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Вишиванка 

 

Слова: Микола Сом Музика: Оскар Сандлер 

 

З вечора тривожного аж до ранку 

Вишивала дівчина вишиванку. 

Вишивала дівчина, вишивала, 

Чорну та червоную нитку клала. 

 

Ой, та чорна ниточка — то страждання, 

А червона ниточка — то кохання. 

Тому чорна ниточка часто рвалась, 

А червона ниточка легко слалась. 

 

Як піду я ввечері на гулянку, 

Подарую милому вишиванку. 

Бери, мій соколику, і не сердься, 

Будеш ти носить її коло серця. 

 

З вечора тривожного аж до ранку 

Вишивала дівчина вишиванку. 

Вишивала дівчина, вишивала, 

В тую вишиваночку душу вклала. 

  

http://www.pisni.org.ua/persons/1775.html
http://www.pisni.org.ua/persons/1520.html
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«Рiдна мати моя» 

 

Автор текста: Малышко А.  Композитор: Майборода П. 

 

 

Рідна мати моя, ти ночей не доспала. 

І водила мене у поля край села, 

І в дорогу далеку ти мене на зорі проводжала 

І рушник вишиваний на щастя дала. 

І в дорогу далеку ти мене на зорі проводжала 

І рушник вишиваний на щастя, на долю дала. 

Хай на ньому цвіте росяниста доріжка, 

І зелені луги, й солов'їні гаї, 

І твоя незрадлива материнська ласкава усмішка, 

І засмучені очі хороші твої. 

Я візьму той рушник, простелю, наче долю, 

В тихім шелесті трав, в щебетанні дібров. 

І на тім рушничкові оживе все знайоме до болю, 

І дитинство, й розлука, і вірна любов. 

І на тім рушничкові оживе все знайоме до болю, 

І дитинство, й розлука, й твоя материнська любов. 
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Да куди їдеш, Явтуше? 

Українська народна пісня   

  

Да куди їдеш, Явтуше? 

Да куди їдеш, мій друже? 

Не скажу! 

Да коли ж твоя та добрая ласка, 

То й, скажеш? 

На базар! 

 

Підвези ж мене, Явтуше. 

Підвези ж мене, мій друже. 

Не хочу! 

Да коли ж твоя та добрая ласка, 

То й, схочеш? 

Сідай, та з краєчку. 

 

Ой, що везеш, Явтуше? 

Ой, що везеш, мій друже? 

Не скажу! 

Да коли ж твоя та добрая ласка, 

То й, скажеш? 

Груші. 

 

Ой, дай мені, Явтуше. 

Ой, дай мені, мій друже. 

Не дам! 

Да коли ж твоя та добрая ласка, 

То й, дасиш? 

Ну, візьми та гниленьку! 

 

Обніму ж тебе, Явтуше. 

Обніму ж тебе, мій друже. 

Не хочу! 

Да коли ж твоя та добрая ласка, 

То й, схочеш? 

Обніми та не задуши! 

 

Поцілую тебе, Явтуше, 

Поцілую тебе, мій друже. 

Не хочу! 

Да коли ж твоя та добрая ласка, 

То й, схочеш? 

Цілуй та не задуши! 
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Сонячний віночок 

 

Слова    та  музика: Леся Соболевська 
 

 

Ой піду я собі плаєм 

Аж на гороньку круту. 

Квіточок там назбираю 

І в віночок заплету 

Із рум'янку й материнки, 

Із зеленого барвінку, 

Ще і сонця промінці 

Заплету я в квіти ці. 

 

Приспів: 

Сонячний віночок, зоряний віночок, 

А ще файна коломийка заплете таночок. 

А ще заспіваю в сонячнім розмаї 

На усі Карпати-гори красних співаночок. 

 

Моя пісенька озветься 

у долині, у гаю, 

У прозорому джерельці 

Забринить у кришталю. 

Одягну я свій віночок 

І загляну у струмочок, 

І люстеречко ясне 

В пісню поведе мене. 

 

Приспів. 

  

http://www.pisni.org.ua/persons/1574.html
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Мій милий вареничків хоче 

 

А мій милий, Вареничків хоче, 

А мій милий, Вареничків хоче! 

 

Навари, милая, навари, милая, 

Навари, у-ха-ха, моя чорнобривая! 

 

Та дрів же нема, милий мій, миленький, 

Та дрів же немає, голуб мій сизенький! 

 

Нарубай, милая, нарубай, милая, 

Нарубай,у-ха-ха, моя чорнобривая! 

 

Та сил вже нема, милий мій, миленький, 

Та сил вже немає, голуб мій миленький! 

 

Помирай, милая, помирай, милая, 

Помирай, у-ха-ха, моя чорнобривая! 

 

А з ким будеш доживати, милий мій, миленький? 

А з ким будеш доживати, голуб мій сизенький? 

 

Із кумой, милая, із кумой, милая, 

Із кумой, у-ха-ха, моя чорнобривая! 

 

Та пішли вже додому, милий мій, миленький, 

Вареничків наварю, голуб мій сизенький! 

 

Не балуй, милая, не балуй, милая, 

Не балуй, у-ха-ха, моя чорнобривая! 
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Хлопці кучеряві 

 

Українська народна пісня 

 
 

Хлопці кучеряві, не ходіть до нас, 

Бо вже поламали браму й перелаз. 

І не знає мати, як вас відігнать,    | 

Бо їй до світанку не даєте спать.    | (2) 

 

Через вас у мене голова болить, 

Через вас не буде Василько ходить. 

У очах у нього ранок голубий,        | 

І такі цілунки, як вогонь палкий.    | (2) 

 

Не ходіть до ранку край мого села - 

Не туди стежина ваша пролягла. 

На усіх не стане в мене теплих слів, | 

На усіх не буде в мене гарбузів.     | (2) 

 

Хлопці кучеряві, не ходіть до нас, 

Бо вже поламали браму й перелаз. 

Як відчарувати, що мені робить?      | 

Всіх вас поцілую, тільки не ходіть!  | (2) 
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БАБУСИН РУШНИК 

 

Музика Анна Олєйнікова, слова Наталія Іванова 
 

. 

Дивлюся на рушник - бабусі вишиванку, 

Там квітів різномай палає, мов вогонь, 

Там грона виноградні в росі - завжди, як зранку,- 

Там золоте колосся торкається долонь. 

 

. 

Приспів: Рушник, рушник бабуся вишиває - 

_______Любов і зраду, радість і печаль. 

_______Рушник, рушник - і з далі привітає, 

_______І в рідній хаті першим зустріча. 

 

. 

Бабуню дорога, моя майстрине рідна, 

Онуку ти навчи, як вишити рушник: 

Щоб дарував він щастя, щоб був веселки гідний, 

Щоб зігрівав він серце - той вишитий рушник. 

 

. 

Приспів. 
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Зозуля 

 

Я чула спів у лісах – зозуля кувала 

До рання 

В своїх снах, спогадах, у думках заблукала 

Наче то була я 

 

Тебе 

Я бачила 

Мене 

Ти, ой, не спіймав 

До неба 

Летіла… летіла 

 

Ой, чому я, чому ти, чом ми досі не разом 

Але я 

Тебе шукаю, себе лаю, та знову тікаю 

То є пісня моя, то є я! 

 

Тебе 

 

Я бачила 

Мене 

Ти, ой, не спіймав. 

До неба 

Летіла… летіла. 

 

Моя доля, як поле 

Де вирують вітри. 

Я навіки твоя, 

То до мене лети, 

Доки не вгасли вогні. 

 

Ой, чому я, чому ти, чом ми досі не разом 

Але я 

Тебе шукаю, себе лаю, та знову тікаю 

То є пісня моя, то є я! 
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Дівчина-весна 

Слова: Юрій  Рибчинський Музика: Ніколо 
 

Ой палає зірками нічка 

і лунає спів,              | (2) 

березневий спів. 

А уранці грайлива річка 

вийшла з берегів.          | (3) 

Їй, нестримній, не до вподоби 

музика сумна.              | (3) 

Не шукайте в річці броду, 

бо прийшла весна,          | (2) 

дівчина-весна. 

 

Приспів: 

   Дівчина, дівчина, 

   юна весна... 

   Звідки приходить - 

   ніхто не зна. 

   Звідки приходить - 

   ніхто не зна... 

   Дівчина, дівчина, 

   юна весна... 

 

В небі місяць, неначе човен, 

човен без весла.           | (3) 

А на землю приходить знову 

ніжна, чарівна             | (2) 

дівчина-весна. 

І танцює вона до ранку, 

спокою не зна.             | (3) 

І співає свою веснянку, 

ніжна, чарівна             | (2) 

дівчина-весна. 

 

Приспів. 

 

Ой палає веселка в небі, 

і дзвенить струна.         | (3) 

І кохає лебідку лебідь, 

бо прийшла весна,          | (2) 

дівчина-весна. 

http://www.pisni.org.ua/persons/105.html
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Це мій рідний край 

 

Слова: Вадим Крищенко Музика: Володимир Куртяк 
 

 

Вдалині за річкою срібний зорепад 

І вином порічковим всіх частує сад, 

Літньою долиною йду не поспіша 

Вишнею й калиною втішена душа. 

 

Приспів: 

Це край, де я родилась і живу, 

Де все для мене рідне — не байдуже, 

Де зірка з неба впала у траву, 

Щоб ти мене побачив, милий друже. 

Це край моєї втіхи і сльози, 

Із рідним словом, з рідними піснями 

Тулюся до вкраїнської краси, 

Бо це взяла від батька і від мами. 

 

Пахнуть луки травами, пахнуть до знемог 

Грішне разом з праведним в силуетах двох, 

Музика над тишею, хоч на струнах грай 

І душа утішена — це мій рідний край! 

 

Приспів. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.pisni.org.ua/persons/98.html


13 
 

 

 

Рушники 

 

Слова: Наталія Іванова Музика: Анна Олєйнікова 
 

 

 

Рушники моя бабуся вправно вишиває. 

На чудові візерунки доля надихає. 

о барвінок зацвітає - душу огортає. 

То калина білопінна віти простягає. 

 

Приспів: 

Рушники, рушники, 

Вишиті нитками, 

Розцвіли, мов весна, 

Буйними квітками. 

Рушники, рушники - 

Бабусева казка, 

Татусеві сильні руки, 

Материнська ласка. 

 

Цвіт за вікнами кружляє, засипає очі. 

Рушники нам серце гріють, як пісні дівочі. 

Рушники сімейні наші - обереги в хаті. 

Хай всі будуть в Україні вільні та багаті. 

 

Приспів. 

 

 

http://www.pisni.org.ua/persons/2947.html

