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78
веснянки

ОЙ ТИ, ЖАЙВОРОНКУ

Ой ти, жайворонку, ранняя пташино!
Рано, раненько, ранняя пташино!
Ой чого ж так рано ти з вир’їчка вийшов?
Рано, раненько з вир’їчка вийшов.
Не сам же я вийшов, Дажбог мене вислав.
Рано, раненько Дажбог мене вислав.
З правої рученьки і ключики видав.
Рано, раненько і ключики видав.
З правої рученьки Літо відмикати.
Рано, раненько Літо відмикати.
З лівої рученьки Зиму замикати.
Рано, раненько Зиму замикати.
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ОЙ ТИ, СОЛОВЕЙКУ
Веснянка з Волині

Ой ти, соловейку,
Ранейкий пташечку.
Тала-лом, тала-лом,
Ранейкий пташечку.
Ой ти, соловейку,

Бог мене вислав.
Ще й ключики видав.
Тала-лом, тала-лом,
Бог мене вислав.
Зимойку замкнути —

Ранейкий пташечку.

Літечко ддомкнути.

Тала-лом, тала-лом,

Тала-лом, тала-лом,

З вир’їчка вийшов.

Літечко ддомкнути.

Ой я сам не вийшов,

А ще

по

горойках

Бог мене вислав.

Сніжечки

Тала-лом, тала-лом,

Тала-лом, тала-лом,

Бог мене вислав.

Сніжечки лежать.

лежать.
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ВИШНІ-ЧЕРЕШНІ
Музика М. Леонтовича

Вишні-черешні розвиваються,
Синє озеро розливається. Гей!

(двічі)

Ясне сонечко усміхається,
Жито силоньки набирається. Гей!

(двічі)
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А ВЖЕ ВЕСНА СКРЕСЛА
Гармонізував Яр. Вітошинський

А вже весна скресла, скресла,
Що ти нам принесла, що ти нам принесла?
Приспів:
Гей, дівчата, весна красна, зілля зелененьке.
Принесла вам росу, росу,
Дівоцькую красу, дівоцькую красу.
Дівоцькая краса, краса,
Як весняна роса, як весняна роса.
В літі зелененька,
В зимі ядерненька, в зимі ядерненька.
На Дунаю прана, прана,
В меду полокана, в меду полокана.
На сонці сушена,
В китайку звинена, в китайку звинена.
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ОЙ ВЕСНА КРАСНА
Величальна

Ой весна красна, ой весна красна,
Що ти нам принесла, що ти нам
принесла, Та й що ти нам принесла?
Я
вам принесла, я вам принесла
Жито та пшеницю, жито та пшеницю Та й усяку
пашницю.
Я вам принесла, я вам принесла
Зелену травицю, зелену
травицю, Ще й холодну водицю.
Я вам принесла, я вам принесла Чистую росоньку, чистую росоньку
Ще й дівочу красоньку.
Я вам принесла, я вам принесла Червону калину,
червону калину Звеселити родину.
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КРИВИЙ ТАНЕЦЬ
Хороводна

Ми кривого танцю йдемо,
Ми кривого танцю йдемо.
Або:

Ми кривого танцю йдемо,
Кінця йому не знайдемо.
Ані кінця, ані ладу,
Не спізнати, котра ззаду.
Ти, сивая зозуленько,
Закуй же нам веселенько!
Ти тоді нам закувала,
Як веснонька прибувала.
Тепер нам ягілка мила,
Вже зимонька ся скінчила.

На сцені крейдою малюють велику дворядову підкову, по якій мають ходити
дівчата, взявшись за руки. На інших майданчиках можна класти будь-які три
предмети й обхо-дити їх «підковою».
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ВЕРБОВАЯ ДОЩЕЧКА
Із збірника «Ягілки», Львів, 1932.
Хоровод «підковою»

Вербовая дощечка, дощечка,
Ходить по ній Насточка, Насточка.
Де ти, Насте, бувала, бувала,
Як дуброва палала, палала?
Збанком воду носила, носила,
Ту дуброву гасила, гасила.
Кілько в дзбанку водиці, водиці,
Тільки в дівчат правдиці, правдиці!
Вербовая дощечка, дощечка,
Ходить по ній Насточка, Насточка.
Де ти, Насте, бувала, бувала.
Як дуброва палала, палала?
Решетом воду носила, носила.
Та дуброву гасила, гасила.
Що в решеті водиці, водиці,
Тілько в хлопців правдиці, правдиці.
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РОЗЛИЛИСЯ ВОДИ
Веснянка-гра

Розлилися води на чотири броди.
Гей! Діти-квіти, весна красна,
Зілля зелененьке.
Що в першому броді зозуленька кує.
Гей! Діти-квіти, весна красна,
Зілля зелененьке.
Ку-ку, ку-ку, ку-ку, ку-ку, ку-ку.
Зозуленька кує, бо літечко чує.
Гей! Діти-квіти, весна красна,
Зілля зелененьке.
Що в другому броді соловей щебече.
Гей! Діти-квіти, весна красна,
Зілля зелененьке.
Тьох-тьох, тьох-тьох, тьох-тьох,
тьох-тьох, тьох-тьох.
Коло млина калина.
Там матьонка ходила —
Дівок-панок водила.

