв’язали їй да білії ручки: «Тепер ти моя!»
Вона ж стала, гірко заплакала: «Тепер воля твоя!»
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Вандрували два студенти

Вандрували два студенти 
До Львова до школи, 
Малювали і писали 
Дівчиноньки брови. 
Малювали, і писали,
І шнурочком вили;
Мав же я одну дівчину — 
Люди єї взіли.
Най ю беруть, най ю беруть, 
Я ся не повішу,
Она прийде у гостину,
Я ся нев потішу.
Викопаю криниченьку 
На своїм подвір’ю,
Она прийде по водоньку 
До мене в неділю.
А я гадав, товаришу,
Що то зоря сходить,
А то моя дівчинонька 
По водоньку ходить,
А я гадав, товаришу,
Що то зоря зійшла,
А то моя дівчинонька 
По водоньку прийшла.

Якщо калина не цвіла

Якщо калина не цвіла,
То не ламай калину,
Якщо ти в армії не був,
То не кохай дівчину.
«Я пам’ятаю вечір той,
Ти плакала за мною 
І на прощання раз у раз 
Махала хустиною».
«Чи пам’ятаєш, милий мій, 
Як то село зоріло,
А моє серце молоде 
І нило, і горіло?»
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А хлопець з армії прийшов,— 
Дівчина заміж вийшла,
А хлопець був ще молодий, 
Сльозами лиш обмився.
Якщо калина відцвіла,
Тоді ламай калину,
Якщо ти з армії прийшов, 
Тоді кохай дівчину.

У моєму городчику

«У моєму городчику 
Цвіте мушкателька.
Скажи, скажи ти, миленька, 
Чого ж ти сумненька?»
«Мій миленький служе в війську 
Нічого не знає,
Що його наймилішая 
Іншому присягає».
Ой їде милий з війська,
З  милою ся здибає,
Виймає праву ручку 
З  мйлою ся вітає:
«Мила ж  моя, мила,
Д е ти слово діла?
Як я йшов до війська 
Ти три рази вмліла».
«Ой милий мій, миленький, • 
Піду за тобою.
І будемо ми ся жити,
Як муж із жоною».
«Ой мила, миленька,
Так не треба робити,
Бо кому ти присягала,
То з тим мусиш жити».

Л етіли гусоньки з далекого краю

Летіли гусоньки з далекого краю. 
«Пождіте, гусоньки, я вас розпитаю: 
Чи ви з того краю, скуль милого маю? 
Як із того краю, то буду питати,
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Як з другого краю, то буду писати.
Мого миленького не чуть, не видати,
Тільки на пісочку два слідочки знати:
А їден слідочок — коня вороного,
А другий слідочок — мого миленького.
Ой пойду в садочок та й вирву листочок,
Ой чи не прикрию милого слідочок,
Щоб по його сліду люде не ходили,
Щоб мого милого інші не любили;
Щоб по його сліду пташки не літали,
Щоб «мого милого інші не кохали».
«Де тая криниця, що ворон напився?
Д е тая дівчина, що з єю любився? »
«Вже тая криниця травою заросла,
Вже твоя дівчина давно замуж пошла,
Вже позаростали стежки та доріжки,
Ой де походили наші білі ніжки.
Ой де походили — ходити не будем,
Ой що промовляли — вже більше не будем»,

Ой кохав тебе, потішав тебе

Ой кохав тебе, потішав тебе 
Та як мати дитину, (2)
А тепереньки ізостався я,
Як у полі билина. (2)
Ой кохав тебе, милував тебе, 
Та як мати дитятко, (2)
А теперенька ізостався я,
Як у морі утятко. (2)
Ой кохав тебе, милував тебе 
Та казав: «Моя будеш», (2) 
А теперенька коло іншого,
Як голубонька, гудеш. (2) 
Ой гуди, гуди, та голубонько, 
Ой поки нагудешся: (2)
Як піймаємо, приборкаємо — 
Та усе поминеться. (2) 
Поминулися в саду яблучка 
Ще й солодкії дульки, (2) 
Поминулося дівуваннячко 
Ще й дівоцькії думки. (2)
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Поминулися в саду яблучка 
Ще й волоські орішки, (2) 
Поминулося дівуваннячко 
Ще й дівоцькії смішки. (2)

З а  річкою за  бистрою десь мій милий живе

За річкою за бистрою десь мій милий живе,
А до мене щовечора, як рибонька, пливе.
Пливи, пливи, щуко-рибо, уплинь за водою, 
Скажи мойму миленькому» що я сиротою.
Тепер же я сиротою навіки зостала,
Заручений мій миленький, що вірно кохала. 
Хотя й же він заручений, як говорять люде,
А коли він мій суджений, то він Моїм буде.
І спідниця черчатая із самого черцю;
Ой здається, не журюся, прийшла туга к серцю. 
Іще шуби не зносила, коралів не буду;
Таки ж бо я в сьому селі невісткою буду.
Іще шуби не зносила, коралів не порвала,
Таки ж бо я того буду, кого я кохала.

Зеленая черешенька од сонечка ізів’яла

Зеленая черешенька од сонечка ізів’яла,
Гей, од сонечка ізів’яла *.

Молодая дівчинонька козаку світ зав’язала,
Ой зав’язала світ, ой гулять йому заказала.
Ой у хаті, у кімнаті, лежить козак на кроваті, 
Лежить козак на кроваті, а дівчина край кроваті: 
«А чого лежиш, не говориш і словечка не

промовиш?» 
«Ох як мені говорити,— хотять мене оженити, 
Хотять мене оженити ще й з тобою розлучити.
Ой розлука мені з тобою, ось як рибі із водою! 
Щ ука-риба в морі грає та й та собі пару має,
А я живу в божій карі, не дав мені господь пари!»

* Друга частина кожного рядка повторюється з «гей!».
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З а  густими лозоньками

За  густими лозоньками 
Б іж ить річка струєчками, 
З а  густими лозоньками 
П лаче дівка слізоньками. 
«Не плач, мила, не журися, 
Щ е я молод, не женився: 
Ой як буду женитися, 
Прийди, серце, дивитися, 
Ой як буду вінчатися, 
Прийди, серце, прощатися,
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Ой як буду гільце вити, 
Прийди, серце, пива пити». 
«Щоб не діждав женитися, 
Щоб я прийшла дивитися; 
Щоб не діждав вінчатися, 
Щоб я прийшла прощатися; 
Щоб не діждав гільце вити, 
Щоб я прийшла пива пити».

Туман, туман по долині

Туман, туман по долині, 
Ш ирокий лист на ялині,
А ще ширший на дубочку, 
Кличе голуб голубочку 
Хоч не свою, то чужую: 
«Прийди, серце, поцілую». 
«Нащо ж  чужу ціловати, 
Серцю жалю завдавати?» 
За густими лісоньками 
П лаче дівка слізоньками. 
«Не плач, дівча, не журися, 
Щ е я, молод, не женився;
А як буду женитися,
Прошу, серце, дивитися,
Я дам пива напитися». 
«Мені пиво та й не в диво, 
Дивнішая зрада твоя, (2) 
Що ти не мій, я не твоя,
Що зо мною закохався,
А з іншою повінчався».

Ой кувала зозуленька в полі на ячмені

Ой кувала зозуленька в полі на ячмені,
Та й від тебе аж  до мене барвінок си стеле.
Що я чула, моя мамко, мій милий си женить,
Най си женить, най си женить, най здоров газдує, 
А я таки добре знаю , що за  мнов банує.
Н ай банує, най банує, буде банувати,
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Бо такої миленької треба пошукати!
Ой ф ільварок, моя мамко, ф ільварок, ф ільварок,— 
Там я буду за  невістку, де в хаті дзигарок!
Ой фільварок, моя мамко, та ще й фільварочок,— 
Там я буду за невістку, де один синочок!

Дурна пташечка жовтобрюшечка

Д урна пташечка жовтобрюшечка, 
Щ о по пруттячку скаче,
Д урна дівчина ще й безумная,
Щ о за гультяєм плаче.
«Ой як ж е мені, та як ж е мені 
З а  тобой не тужити:
Д о  мене ходив і мене любив,
Та хочеш ся женити! 
Ж енися-жени, женися-жени,
Біг тобі допоможе,
З а  мою просьбу й за мою щирість 
П окарай тебе, боже!
Не карай, боже, не карай, боже,
Ні вогнем, ні водою,
П окарай, боже, покарай, боже, 
Лихою дружиною:
Бо вогонь, вода, бо вогонь, вода — 
То на час, на годину,
Л иха друж ина, лиха друж ина, 
Обсудить всю родину!»

Н а високій полонині

Н а високій полонині 
Барвінок ся стелить,
«М амко моя солоденька,
Лю бко мій ся женить».
«Най ся стелить, най ся стелить, 
Д ал і пожовтіє,
Най ся женить, най ся женить, 
Д ал і повдовіє».
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Ой боже, боже, яка я вродилась

Ой боже, боже, яка я вродилась:
Нема того дня, щоб я не журилась.
Ані того дня і ні тієї ніченьки,
Щ об не плакали мої карі оченьки.
Вчора не було і сьогодні немає,
На третій вечір коником приїж дж ає,
Свою миленьку словами вговоряє:
«Ой ти, дівчино, ти, пахучеє зілля!
Не брав я тебе, та прошу на весілля».
«Не проси ж  мене та проси свого роду,
Щ об ти женився щомісяця, щогоду.
Щ об ти женився — в селі дівок не стало б,
Щоб над тобою сонечко не світало!»
«Бодай, дівчино, тоді ти зам іж  вийшла,
Як у степу при дорозі яра рута зійшла».
А дівчина догадалась, насіяла рути,
Як ізійшов дрібний дощик, яра рута зійшла.
Ой брехали воріженьки — дівка заміж  вийшла. 
«Нехай брешуть, нехай брешуть, я їх не боюся, 
Росте коса до пояса,— женихів діждуся».



ПРИМІТКИ

Українські народні пісні про кохання записуються і публі
куються вж е м айж е чотири століття: вони зустрічаю ться у ру
кописних співаниках X V II— XV III ст. та чи не в усіх друкова
них пісенних збірниках, що з ’являлися, починаючи з другої по
ловини X VIII ст. і до нашого часу. В даній книзі вміщено 
найхарактерніш і за  змістом і художньо найколоритніш і зразки . 
Більш ість текстів подається за  публікаціям и останніх двох 
століть — від зібрань М. М аксимовича, М. Гоголя і до найно
віших сучасних (записи П. Тичини, М. С тельм аха та ін .). Д а в 
ніших записів збереглося мало, з них узято поодинокі твори. 
Прагнучи якоюсь мірою відобразити поширений у співацьких 
колах репертуар останнього часу, вносимо до книги й нооі 
записи з різних областей України, а також  найпопулярніш ї 
пісні літературного походження.

Окремих видань лірики кохання небагато. Вперше видав у 
Києві 1864 р. невеличку книжечку «Пісні про кохання» Д . Л ав - 
ренко. Через сто років вийшла нова зб ірка пісень під такою ж 
назвою —  перша книга двотомника «У країнські народні пісні» 
(Упоряд. Г. Сидоренко, К., «Дніпро», 1964). В 1971 р. з ’яви л а
ся ще одна невелика обсягом ілю стрована зб ірка «У країнські 
народні пісні про кохання» (Упоряд. ІО. Б ілякова і М. К агар 
лицький, К., «М истецтво»). В останні десятиріччя виходили 
маленькі пісенники цієї тематики — «Струни серця» ( К ,  «Д ні
про», 1965, 1966, 1970, 1985 рр.); «Українські народні пісні про 
кохання». П ісенник (Упоряд. Т. Д м итрієва, К-, «Музична У кра
їна», 1978).

Подані тут твори записувалися в різних регіонах України. 
Довгочасне виконання цих пісень, перехід їх  від одної м ісце
вості до іншої спричинили появу багатьох варіантів, взаємо- 
обмін між  окремими творами певними мотивами. Цим поясню
ється подібність деяких текстів та художньо-образний перегук 
різних за змістом та емоційною атмосферою пісень. У народ
ній творчості — це закономірне явище.

Тексти подаються тут за сучасним правописом, із збереж ен
ням діалектних лексичних і морфологічних рис та найхарактер
ніших особливостей вимови.

У примітках зазначається, коли й ким записано пісню, 
якщо ці відомості є і не винесені в назву дж ерела.

У примітках до пісень літературного походження названі 
автори первісного тексту — там, де вони відомі.
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сии. М атериалн  и исследования, собранньїе П. Чубинским, 
т. 5. С П Б, 1874.

Ц Н Б  — відділ рукописів Ц ентральної наукової бібліотеки А ка
демії наук УРСР.

Яворницький — М алороссийские народние песни, собранньїе 
проф. Д . И. Зварницким  в 1878— 1905 гг. Екатеринослав 
1906.

Ярошинська —  Н ародні пісні з-над Д ністра в записах Євгенії 
Ярошинської. Упоряд. М. Гуць. К., 1972.

Ященко — Буковинські народні пісні. Упоряд. Л . Ященко. К., 
1963.

Р о з д і л  1 
Зустрічі. Освідчення

Н а улиці скрипка грає. Лисенко, V II, с. ЗО.
Не вийся, хмелю. Б елза, с. 135.
С каж и мені правду, моє серденя. М арко Вовчок-М аркович, 

с. 80.
Коло млина ясенина. Грінченко, с. 385 (м. Н ова Ушиця на 

П оділлі).
Ой піду я в дубину, дубину. Ігри та пісні, с. 191.
П ора, мати, жито ж ати. Куба, с. 97.
Д а й хм арка наступає. ІМ ФЕ, ф. 31— 2, од. зб. 22, арк. 2 

(с. Зятківц і на Вінниччині).
Бодай ся когут знудив (с. Слобода на Івано-Ф ранківщ ині, 

1967, І. П рокопів).
Беру воду та з переброду. Лисенко, V, с. 65.
Ой мамуню, мамусенько. ІМ ФЕ, ф. 14— 3, од. зб. 367, арк. 49 

(с. П ередмірки на Тернопільщ ині).
Ой піду я, піду. Б алл іна, с. 71— 72.
Ой у полі з березоиьки. Ошуркевич, с. 125— 126.
По тім боці, у толоці. Грінченко, с. 385 (с. Красне, Канівсько

го пов.).
А сьогодні день субота. Верьовка, с. 74— 75.
А у тих багачок. Лисенко, V II, с, 31.
Іванцьо сіно косить. Грінченко, с. 384 (П од ілля).
З а  нашою слободою. Багатоголосся, с. 332 (Вінниччина).
Ой на лану, на ланочку. Верьовка, с. 32.
Ой гаю мій, гаю. Демуцький, 1907, с. 123.
Ой хлоп’яча біда — у некрути брати. Чубинський, с. 892 

(м. Ж аботин, Черкаського пов.).
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Коло млина, коло броду. Н ТЕ, 1971, №  4, с. 97 (с. Ілавче на 
Тернопільщ ині).

Та все під оконце, та все під оконце. Тичина, с. 37—38 
(с. Хмельниці на Чернігівщ ині).

Сивий голубочку, сидиш на дубочку. Золоті ключі, вип. З, 
с. 83 (с. Будерож , Д убенського пов.).

Ой у лісі, в лісі. Руданський, с. 96 (П оділля).
Д е ти, хмелю, зимував? Яворницький, с. 447—448. (Гайсин- 

ський пов. на П оділл і).
Ой у полі верба. Конощенко, II, с. 70—71. (с. О бознівка на 

Херсонщині).
Не погожа в ставу вода. Демуцький, 1954, с. 40.
Чи се тая удівонька. М арко Вовчок-М аркович, с. 171.
Ой чия то та пшениченька. Руданський, с. 87 (П од ілля).
Зеленеє жито, зелене. Б алліна, с. 33—34.
Котилася зоря з неба да впала додолу. ІМ ФЕ, ф. 29—3, од. зб , 

52, арк. 14— 15 (с. Вороньків на Полтавщ ині, 1845).
Л етить галка через балку. Пісні літ. походження, с. 177— 178 

(слова Т. Ш евченка).
Ой ти, дівчино, червона калино. ІМ ФЕ, ф. 24— 5, од. зб. 69, 

арк. 9, № 14.
Ой повій, вітер, яром. ІМ ФЕ, ф. 14— 5, од. зб. 350, арк. 128 

(с. Шибено на Хмельниччині, 1962).
Ой у полю дуб зелений. Грінченко, с. 375.
Я учора не був і тепер не був. Костомаров, с. 287—288.
По садочку ходжу, не находжуся. Кольберг, Холмщина, т. 2, 

с. 17.
Сонце низенько, вечір близенько. (Коломийський р.-н, 1966 р„

І. П рокопів).
П іду я горами. Спіааночки мої, с. 63 (с. Кийов, Східна Словач

чина).
Дівчино, дівчино, ти моя кохана. ІМ ФЕ, ф. 14—3, од. зб. 388, 

арк. 1714 (с. П альчннці на Тернопільщ ині).
Д івчинонько-чарівниченько. Зу їха , с. 240 (Вінниччина).
Пливе човен, води повен. Лисенко, VI, с. 61 (м. Козелець на 

Ч ернігівщ ині).
Ой звисли, звисли. Руданський, с. 99 (П од ілля).
І вчора орав, і сьогодні орав. М арко Вовчок-М аркович, с. 177 

(с. К ам ’яний Брід, Звенигородського пов.).
Ж ито, мамцю, жито, мамцю. Б елза, с. 165.
Ой за гаєм , гаєм, гаєм зелененьким. М арко Вовчок-М аркович, 

с. 177 (хут. П етруш івка на Ч ер н іг ів щ и н і).
Ой вилетів ранній пташок, вдарився в комору, ІМ ФЕ, ф. 29— 

З, од. зб. 366, арк. 8 (Буковина).
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Зелена калина. ІМ Ф Е, ф. 14—3, од. зб. 367, арк. 171 (с. П еред- 
мірки на,Тернопільщ ині).

Звати  синю квітку. Там же.
Котилася бочка та все з огірками. Укр. нар. пісня. К., 1936, 

с. 342— 343 (с. Погребищ е на Вінниччині).
Вийди, дівчино, вийди, дівчино. Руданський, с. 94 (П од ілля).
А в садочку сливовому. П існі К арпат. Ужгород, 1972, с. 28.
Гей ще кури не піли. ІМ ФЕ, ф. 14— 3, од. зб. 344, арк. 18 

(с. Ш ирівці Горішні на Буковині, 1931).
Вітер віє, сонце гріє. Ященко, с. 316—317.
Ой за  двором, за  покойом м альоване тичче. ІМ Ф Е, ф, 28—З, 

од. зб. 104, арк. 27 (с. Д алиш ів у Галичині, 1895).
Сонце низенько. Ц Н Б , ф. 1, од. зб. 1302, арк. 15— 16 (Київщ и- 

на, 1840-і рр .).
Ой у полі дві тоиолі. Демуцький, 1950, с. 58.
Чи ти чула, дівчинонько. Тичина, с. 37 (с. С тара Б асань  на 

Чернігівщ ині, 1921).
Ой стелися,, барвіночку. Верьовка, с. ЗО— 32.
В илітав ж е соколонько. ІМ ФЕ, ф. 24—5, од. зб. 77, арк. 44 

(с. Кобеляки на П олтавщ ині).
Ой по горах, по долинах. ІМ ФЕ, ф. 24— 5, од. зб. 78, арк. 38 

(1890-і рр., Б. П ознанський).
Вийди, Грицю, на улицю. Чубинський, с. 10.
Ой по горі, ой по горі. Ященко, с. 369— 370.
Болить мене головонька. Пісні К арпат. Ужгород, 1972, =с. 114.
Іванку, Іванку. Там же, с. 103— 104.
Повій, вітре, буйнесенький. Руданський, с. 91 (П од ілля).
Ой ти, вербо моя кучерявая. Ошуркевич, с. 122.
Ой маю я чорні брови. ІМ ФЕ, ф. 24—5, од. зб. 69, арк. 24— 25,
Ой ти, козаче, з чужого краю. Стельмащ ук, с. 37.
Ой у полі криниченька. ІМ ФЕ, ф. 2, од. зб. 14, арк. 12. (Ч ер

нігівщ ина, 1850-і рр.).
Ой чом соловей не щебече. ІМ ФЕ, ф. 24— 5, од. зб. 85, арк. 37,
Плине човен, води повен. М арко Вовчок-М аркович, с. 173.
Вітер віє коло хати. Демуцький, 1905, с. 17.
Ой у полі дві тополі. Верьовка, с. 47—48.
Ой ти, дубе, зелен дубе. Ошуркевич, с. 100.
Вари, мати, вечеряти, я піду гуляти. М арко Вовчок-М ар

кович, с. 175 (с. Сичівка, Радом иш льського пов. на Ж ито
мирщ ині).

Тече вода з-під явора, тече вода з лугу, Федько, с. 113 (с. Ро- 
китниця, Ковельського р-ну).

Ой піду я у садочок. ІМ ФЕ, ф. 14— 3, од. зб. 342, арк. 92 
(с. Биковець па Тернопільщ ині).
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Попід гору високую червоний шнурочок. ІМ ФЕ, ф. 29—3, од. 
зб. 79, арк. 41 (с. Ж ураки  на Станіславщ ині, 1903).

Добривечір, дівчино, чия ти. М арко Вовчок-М аркович, с, 381 
(х. П етруш івка на Чернігівщ ині).

Ой піду я в полонину. Купчанко, с. 185— 186 (Б уковина).
Вечір на дворі, ніч наступає. Демуцький, 1905, с. 16.
Ніч яка місячна, зоряна, ясная. П існі літ. походження, с. 255— 

256 (слова М. С тарицького).
Голуб, мати, коло хати кругом облітає. Чубинський, с. 68 

(с. Колюшна на П олтавщ ині).
ОГі у полі край дороги клен-дерево має. Чубинський, с. 869— 

870 (м. Хорол на П олтавщ ині).
Коло млина калина, калина. Ігри та пісні, с. 250 (с. Крас* 

нопілка на Уманщ ині).
Не ходи, козаче, понад берегами. Чубинський, с. 882 (Воро* 

ніж чина).
Чия то верба. Ошуркевич, с. 108.
Ой вишенька, черешенька. М арко Вовчок-М аркович, с. 193.
Ой у лузі калина стояла (с. Понорниці на Чернігівщ ині, 1980,

О. Д ей *).
Мати сина научала. Чубинський, с. 436 (Х арківщ ина).
А у вдовиці, вдовиці гарнії вечорниці. ІМ ФЕ, ф. 28— 3, од. 

зб. 289, арк. 77 (с. Суськ на Волині, 1922).
Д а  туман полем, да туман полем. М арко Вовчок-М аркович, 

с. 193.
Пусти мене, моя мамко, та й на вечерниці. Ярош инська, с. 36,
П рилетіла зозуленька. П аулі, с. 114.
Ой казала  мені мати. П існі літ. походження, с. 243 (слова 

С. Гулака-А ртемовського).

Р о з д і л  2 
Лю бощ і. Ревнощі

Ой летіла горлиця через сад. Укр. нар. пісні. К., 1951, с. 160.
Ой закувала зозуленька, закувала. Чубинський, с. 511.
По тім боці Дунаю , Дунаю . Чубинський, с. 510— 511 (м. Ко

нотоп) .
Долина-долиночка. Грінченко, с. 196 (Ч ернігівщ ина).
Коли б не лужечки та не бережечки. Ц Н Б , ф. 1, од. зб. 1476, 

арк. 61— 62 (Бердичівський пов., 1871).
Ой у полі клен-дерево різно. Лисенко, V, с. 64 (м. Бобринець 

на Херсонщині).

* Далі записи О. Дея позначені зірочками.
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Ой поїхав миленький. ІМ ФЕ, ф. 29— 3, од. зб. 181, арк. 146 
(Холмщ ина).

Ой за током, за током. Багатоголосся, с. 246 (Ч еркащ ина).
їх ав  козак містом. (Тернопільщ ина, 1984).
Сіно моє, сіно. ІМ ФЕ, ф. 29— 3, од. зб. 112, арк. 68—70 (с. Бла- 

ж ів на Л ьвівщ ині, 1884).
П аде дощ, паде дощ. Пісні К арпат, Ужгород, 1972, с. 109— 110.
Ой пішла я, ой г.ішла я. Багатоголосся, с. 200 (Ч еркащ ина),
П асла дівка лебеді. П існі Карпат, 1972, с. 176.
Ой гиля, гиля. Ц Н Б , ф. 1 од. зб. 1318, арк. 41.
Ой у полі криниченька. Стельмах, с. 54.
Ой під мостом, мостом. ІМ Ф Е, ф. 31— 1, од. зб. 22, арк. З 

(с. Зятківц і на Вінниччині, 1918).
Д а  зрівняй, боже, гори, долини рівнейко. П існя з XVIII ст, 

ЗН ТШ , т. 155, 1927, с. 253.
Сумно мені, сумно (с. Л аск івц і на Тернопільщині, 1959,

С. С тельм ащ ук).
Ой у полі, в широкім роздолі. М арко Вовчок-М аркович, с. 202.
Н а добраніч усім на ніч. ІМ ФЕ, ф. 28— 3, од. зб. 58, арк. 35— 

36 (П оділля, 1875).
Ой вийду я за  ворота, стану між  орлами. М арко Вовчок-М арко

вич, с. 182.
Покочу я горішечок. (с. Кураш  на Ровенщині, 1971 р.).
Ой ж аль  мені вечірочка. Лисенко, VI, с. 56— 57.
Червона калина (с. Ілавче на Тернопільщині, 1970 р„ П. Бу- 

дівський).
Гиля, гиля, білі гуси, додому. Верьовка, с. 43—44.
Коло млина кременина. Багатоголосся, с. 310 (с. Рубанн на 

Сумщ ині).
Д а  чи я в темнім лузі гей не калина. ІМ ФЕ, ф. 14— 5, од. зб. 

416—416-а, арк. 44 (Кривий Ріг, 1970).
Солце низенько. Руданський, с. 103.
С каж и, скаж и, серце, правду. ІМ ФЕ, ф. 24—5, од. зб. 56, арк. 

49—50, (П оділля, 1880).
Ой не літай, воробею. ІМ ФЕ, ф. 29— 3, од. зб. 228, арк. 16. 

(с. Шешори на Станіславщ ині, 1900).
Ой у луж ку, при луж ку (с. Озерськ на Ровенщині, 1971).
І се село, і то село. М арко Вовчок-М аркович, с. 89 (Приймів 

хутір, Лубенського пов.).
Ой високо-рано моє серце в’яне. ІМ Ф Е, ф. З— 3, од. зб. 127, 

арк. 81 (1875 р.).
О перестань, перестань до мене ходити. Запис середини 

XVIII ст. (Ю. Яворский. Новьіе данньїе для истории мало- 
русской песни и вирши. Львов, і 921, с. 22— 23).
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Чи я ж  тобі не казала . Ц Н Б , ф. 1, од. зб. 1421-6, арк. 78.
Чиї коні на вигоні. М арко Вовчок-М аркович, с. 202 (х. Петру- 

ш івка на Чернігівщ ині).
Дівчино моя, переясловко. М арко Вовчок-М аркович, с. 378,
Ой дівчина-орлиця. ІМ Ф Е, ф. 2, од. зб. 27, арк. 315—316 (Ч ер

нігівщ ина, 1861).
Ой глибокий колодязю, золотії ключи. М арко Вовчок-М арко

вич, с. 226 (с. Сичівка, Радомиш льського пов.).
Ой перепеличка. ІМ ФЕ, ф. 24— 5, од. зб. 77, арк. 43 (м. Ахтир- 

ка на Х арківщ ині).
Д е ти, дубе, ріс. Стельмащ ук, с. 42—43.
П родав батько сірі воли. Гулак-Артемовський, с. 33.
Ой що то, мати. Демуцький, 1954, с. 59.
Піють куроньки, піють другії. ІМ ФЕ, ф. 28—3, од. зб. 181, 

арк. 9— 11 (с. П асічна на Станіславщ ині, 1904).
Гой піду ж бо я, гой піду ж бо я то в гору, то в долину. Федь- 

ковнч, с. 68.
Ой вж е сонце в вечірнім упрузі. Д ніпрова Чайка, с. 50.
П ожену я сиві воли на раннюю росу (с. Соломіївка на Ровен

щині, 1971).
За горою к ам ’яною. ІМФЕ. ф. 14— 5, од. зб. 380, арк. 128 

(с. Іванівка на Вінниччині).
Ти, дівчино, ти моє серденько. Верьовка, с. 57.
Ішов милий гіронькою. ІМ ФЕ, ф. 2, од. зб. 14, арк. 56 (Ч ер

нігівщина, 1850-і рр.).
їхав козак на воронім коні. Багатоголосся, с. 160— 161 (К и їв

щ ина).
На городі сіно. Руданський, с. 108 (П од ілля).
Ой чом не прийшов. Укр. нар. пісні. К., 1954, с. 366.
З а  тучами, за громами сонечко не сходить. М арко Вовчок- 

М аркович, с. 173.
Чого дуб зелений так рано зів 'яв . Стельмах, с. 54—55.
Ромен-зілля, ромен-зілля. М арко Вовчок-М аркович, с. 179.
Ой і вийду за ворота. Демуцький, 1907, с. 119.
Якби мені не тиночки. Нар. перлини, с. 189.
Ой ще місяць та не зійшов. ІМ ФЕ, ф. 23—3, од. зб. 49, арк. 

168 (с. Гринівці на Станіславщ ині, 1868).
Ой поросла травка-м уравка. ІМ ФЕ, ф. З—3, од. збг 141, арк. 

27 (с. Оленінка на Чернігівщині, 1865).
Та вж е третій вечір, як я дівчину бачив. М арко Вовчок-М арко

вич, с. 180 (с. Зіньків на П олтавщ ині, 1850).
Ой не цвіти буйним цвітом. Н ар. перлини, с. 184— 185.
Д івчинойко, моя голубойко. ЗН ТІП , 1897, кіі. 1, с. 10 (П існя зі 

співаника початку XVIII ст.).
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Дівчино кохана, здорова була. Маркевич-Галаган, с. 28, № 16.
Лом’ю калину, кладу на купку (с. Скородинці та Тернопільщи

ні, 1975 р., С. Стельмащук).
Ой з-за гори місяць сходить. Лисенко, VII, с. 15.
Ой матінко, жахаюся. Данилов, с. 2 (с. Андріївка на Чернігів

щині).
Та ой сон, мати, та ой сон, мати, Укр. нар. пісні, кн. 2. К., 

1954, с. 25— 26.
Ой крикнула сіра утка. ЦНБ, ф. 1, од. зб. 1505, арк. II (с. Же- 

мяни на Київщині, 1870-і рр.).
-Ой горішком доріжечка (е. Брідок, Чернівецької області, 

1967, В. Старощук).
■Коло річки, коло броду. Пкні літ. походження, с. 276 (слова 

Лесі Українки).
Місяць на небі, зіроньки сшоть. Нудьга, 2, с. 241,
Де Крим за горами... Пісні літ. походження, с. 120 (слова 

М. Петренка).
Чорнії брови, карії очі. П кні літ. походження, с. 244 (слова 

К. Думитрашка).
Ой ти, дівчино, з горіха зерня. Пісні літ. походження, с. 271— 

272 (слова І. Франка).
Козак од’їжджає. Зоре моя вечірняя. Упоряд Т. Булат. К., 

1982, €. 20.
Ой добрая годинонька була. Лисенко, VI, с. 50—51 (м. Черня- 

хів, Київщина).
Ой вийди, дівчино, вийди, .моє серце. Чубинський, с. 289.
Ой сів, поїхав на вороному коню. Белза, с. 96.
Засвистали козаченьки в поход з полуночі. Чубинський, 

с. 532—533 (Полтавщина).
Ой піду ж бо я на Україну. ІМФЕ, ф. 29—3, од. зб. 275, арк, 

53 (с. Сороцьке на Тернопільщині, 1910).
Ой гай, мамцю, ой гай, мамцю, ой гай зелененький. Тобілевич,

с- 211.
Пливе щука з Кременчука. Марко Вовчок-Маркович, с. 214.
Ой сюди гори і туди гори да яри. ІМФЕ, ф. 28—3 од. зб. 192, 

арк. 138, (м. Обухів на Київщині, 1906).
Не високо і не низько. Ященко, с. 220—221 (с. Чорногузи, Чер

нівецької обл.).
Ой куди ж ти, милий, од’їжджаєш. Марко Вовчок-Маркович, 

с. 213 (с. Сичівка, Радомишльського пов.).
Ой куди ж ти від’їжджаєш. Тичина, с. 53 (м. Батурин на Чер

нігівщині).
Ой ніч моя темная. Зу їха , с. 325—326 (Вінниччина).
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Чи я ж тобі не казала. ЦНБ, ф. 1, од. зб. 1421-6, арк. 78.
Чиї коні на вигоні. Марко Вовчок-Маркович, с. 202 (х. Петру- 

шівка на Чернігівщині).
Дівчино моя, переясловко. Марко Вовчок-Маркович, с. 378.
Ой дівчина-орлиця. ІМФЕ, ф. 2, од. зб. 27, арк. 315—316 (Чер

нігівщина, 1861).
Ой глибокий колодязю, золоті! ключи. Марко Вовчок-Марко

вич, с. 226 (с. Сичівка, Радомишльського пов.).
Ой перепеличка. ІМФЕ, ф. 24—5, од. зб. 77, арк. 43 (и. Ахтир- 

ка на Харківщині).
Де ти, дубе, ріс. Стельмащук, с. 42—43.
Продав батько сірі воли. Гулак-Артемовський, с. 33.
Ой що то, мати. Демуцький, 1954, с. 59.
Піють куроньки, піють другії. ІМФЕ, ф. 28—3, од. зб. Ш , 

арк. 9—11 (с. Пасічна на Станіславщині, 1904).
Гой піду ж бо я, гой піду ж бо я то в гору, то в долину. Федь-

кович, с. 68.
Ой вже сонце в вечірнім упрузі. Дніпрова Чайка, с. 50.
Пожену я сиві воли на раннюю росу (с. Соломіївка ва Ровен

щині, 1971). ... V
За горою кам’яною. ІМФЕ. ф. 14—5, од. зб. 380, арк. 128 

(с. Іванівка на Вінниччині).
Ти, дівчино, ти моє серденько. Верьовка, с. 57.
Ішов милий гіронькою. ІМФЕ, ф. 2, од. зб. 14, арк. 56 (Чер

нігівщина, 1850-і рр.).
їхав козак на воронім коні. Багатоголосся, с. 160— 161 (Київ

щина).
На городі сіно. Руданський, с. 108 (Поділля).
Ой чом не прийшов. Укр. нар. пісні. К., 1954, с. 366.
За тучами, за громами сонечко не сходить. Марко Вовчок- 

Маркович, с. 173.
Чого дуб зелений так рано зів’яв. Стельмах, с. 54—55.
Ромен-зілля, ромен-зілля. Марко Вовчок-Маркович, с. 179.
Ой і вийду за ворота. Демуцький, 1907, с. 119.
Якби мені не тиночки. Нар. перлини, с. 189.
Ой ще місяць та не зійшов. ІМФЕ, ф. 23—3, од. зб. 49, арк, 

168 (с. Гринівці на Станіславщині, 1868).
Ой поросла травка-муравка. ІМФЕ, ф. З—3, од. зб. 141, арк. 

27 (с. Оленівка на Чернігівщині, 1865).
Та вже третій вечір, як я дівчину бачив. Марко Вовчок-Марко

вич, с. 180 (с. Зіньків на Полтавщині, 1850).
Ой не цвіти буйним цвітом. Нар. перлини, с. 184—185.
Дівчинойко, моя голубойко. ЗНТШ, 1897, кн. 1, с. 10 (Пісня зі 

співаника початку XVIII ст.).
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Дівчино кохана, здорова була. М аркевич-Галаган, с. 28, №  16.
Л ом ’ю калину, кладу на купку (с. Скородинці та Тернопільщ и

ні, 1975 р., С. С тельм ащ ук).
Ой з-за гори місяць сходить. Лисенко, V II, с. 15.
Ой матінко, ж ахаю ся. Д анилов, с. 2 (с. А ндріївка на Ч ернігів

щ ині).
Та ой сон, мати, та ой сон, мати. Укр. нар. пісні, кн. 2. К , 

1954, с. 25— 26.
О й крикнула сіра утка. Ц Н Б , ф. 1, од. зб. 1505, арк. II (с. Ж е- 

мяни на Київщ ині, 1870-і рр .).
-Ой горішком доріж ечка (с. Брідок, Ч ернівецької області, 

1967, В. Старощ ук).
Коло річки, коло броду. П к н і літ. походження, с. 276 (слова 

Л есі У країнки).
М ісяць на небі, зіроньки сяють. Нудьга, 2, с. 241.
Д е Крим за горами... Пісні літ. походження, с. 120 (слова 

М. П етренка).
Ч орнії брови, к ар ії очі. П існі літ. походження, с. 244 (слова 

К. Д ум итраш ка).
Ой ти, дівчино, з горіха зерня. П існі літ. походження, с. 271—■ 

272 (слова ї .  Ф ранка).
К озак од’їж дж ае. Зоре моя вечірняя. Упоряд Т. Булат. К ,  

1982, с. 20.
Ой добрая годинонька була. Лисенко, VI, с. 50— 51 (м. Черня- 

хів, К иївщ ина).
Ой вийди, дівчино, вийди, моє серце. Чубинський, с. 289.
Ой сів, поїхав на вороному коню. Б елза , с. 96.
Засвистали козаченьки в поход з полуночі. Чубинський, 

с. 532— 533 (П олтавщ ина).
Ой піду ж  бо я на Україну. ІМ ФЕ, ф. 29— 3, од. зб. 275, арк, 

53 (с. Сороцьке на Тернопільщ ині, 1910).
Ой гай, мамцю, ой гай, мамцю, ой гай зелененький. Тобілевич, 

с. 211.
П ливе щ ука з Кременчука. М арко Вовчок-М аркович, с. 214.
Ой сюди гори і туди горн д а  яри. ІМ ФЕ, ф. 28—3 од. зб. 192, 

арк. 138, (м. Обухів на Київщ ині, 1906).
Не високо і не низько. Ященко, с. 220— 221 (с. Чорногузи, Ч ер

нівецької обл.).
Ой куди ж  ти, милий, од’їж дж аєш . М арко Вовчок-М аркович, 

с. 213 (с. Сичівка, Радомиш льського пов.).
Ой куди ж ти в ід ’їж дж аєш . Тичина, с. 53 (м. Батурин на Ч ер

нігівщ ині).
Он ніч моя темная. Зу іха , с. 325—326 (Вінниччина),
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Ой у лісі та й у лісочку битая дорога. Укр. нар. пісні, кн. 1. 
К.., 1954, с. 456.

Ой у лісі, в лісі. ІМ ФЕ, ф. 29—3, од. зб, 185, арк. 45 (с. Мура- 
фа на Х арківщ ині).

Ой ш умлять луги, ш умлять. Головацький, III, відд. 1, 
с. 176— 177.

Ой зимуш ка, знмуш ка, ти — холодная! Д ніпрова Ч айка, с. 62 
(с. Королівка на К иївщ ині).

В кінці греблі шумлять верби. (Б ез початкової строфи-конта* 
м інац ії). М аксимович, 1827, с. 97—98.

Ой любив та кохав. М арко Вовчок-М аркович, с. 211 (с. Сте- 
панці, Канівського пов.).

А все добре, а все добре, а все хорошенько. М арко Вовчок- 
М аркович, с. 207.

Чом ти мене, моя мати, рано не збудила. М арко Вовчок-М ар
кович, с. 188.

Ой чорна я си, чорна (с. П утила на Буковині 1967 р.*).
Ой чий то кінь стоїть. Н ародна творчість Волині. Л уцьк, 1957, 

с. 45— 46.
Ой вижу, вижу крутую вербу. ІМ ФЕ, ф. 14—5, од. зб. 442, арк, 

117— 118 (с. Трубки, Іваничівського району на Волині, 
1976).

Того мені ізнуда. Чубинський, с. 332, (Ушицький пов. на По
діллі) .

Ой зозулька ти сивенька. ІМ ФЕ, ф. 28—3, од. зб. 92, арк. 2 
(с. Д алеш ів на Галичині).

Ой полети, чорна галко. М арко Вовчок-М аркович, с. 217.
М ісяцю-князю. Буковина в піснях, Чернівці, 1957, с. 61.
Зацвіла в лузі лоза. Верьовка, с. 58—60.
Росла, росла калинонька. Багатоголосся, с. 285.
Ой з-за гори дим іде. Укр. нар. пісні, кн. 2, К ,  1954, с. 45.
Червона калино, чого в лузі стоїш. ІМ ФЕ, ф. 29—3, од. зб. 181. 

арк. 43— 44 (с. Веремин, Л ю блінської губ., 1903).
Ой що тепер я в превеликім горі. Золоті ключі, вип.1. К., 1964, 

с. 67—68 (П олтавщ ина).
Сумний вечір, сумний ранок (с. Зелений Гай на Тернопіль

щині, 1971, О. Будівський).
Заш ум іли листочки. ІМ ФЕ, ф. 29—3, од. зб. 185, арк. 28 (Сло

бода Ж укова на Херсонщині, 1900).
Ой у лузі калинонька. М арко Вовчок-М аркович, с. 243 (с. Кар- 

пилівка, Остерського пов. на Чернігівщ ині).
Ой по горах, по долинах. ІМ ФЕ, ф. 24—5, од. зб. 77, арк. 48. 

(м. Ахтирка на Х арківщ ині).
Все затихло півночі. Ошуркевич, с. 124.
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З а  Н емань іду. П к н і літ. походження, с. 94—95 (слова С. Пц- 
саревського).

Повій, вітре, на Вкраїну. Там же, с. 227— 228 (слова С. Ру- 
данського).

Ясно, ясно м ісяць сходить. П існі літ. походження, с. 82 (слова
І. К отляревського).

Віють вітри, віють буйні. М арко Вовчок-М аркович, с. 219 (сло
ва І. К отляревського).

Т а бодай тая  степовая могила зап ала. М арко Вовчок-М аркович, 
с. 203 (м. Золотонош а).

Дощ ик, дощик. Н ар. перлини, с. 202.
Н а камені ноги мию. ІМ ФЕ, ф. 14—3, од. зб. 344, арк. 149 

(с. Заставна на Буковині, 1931).
У саді-садочку. ІМ Ф Е, ф. 29—3, од. зб. 48, арк. 2 (с. Тисьме- 

ниця в Галичині, 1867).
У лузі калина (Коломийський р-н, 1966, І. П рокопів).
П омандрував козаченько. М арко Вовчок-М аркович, с. 215 

(с. Ю сківці, Лубенського пов.).
Всі зірочки до купочки. Ігри та пісні, с. 254 (м. Мена на Чер

нігівщ ині).
Ой дівчино моя. ІМ ФЕ, ф. 29—3, од. зб. 185, арк. 52 (Х арків

щина, 1900).
Іде козак дорогою, підківками креше. Чубинський, с. 410 

(Волинь).
Н адворі темненько ще й дощ ик іде. Тичина, с. 53 (с. П ідгірні 

на Київщ ині, 1949).
Із-за гори орел воду носить. М ирний-Білик, с. 62 (П олтав

щ ина).
З акувала  зозуленька а в зеленім гаї. ІМ Ф Е, ф. 29—3, од. зб. 

171, арк. 49— 50 (с. М ш ана в Галичині, 1889).
Коли б так  тобі, як тепер мені. М арко Вовчок-М аркович, 

с. 209 (с. Сичівка, Радомиш льського пов.).
Щ о з-під гор-гори. Верьовка, с. 38— 39 (с. Басаличівка на 

Вінниччині).
М ила, мила, що гадаєш . Ященко, с. 218— 219 (с. Ш и ііи н ц і, 

Чернівецької обл, 1959).
Сумний туман по долині. Ященко, с. 216— 217 (м. Ваш ківці, 

Чернівецької обл.).
У садочку місяць сходив. ІМ ФЕ, ф. 14— 3, од. зб. 645, арк. 65 

(с. П лоска на Хмельниччині).
Чорноморець, мати, чорноморець. Тичина, с. 64 (Київ, 1920).
Ой приїхав козак до бистрого ставу. Ц Н Б , ф. 1, од. зб. 3823, 

арк. 56:
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Ой у полі верба. Марко Вовчок-Маркович, с. 195 (с. Мотижин 
на Київщині).

Одсунь, дівко, кватирочку. ІМФЕ, ф. З—3, од. зб. 217, арк. 12 
(с. Лементарівка на Чернігівщині).

Р о з д і л  З 
Перешкоди закоханим

Ой у лузі, в лузі, ІМФЕ, ф. 24—5, од. зб. 76, арк. 21 (с. Янів, 
на Поділлі).

Пусти, мати, погуляти, Грінченко, с. 220 (Київщина).
Ой вийду я за ворота. Чубинський, с. 136 (с. Дударі на Київ

щині).
Гой вийду я на улидю, за тисові ворота. Федькович, с. 71.
Дай, боже, звечора погодоньку. Чубинський, с. 312 (Волинь)-,
Коли б мені, господи. Тичина, с. 51—52 (с. Піски на Чернігів^ 

іцині).
Дрібен дощик іде, дуб до дуба липне. Стельмах, с. 61.
І тоненька павутина плотом потяглася. Павлик, с. 47 (Стані< 

славщииа).
Тече вода з-під города. Павлик, с. 33—34.
Ой піду я до млина, що в млині ся діє. НТЕ, 1971, № 4, с. 99 

(с. Зелений Гай на Тернопільщині).
Чи це тая й удівонька. ЦНБ, ф. 1, од. зб. 1434, арк. 34 

(м. Сквира на Київщині).
Ой у броду беру воду. ІМФЕ, ф. 24—5, од. зб. 78, арк. 33.
Ой піду я у сад спати. Ігри та пісні, с. 263—264 (с. Пилипови» 

чі на Київщині).
Я по тобі, луже, не находжуся. Костомаров, с. 228—229 (Во

линь),
За річкою, за бистрою кохавсь козак з дівчиною. Марко Вов

чок-Маркович, с. 205.
Да вже третій вечір, як я дівчину бачив. ЗЮР, т. 2, с. 249.
Щ ось мя ізсушило. Чубинський, с. 225.
Чи ти, милий, пилом припав. Д івчина з легенди М аруся Чурай, 

К., 1974. с. 34— 35.
Ой зійди, зійди, ясен місяцю. Н ар. перлини, с. 187.
По садочку ходжу, коня в руках воджу. НТЕ, 1974, с. 99— 100 

(с. Ілавче на Тернопільщ ині).
На розсвіті добре спання. Демуцький, 1907, с. 102.
Ой, милий мій, зоря встає. (Зап . в Києві від Т. Козлової, 1985*).
Л етить галка через балку. П існі літ. походження, с. 179— 180 

(слова Т. Ш евченка).
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В чарах кохання моє дівування. П існі літ. походження, с.
278—279 (слова К. Б ілиловського).

С тала слава, стала слава. ЗЮ Р, т. 2, с. 241.
Пусти ж  мене, мати, барвіночку рвати. Костомаров, с. 283.
Ой ти, дівчино, горда та пишна. ІМ Ф Е, ф. 29—3, од. зб. 100, 

арк. 23—24 (Харківщ ина, 1882).
Я жита та не сіяла, само жито родить. Гоголь, с. 409.
М ісяцю-королю. Закарпатськ і нар. пісні. К., 1962, с. 213 

(с. Д овге).
Зелений ліс, буковнна. Ященко, с. 206.
Світив-бо місячок. Газ. «Н аш е слово» (В арш ава), 1971 р., 

№  5, с 5 (Л емківщ ина, 1. П рокопів).
Н ад  моєю хатиною чорна хмара стала. Конощенко, II, с. 13.
Ой боже ж  мій, боже, що та любов може, М арко Вовчок-М ар

кович, с. 232 (Радомиш льський пов.).
Скрипливії ворітечка. Н ар. перлини, с. 199.
Б іда, біда та й не нам. Грінченко, с. 188 (П оділля).
Ой на воді два лебеді. Ошуркевич, с. 119— 120.
П осіяла-м  руту круту межи берегами. Коціпінський, І, с. 15.
Ой піду я в сад гулять. Укр. нар. пісня. К , 1936, с. 266.
М инулися мої ходи через огороди. Чубинський, с. 147.
Ой дівчино Галю, не роби жалю . Д ніпрова Чайка, с. 59.
Ой верше мій, верпіе. Гиж а, с. 210—211.
Тихая вода берег вириває. Кольберг, Холмщина, т. 2, с. 15.
Віють вітри, віють буйні, аж  ш умлять байраки. Ц Н Б, ф. 1. 

од. зб. 3804.
Д ва голуби воду пили. Зу їха, с. 310 (Вінниччина).
Чорна гора, не курися. Д е Воллан, с. 73.
Ой там за горою, ой там за крутою. Присяж ню к, с. 329.
Ой не піде дробен дощ ик без тучі, без грому. М анж ура, с. 128 

(с. Ворож ба на Х арківщ ині).
Гей у рути та верхи крути. ҐМФЕ, ф. 24— 5, од. зб. 64, арк. 66 

(с. Красносілка, Чнгирннського пов., 1888).
В чистому полі. ІМ ФЕ, ф. 24—5, од. зб. 76, арк. 17 (Радом иш 

льський пов,).
Сумно, хмарно по долині. ІМ ФЕ, ф. 29— 3, од. зб. 275, арк. 57 

(с. Сороцьк в Галичині).
По садочку походжаю. М арко Вовчок-М аркович, с. 227,
Гой дай же, бож е, та дай же, боже, та вечера д іж дати. Федько- 

вич, с. 83.
Щ о то в лісі заш уміло. ІМ ФЕ, ф. 29—3, од. зб. 185, арк. 56 

(Харківщ ина, 1900).
Ой в городі конопельки, верхи зелененькі. М арко Вовчок- 

М аркович, с. 199.
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В степу конопельки, верхи зелененькі. М ирний-Білик, с. 64 
(П олтавщ ина).

Ой у лісі, у лісочку терен процвітає. Руданський, с. 109 (По
д ілля ).

Ой не шуми, луж е, та зелений байраче. М ирний-Білик, с. 77.
Ой ти, місяцю ясний. Конощенко, II, с. 81—82.
Ой чия то черешенька, ой чия то вишня? Конощенко, с. 38.
Лугом іду, коня веду, розвивайся, луже. Укр. нар. пісні, кн. 2. 

К., 1954, с. 41—42.
Коб я була така  красна, як зоронька ясна. Костомаров, с. 268 

(Волинь).
Ой вийду я за ворота, гуляю  й гуляю. Нечуй-Левицький, 

с. 233—234 (с. Стеблів на К иївщ ині).
Ой вийду иа гору. НТЕ, 1971, №  4, с. 101 (с. Зелений Гай на 

Тернопільщ ині).
Ой піду я в ліс на малини (м. Болехів на Івано-Ф ранківщ ині, 

1972*).
Терен, мати, коло хати. Укр. нар. пісні, 1946, с. 150.
Не ходила на юлицю й не піду. Кравченко, с. 44.
Ой летіли гусочки низько понад стріхи (с. В олосянка на З а 

карпатті, 3. Василенко).
Ой з-за гори місяць сходить. Лисенко, V II, с. 15.
Іде козак дорогою, дівчина другою. М арко Вовчок-М аркович, 

с. 204.
Пливе качка, пливе, пливе сороката (с. Берлоги на Івано- 

Ф ранківщ ині, 1967, Є. У рядко).
Тонкая хмелиночка на яр подалася. Чубинський, с. 123 (Бо

риспіль).
Ой не ходи, багачику, горою за мною (с. Н иж ановичі на Дро- 

гобиччині, П. О леняк).
Ой морозе, морозеньку, добрий чоловіче (с. Катеринопілля на 

Черкащ ині, О. Л иходій).
Ци всі сіна покошені. ІМ ФЕ, ф. 28—3, од. зб. 49, арк. 17 (с. Ко- 

линці на Станіславщ ині, 1867, М. Бучинський).
Л я вийшов на улицю. В. Ш ухевич, Гуцульщ ина, ч. З, Львів, 

1902, с. 117,
Одна гора високая. М арко Вовчок-М аркович, с. 185.
Там на горі три криниченьки. ІМ ФЕ, ф. 29— 3, од. зб. 49, арк. 

23 (Галичина).
Світить місяць по садочку. ІМ Ф Е, ф. 14—3, од. зб. 406, арк. 6 

(с. Москвин на Ровенщ ині).
Ой згоріла скирта сіна (с. Зелений Гай на Тернопільщині, 

1970, П. Будівський).
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Я ж  дум ала, мати, що то місяць сходить. Присяж ню к, с. 304 
(с. Погребище на Вінниччині, 1962).

Прийшов к тобі, дівчинонько, ти ж  мене порадь. Грінченко, III, 
с. 217 (с. В ертіївка на Чернігівщ ині).

Та туман яром котиться. ЗО малорусских трехголосньїх песен. 
Вьіп. 3. М „ 1907, с. 13.

Ой у полю край дороги. Руданський, с. 102 (П од ілля).
Ш умить, гуде дубрівонька. Є длічка, с. 72—73.
Ой піду я до гаю. Там же, с. 54.
Там, де Я трань круто в ’ється, з-під каміння б’є вода. При

сяжнюк, с. 300 (с. П огребищ е на Вінниччині, слова М. Ш аш- 
кевича).

Ти не моя, дівчино мила. Пісні літ. походження, с. 231— 232 
(слова С. Руданського).

Р о з д і л  4 
З р ад а . Розлука

Ой люблю я хорошую дівоньку. Запис з кінця XVII ст.— 
Українсько-руський архів, т. XI. Л ьвів , 1925, с. 16— 17.

Тече річка невеличка з вишневого саду. М арко Вовчок-М арко
вич, с. 206.

С каж и мені, мила, правду. ІМ ФЕ, ф. 29—3, од. зб. 390, арк. 57 
(Буковина, Є. Я рош инська).

Вийду я на гору. Л ьвівська наукова бібліотека, відділ руко
писів, ф. НД-90, т. 11, арк. 29— ЗО.

Ой у полі криниченька. ІМ ФЕ, ф. 14—3, од. зб. 107, арк.
279— 280 (с. П опасне на Дніпропетровщ ині).

Козакові велика потуга. Ц Н Б , ф. 1, од. зб. 1331, арк. 12 (Х ар
ківщ ина, О. П отебня).

Ой раненько сонце сходить. М аксимович, 1827, с. 124.
Дівчино, дівчино, що то з цього буде. П рисяж ню к, с. 326 

(с. Погребище на Вінниччині, 1962).
Ой нічка темненька, ще й дощ ик іде. Верьовка, с. 42—43.
Ой "там коло гаю. Зу їха , с. 381—382 (Вінниччина).
Та не шуми, луж е, луже. Кольберг, с. 198.
Ой ходила молода дівчина. М арко Вовчок-М аркович, с. 206 

(П олтавщ ина).
Та тече річка з Д унаєчка. Конощенко, II, с. 85— 86. (с. Л итвяки 

на П олтавщ ині).
Пливе човен води повен. Пісні літ. походження, с. 115 (слова

В. Заб іли ).
П онад садом, садом. Верьовка, с. 86—87.
Розпрягайте, хлопці, коні. Н ар. перлини, с. 233—234.
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Розвивайся, сухий дубе. М аксимович, 1827, с. 106—107.
А в полі береза. Верьовка, с. 91—92.
Ой чи травка, чи муравка. Стельмащ ук, с. 42.
П о садочку я гуляю. М арко Вовчок-М аркович, с, 187 (с. Смо» 

лин, Чернігівського повіту).
Як я ішов ввечір від дівчини. Гнатюк, с. 90—91 (с. Коропець, 

на Тернопільщ ині).
Гнеться, гнеться калинонька. М аксимович, 1827, с. 142.
Вже ж бо я поглядаю  та на ту чорну хмару. Чубинський, 

с. 385 (П оділля) .
Та селом йду, як не плачу. Грінченко, с. 230 (с. Євминка на 

Чернігівщ ині).
В зеленім гаю древко рубають. Гиж а, с. 227— 228.
А учора ізвечора. ІМФЕ, ф. 14—3, од. зб. 344, арк. 114 (с. Лу* 

ж ани на Буковині).
Ой на ставу, на ставочку. Багатоголосся (с. К ліш ківці на Бу

ковині, 1955).
Ц віте терен, цвіте терен. (Івано-Ф ранківщ ина, 1966, І. П ро

копів).
Ой сама я, сама, як  билинка в полю. Чубинський, с. 398— 

399 (П од ілля).
Ой дубова коновочка. Гнатю к, с. 94 (с. Григорів на Тернопіль

щині, 1890).
Чи я тобі не казала . Козланю к, с. 46.
Уже вечір іде. ІМ ФЕ, ф. 31—2, од. зб. 21, арк. 37 (с. Тиш ківка 

на Вінниччині, 1926).
Козак коника сідлає. Чубинський, с. 399 (П од ілля).
Темна нічка наступила. М арко Вовчок-М аркович, с. 215 (Брац- 

л ав ).
Ти, місяцю-місячєньку. Ой зац в іла черемшина. Зб . К., 1981, 

с. 48 (Л ьвівщ ина).
Через гору орел воду носить. Гоголь, с. 366—367,
Одна половина — червона калина. Українські пісні. З ібрав
О. Стеблянко. К., 1965, с. 73— 74 (Х арківщ ина).
Д а  вилітало два голуби із улиці, не напившися. Бодянські, 

с. 114.
Гой зацвіла калиночка в лузі. Федькович, с. 77.
А ще сонце не заходило. Райдуга. Репертуарний зб., 1980, 

№  18— 19, с. 89.
М ісяцю зоряний (с. Скородшіці на Тернопільщині, 1979,

С. С тельм ащ ук).
Л етить голуб, летить сивенький. Зап . І. Ігнатюк в с. Хворости- 

сте на П ідляш ш і (П Н Р ) 1973 р.
Ш ирокая та вулиця. М аксимович, 1827, с. 128,
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Ой ти, дубе кучерявий, лист на тобі рясний. М арко Вовчок- 
М аркович, с. 191.

Ой ізрада, карі очі, ізрада. ІЛ , ф. 5, од. зб. 216, арк. 39 (м. При
луки, П анас М ирний).

Та вж е не ходити яром за товаром. Гоголь, с. 341—342.
Ой не по правді та, мій миленький. Ц Н Б , ф. 1, од. зб. 1329, 

арк. 7 (запис О. П отебні).
Світи, світи, місяцю, гей. Н ар. перлини, с. 236— 237.
Зелена верба, зелена верба. Ященко, с. 322— 323.
Ой зійду ж я, зійду на гору крутую. Метлинський, с. 59 

(м. Радом иш ль на Ж итомирщ ині).
Там  над річкою, там над бистрою. Грінченко, с. 224 (с. Нижня 

Сироватка на Сумщ ині).
Ой з-за гори сонце сходить, а за другу зайде. Чубинський, 

с. 402—403 (с. Колюшна на П олтавщ ині).
Зеленая рута, жовтий цвіт. Ященко, с. 324— 325.
Ой зарж и, зарж и, вороний коню, да під круту гору йдучи. 

ІМ ФЕ, ф. З—2, од. зб. 117, арк. 3.
Вийду я на поле, гляну я на море. М арко Вовчок-М аркович, 

с. 232.
Сидить голуб на тичині. Тобілевич, с. 168.
Н ащ о мені чорні брови. Пісні літ. походження, с. 167— 168 

(слова Т. Ш евченка).
П ропала надія, розбилося серце. Нудьга, 2, с. 247.
Ой зелена дібрівонька, чого похилилась. М анж ура, с. 146
(с. Люботин на Х арківщ ині).
Коли любиш — люби дуж е. Ц Н Б , ф. 1, од. зб. 1392, арк. 8—9. 

(П олтавщ ина, 1830-і рр.).
Ой у полі та криниченька. Конощенко, перша сотня, с. 52 

(с. Б ілки на Київщ ині).
Ой летіла зозуленька. ІМ ФЕ, ф. 31—2, од. зб. 21, арк. 64 

(с. Зятківц і на Вінниччині, 1920).
А вж е тому аж  три роки. Грінченко, с. 259.
К ладочка, кладочка вузесенька (с. Скородинці на Тернопіль

щині, 1969, с. С тельм ащ ук).
Ой у полі билина, її вітер колише. М арко Вовчок-М аркович, 

с. 346.
Ой засвіти, місяченьку, та на той перелаз. Ошуркевич, с. 117.
Ой місяцю, місяченьку, не світи нікому. М арко Вовчок-М арко

вич, с. 88 (Золотоніський пов.).
Та пливе щ ука із Кременчука. Ц Н Б , ф. 1, од. зб. 5107, арк. 29.
Од поля до поля. Багатоголосся, с. 192 (П олтавщ ина).
Ой ти, дубе кучерявий. Стельмащук, с. 39.
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Зайш ло ясне сонце (с. П лощ а на Івано-Ф ранківщ ині, 197Г, 
Т. П авлиш ин).

Ой ти, дубе, дубе, кучерявий дуж е. ІМ ФЕ, ф. 6— 4, од. зб. 148, 
арк. 15 (К иївщ ина).

Ой ти, дубе, дубе, гей, кучерявий дубе. Верьовка, с. 55—56.
П лавало  яблочко («Наш е слово», 1973 р. № 5, зап. В. Хомик 

від лем ків).
Із-за гори високої орел воду носить. Ц Н Б , ф. 1, од. зб. 1476, 

арк. 60— 61 (Бердичівський пов., 1871).
Ой у полі стоїть два дубочки. ІМ ФЕ, ф. З— 3, од. зб. 215, 

арк. 59 (Козелецький пов. на Чернігівщ ині).
Веселість, веселість, де ти поділася. П рисяж ню к, с. 318 (с. П о

гребище на Вінниччині).
Світи, світи, місяченьку, та й на мій перелаз. Присяжню к, 

с. 323.
Д ва лебеді на воді і днює, й ночує. М арко Вовчок-М аркович, 

с. 199.
Без тебе, Олесю, пшеницю возити. Лисенко, V II, №  35.

Та нема гірш нікому, як тій сиротині. Лисенко, I II , с. 70— 71.
Котилися вози з гори, полам али ярм а. М арко Вовчок-М аркович, 

с. 187 (с. К арпилівка на Чернігівщ ині).
Ой піду я понад темним лугом (с. Кураш  на Ровенщ ині, 1971).
Лю билися, кохалися — обоє хороші. Гоголь, с. 409.
Ой соловей, ти — птичка м аленька. М анж ура, с. 142.
Та вж е вечір вечоріє, та й сонечко в крузі. ІМ ФЕ, ф. 14—З, 

од. зб. 344, арк. 46 (с. Реваківці на Буковині).
Чом не цвітеш, чом не родиш. ІМ ФЕ, ф. 14— 3. од. зб. 703, 

арк. 16 (с. Глапіава на Тернопільщ ині).
Ой тече річенька, ой тече бистрая. «Наш е слово», 27 трав. 

1973 р. (с. Лосе на Лемківіцині, Я. П олянський).
Ой що й у саду соловейко тьох да тьох. Конощенко, II, с. 46.
Чого, Надю , заж урилась. Багатоголосся, с. 179 (П олтавщ ина).
Сади мої, а сади зелені. Там же, с. 219— 220.
В арила я рибку. Там же, с. 324—325 (Донеччина).
Ой вишенько, черешенько, чом вишень не родиш. Присяжню к, 

с. 340—341.
їхав  козак за Дунай. Демуцький, 1907, с. 76— 77 (слова С. Кли- 

мовського, середина XVIII ст.).
Не щебечи, соловейку. Пісні літ. походження, с. 109— 110 (сло

ва В. Заб іл и ).
На зах ід  сонце вж е схилилось. Там же, с. 132.
Скаж и, нащо тебе я полюбила. Нудьга, 2, с. 245— 246.
Закувала зозуленька, очеретом летячи. Демуцький, 1905, с. 66.
Гей у полі долина, широка роздолина. Присяж ню к, с. 351.
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Ой піду я, молоденька. М етлинський, с. 96 (Х арківщ ина).
Ані їсти, ані пити. Демуцький, 1905, с. 8.
Ой лугом іду, голосок веду. Лисенко, V, с. 74 (Ч ернігівщ ина). 
П омер козак, помер молод. Присяж ню к, с. 341 (Вінниччина). 
Ой вишеньки, черешеньки. Ященко, с. 346—347.
Ой м ала я білу рож у (с. Купчинці на Тернопільщині, 1967,

B. Х ома).
їхав  козак на війноньку. Тобілевич, с. 142.
Козаченьку, куди йдеш. Лисенко, V II, с. 8.
Ой у саду на вишеньці. П існі літ. походження, с. 263—264 

(слова М. Кропивницького).
Вулиця гуде, де козак  іде. Укр. нар. пісні, ч. 2, 1965, с. 280. 
Не вір, дівко, парубкові. Кольберг, с. 116.
Вийш ла дівка, вийш ла красна. Грінченко, с. 256.
Гаю, гаю, гаю, гаю. Ошуркевич, с. 112— 113.
Тихо, тихо Д унай воду несе. Д ніпрова Ч айка, с. 53 (с. Королів- 

ка на Київщ ині).
Вітер віє, ш елевіє по дрібній ліщині. Франко, с. 91 (с. Лолин 

на Л ьвівщ ині).
Там на горі сухо-сухо (м. Болехів на Івано-Ф ранківщ ині, 

1972*).
Ой там  при долині. Ошуркевич, с. 126— 127.
Ой послала мати да гей Катерину. Укр. нар. пісні, кн. 1, К., 

1963, с. 372.
М ала баба одну дочку (с. Скородинці на Тернопільщині, 1965,

C. С тельм ащ ук).
У тихому Д унаєві вим ивалася. ІМ ФЕ, ф. 28— 3, од. зб. 158, 

арк. 19 (с. Д ем ндівка на Ровенщині, 1901).
Козаче, козаче, я тобі не вірю. Стельмах, с. 53 (К иївщ ина). 
Не позирай, мамцю. «Н аш е слово». 18 берез. 1973 р. с. 5 

(с. Мокре на Л емківщ пні).
Ой у лісі клен-дерево різно. Лисенко, V, с. 62—63.
Косив козак сіно. Демуцький, 1907, с. 86.
Пусти мене, мати, в поле жито жати. ІМ ФЕ, ф. 24—5, од. зб.

68, арк. 99 (Х арківщ ина).
З а  горою крем’яною. Л еся У країнка, с. 195 (Гадяч на Полтава 

щ ині).
Ой на ставу, на ставочку. Багатоголосся, с. 182— 183 (с. Оме- 

тинці на Вінниччині).
Ч ервоная та червоная калинонька. Багатоголосся, с. 283.
Ой у чистім полі виросла яворина. ІМ ФЕ, ф. 29—3, од. зб. 185, 

арк. 43 (П олтавщ ина).
П осадила огірочки. Багатоголосся, с. 230.



Темна нічка, темна, дрібний дощ іде. ІМ ФЕ, ф. 31—2, од. зб, 
23, арк. 5— 6 (с. Зятківц і на Вінниччині, 1918).

Ой боже, боже, що з мене стало. Н ечуй-Левицькяй, с. 226— 
227 (с. Острійка на К иївщ ині).

Ой Іване, Іваночку. ІМ Ф Е, ф. 28—3, од. зб. 158, арк. 23 (с. Де- 
мидівка на Ровенщині, 1901).

Ой чув же я новиноньку (с. Денисів на Тернопільщині, 1967, 
В. Хома).

Та й ще сонце не зайш ло. Стеблянко, с. 64 (с. П ідвисоцьке на 
Х арківщ ині).

Ой у лузі, на галузі. Лисенко, V II, с. 16.
Д унаю , Дунаю , ой тиха вода в тобі. «Н аш е слово», 7 верее, 

1971 р., 5, (Л ем ківщ ина).
Ой за лісом, за темненьким. Зу їха , с. 361— 362 (Вінниччина),
П оза лугом, лугом. ІМ ФЕ, ф. 14—5, од. зб. 422 (с. М ала Ко- 

мишуваха на Харківщ ині, 1971).
Ой ти, голуб, ой ти, сивий, високо літаєш . ІМ ФЕ, ф. 29—3. од, 

зб. 43, арк. 26 (П олтавщ ина, 1830-і рр.).
Ой у полі, ой у полі стоїть три тополі. Чубинський, с. 329— 330.
1 відтіль гора. Чубинський, с. 120.
Ой вийду я на шпилечок. ЗЮ Р, т. 2, с. 237— 238.
А що ж  бо я, а що ж  бо я кому завинила. В ацлав з Одеська 

с. 354—356.
Закувала зозуленька. Тичина, с. 67—68.
Ой ж уравко, ж уравко. ІМ ФЕ, ф. 29— 3, од. зб. 185, арк. 23.
Та перепеличка м ала, невеличка. Федькович, с. 74.
Н ад річкою, над бистрою. ІЛ , ф. 99, од. зб. 187, арк. 35.
Із-за гори вітер віє. Б алл іна, с. 11— 12.
Молодий козаче, чого заж урився. ІМ ФЕ, ф. 14— 3, од. зб. 344,] 

арк. 80 (с. Бергомет на Буковині).
Ей воли ж  половії, чому не орете. Ф ранко, с. 135 (Галичина),
Ой пойду я горонькамп. Чубинський, с. 492 (Волинь).
П лавай , плавай, лебедоньку. Пісні літ. походження, с. 165-^, 

166 (слова Т. Ш евченка).

Р о з д і л  5 
Заручини. Одруження

Тече річка невеличка, поставлю  я ятер. М аксимович, 1827, 
с. 116— 117.

Тече річка невеличка. Щ оловацький, І, с. 318.
Ой ти, мати, мати. Грінченко, с. 387.
Ой у полі криниця безодна. ІМ ФЕ, ф. 29— 3, од. зб, 194, арк.| 

34, № 72 (с. Полствин на К иївщ ині).
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Ой гук, мати, гук. Марко Вовчок-Маркович, с. 245.
Ой під гаєм, гаєм зелененьким. ГІавлик, с. 51 (Галичина).
За туманом не видно нічого. Багатоголосся, с. 250 (Хмельниць* 

ка обл.)
Ой у полі криниченька на чотири зводи. Марко Вовчок-Мар* 

кович, с. 231.
Ой там в борі два явори, третій зелененький. Закревский, Ста» 

росветский бандуриста. М., 1860, с. 93.
Ой днесь була неділя. Записки русского географического об» 

щества, СПБ, 1867, т. 1, с. 691.
Під горою деркач дере. Лисенко, V, с. 71.
Ой під гаєм, гаєм, гаєм зелененьким. Ходаковський, с. 417.
Ой на горі льон, льон в долину схилився. ІМФЕ, ф. 24—5, од. 

зб. 74, арк. 18 (с. Новосілка на Ровенщині, 1906).
Зеленая моя дубрівонько. Марко Вовчок-Маркович, с. 230.
По садочку й ходжу, виноград саджу. ІМФЕ, ф. 14—3, од. зб. 

344, арк. 8 (с. Ширівці Горішні на Буковині).
Гзойду я та на гороньку. Арсень, с. 112— 113.
Ой хмелю ж мій, хмелю, хмелю зелененький. ІМФЕ, ф. 29—3, 

од. зб. 100, арк. 77—78 (Харківщина, 1862).
Ой похилися ти, сухий дубе крайній. ІМФЕ, ф. 14—3, од. зб. 

388, арк. 544 (с. Липа на Ровенщині).
Ой приїхав козаченько з поля. Демуцький, 1954, с. 66—67. /
Зійшло, зійшло яснеє сонце. ІМФЕ, ф. 24—5, од. зб. 76, дрк.4 

(с. Тернівка на Поділлі).
Ой у полі сосна. Ошуркевич ,с. 106—107.
За городом качки пливуть. Укр. нар. пісня, К., 1936, с. 224.
Болить мене головонька. Руданський, с. 107 (Поділля).
Чого ж вода каламутна. Дівчина з легенди Маруся Чурая. 

К., 1974, с. 50—51 (слова І. Котляревського).
Ой ти, дівчино, ти, червоная роже. ІМФЕ, ф. 28—3, од. 

арк. 38 (Галичина, 1860-і рр.).
А приїхав козаченько з поля. Присяжнюк, с. 306—307.
Шумлять верби в кінці греблі. ІМФЕ, ф. 14, од. зб. 234, аірк.29 

(с. Глобино на Полтавщині, 1938).
Ламала, щипала червоную рожу. ІМФЕ, ф. 14—5, од. зб. 34% 

арк. 67 (с. Старе Село на Брестщині).
Ой зійди, зійди ти, зіронько вечірняя. Чубинський, с. 231.
Що за туман по долині. Купчанко, с. 179—180.
Зелений дубе, зелений дубе. Тобілевич, с. 126 (с. Новоселиця?#!,' 

П оділлі).
Ой до броду та й по воду мати не пускає. Присяжнюк, С. ФШІ
П ожену я сиві воли (с. Соломіївха па Ровенщині, 1971)»
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Ти в мене косив. ІМ ФЕ, ф. 6— 4, од. зб, арк. 21 (с. Дудчина та 
с. Ж овнин).

Хусточко ж  моя. Гулак-Артемовський, с. 31— 32.
Вилітає сокіл. ІМ ФЕ, ф. 14—3, од. зб. 447, арк. 7 (с. Тернівка 

на Вінниччині).
Ой у лісі на дубочку ІМ ФЕ, ф. 31—2, од. зб. 21, арк. 4 (с. Зят- 

ківді на Вінниччині).
Коло млина, коло броду. Руданський, с. 130.
Ох і закувала  сива зозуленька в лузі. Укр. нар. пісня, К ,  1936, 

с. 252.
Ой чом селезень смутен, не весел. М арко Вовчок-М аркович, 

с. 235.
Чом трава зелена (м. Болехів на Івано-Ф ранківщ ині, 1972*),
Ой оріше, оріше, в тебе верх зелененький. М арко Вовчок-М ар

кович, с. 238 (х. П етруш івка на Чернігівщ ині).
Чом дуб не зелений? Бо туча прибила. Руданський, с. 118.
Копав, копав криниченьку. Укр. нар. пісні. К., 1961, с. 107.
Викопаю криниченьку у себе в дворі. ІМФЕ, ф. 28— 3, од. зб. 35, 

арк. 211 (м. Варва на П олтавщ ині).
Ой у полю керниченька. Руданський, с. 120.
Ой ш уміла діброва (с. Волосянка на З ак ар п атт і) .
Ой під вишнею, да під черешнею, да мій миленький леж ить. 

Бодянські, с. 131 (м. Варва на П олтавщ ині).
Вандрували два студенти. П авлик, с. 60.
Якщо калина не цвіла (Івано-Ф ранківщ ина, 1966, І. П рокопів).
В моєму городчику (с. Кулівці на Буковині, 1967).
Л етіли  гусоньки з далекого краю. ІМ ФЕ, ф. 28—3, од. зб. 289, 

арк. 49 (с. Суськ на Ровенщині, 1922).
Ой кохав тебе, потішав тебе. Грінченко, с. 224.
З а  річкою, за бистрою десь мій милий живе. Метлинський, 

с. 57.
Зеленая черешенька од сонечка ізів ’яла. Демуцький, 1905, 

с. 71.
З а  густими лозоньками. Чубинський, с. 187 (П од ілля).
Туман, туман по долині. М арко Вовчок-М аркович, с. 242.
Ой кувала зозуленька в полі на ячмені. Ященко, с. 238—239.
Д урна пташ ечка жовтобрю ш ечка. Укр. нар. пісні, ч. І, 1964, 

с. 295—296 (П оділля, 1910).
На високій полошіні. П існі з полонини. К-, 1970, с. 67.
Ой боже, боже, яка я вродилась. Нечуй-Левицький, с. 236.



ПОЯСНЕННЯ СЛІВ

А л ьб о  — або.
А чей  — може.
Банувати  — ш кодувати, ту

жити.
Б а р з  — дуж е.
Бити — бути.
Б руси к  — брусок для гострен- 

ня коси.
В арм ія  — арм ія.
В елький  — великий.
Виконати — тут: сконати. 
В олош ка  — м олдаванка.
В іиак  — втім.
Гарбузуват и  — підносити гар 

буза, відмовляти женихові. 
Гембатий — пащ екуватий.
Г о р і — вгору.
Гони, гоченьки  — очі, віченьки. 
Грати в листа — ворожити на 

листках, пелюстках квітки. 
Д єд и к  — батько.
Д зінькуват и  — дякувати. 
Д н есь  — сьогодні, нині.
Днищ е  — пристрій для гребе

ня біля прядки.
Д о  м ислі (м и ш лі)  — подоба

тися, бути баж аним. 
Д оп ок ів  — поки.
Є двабн ий  — шовковий.
Ж е  — що.
Ж еб и  — щоб.
Ж ивоток — життя.
З а в а л о  — незграбно.
З а во л о к а  — волоцюга. 
З а р уб а н а  доріж енька  — доро

га, перегороджена зрубани
ми деревами.

Зберегати  — тут: застерігати. 
З ’явлена  — нова.
Іно — тільки
/ — П.
Йметься — візьметься.

Й по  — тільки.
Камратка  — товариш ка, при

ятелька.
К аня  — хижий птах родини 

яструбових.
Карта — документ, пропуск, 

письмова звістка.
К еди, кедь  — коли.
К ін ва , коновка  — відро, де

рев’яний кухоль.
К лю чина  — ж ердка.
К оби  — якби.
К олодій  — гуляння, пов’язане 
із заручинами.
К ош уля, кош еля  — сорочка. 
К рий  — край.
К р о к о вц і — крокви, дах. 
К ручене в ід р о — прикручене до 
колодязного крюка відро.
Л ем  — лише.
Л учи н а  — луг.
Л ьо с  — доля.
Мете — будете.
М і — мене.
Міти — мати, володіти.
М и  — мені.
Милість — любов, кохання. 
М ня, м ’я — мене.
М у  — йому.
М’ясн и ц і — період після посту, 

коли православна церква 
дозволяє уживати скором
не, одруж уватися тощо. 

Намітка — жіночий головний 
убір; гатунок тканини. 

Намітний — помітний.
Н ев  — нею.
Н едуйдавий  — невмілий, не

зграбний, негарний.
Нич — нічого.
Н і — мені.
Н ім  — поки.
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Ня — мене.
Опанча — старовинний верх

ній одяг, різновид плащ а.
Остиця (медочок-остиця) — 

рослина; мед, зібраний з її 
квітів.

Патище — велика палиця.
Пасія —  розхвпльованість, 

глибоке почуття.
Пацьорки  — намисто.
Перчовії чоботи — чоботи з 

козлячої шкіри.
Петичина —  рід кап тана  з 

грубого сукна.
Пєц — піч.
Піти — спіпатн.
Поняти, поймати — оволодіти.
Под, поїїь — піди.
Пойши — пішовши.
Покмітити — намітити.
Пальне віконце — невелике 

вікно над полом.
Ііорооляний  — спрацьований.
Посад  —  місие, на якому с а 

д овлять  молоду н м олодо
го під час весілля.

Постать —  смуга, яку зай м ає  
один полільник або  жнець.

Походяний — змучений, стом 
лений ходінням.

Преокрутно — жорстоко, люто.
Причинити — додати.
П річки — геть.
Садитися — силкуватися до

сягти чогось, гордувати.
Сапоговії чоботи —  взуття з 

шкіри вищого гатунку.
Свита по порту — тобто із 

сукна з  лляною ниткою.
Си — собі.
С і — ся (зворотна ч астк а ) .
Скуль — звідки.
Сли — коли, якщо.
Сночі — учора, ввечері.

Стан, станок, станик — верхня 
частина жіночої сорочки, 
ліф кофти, безрукавка .  

Сорокатий — рябий.
Стати на коверці (на килим
ку) — повінчатися.
Таляр  — дашія срібна монета. 
Там  — у значенпні: туди.
Тва —  твоя.
Те літа  — телята.
Тєраз — тепер, з а р а з .
Ти — тобі.
Тиччс — огорож а.
Ті — тебе.
Топ, тойоа — тією.
Т рохтувати— трактувати , о б 

мірковувати.
Трснзля —  вуздечка з  вуди

лами.
Тросточка червцю  — гілка ко- 

шенилю (н а з в а  рослини). 
Тума — тут: відлюдько.
Тя — тебе.
Україна — У країн а,  окраїна, 

далина.
Ф раїр  —  парубок, милий. 
Хляки — страва  із тваринно

го шлунку.
Ци — чи.
Ципрусовий — кипарисовий. 
Цчркувати  — аж урно  мере

жати.
Червець — тут: шовк.
Челядь — молодь.
Черчатий (червцевий) — із 

шовку, ф арбован ого  ко- 
шениллга.

Ш угай  — хлопець.
10 -  її.
Ю ж  — уже.
ІОлонька — вулонькз.
Ябко — яблуко.
Ярка  — вівця.
Яшен — ячмінний.
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