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ІЧ'.’ 1. 

ОЙ, ЗІЙШЛА ЗОРЯ ВЕЧІРОВАЯ. 

Дума 



Ой зійшла “Зоря вечіровая 
Надь Почаівомь сталая 
Виступило Турецьке військо. 
Якьта чорная хмара 

Турки зьТатарми брами облягли 
Манастирь воювати„ 

Матірь Божая Иочаівська 
Буде нась рятувати 

Отець Залізо зь келіі вийшло, 

Слізами умліває : 

„Ой, рятуй, рятуй,Божая матірь, 

„Манастирь загибає 
_„0й, не плачі,,не плачь, отче Залізо, 

„Манастирь не загине: 

„Мусимо встати, чудь показати, 

„Манастирь рятувати.и 
Ой, вийшла,вийшла Божая Матірь 
Ой, та на Хресті стала. 
Кулі вертала, Турківь вбивала, 
Манастирь рятувала. 

Турокь не вірить,-изь .іука мірить, 
На манастирь ціляє : 
И тіі стріли назадь летіли,— 

Сами іхь вбивали 
Дознались Турки, злі недовірки. 

Що то е Божая Матірь, 

Підписалися до Почаіва 
Що року дань давати 

Тіі Турки, злі недовірки 
Славу учинили. 

У сла.внімь місті Вишневцеві 
Кровь зь иіскомь змісили. 

Ми єсть люде и всі Християне, 
.усі до Бога вдаряємо, 
Матері Божій Почаівській 
усі поклонь создаваемо,-, ~ 

Щобь нась боронила, всіхь сохранила, 

Одь зл иби рятувала $ ■_ 

По нашій смерті своімь нахоромь 
Уеїхь нась покривала. 



(;е.пвь оільпгь не здобуто.) 
в.зо к. 



№ 3. 
ОЙ, ЦИЛА, ПИЛА ТА ЛеМЕРИХА 



в 

Ой, пила, пила та Лсмериха на меду 

Тш пропила скою дочку молоду: 

„Ой,хто купить цебсрь меду и вина, 

„Т>го бтде Лемерівна молода,/1 

Обізвався та Шкандибенко на- меду: 

„Ой. я жь куплю Лемерівну молоду. 

„Ой, я жь куплю цеоерь меду и вина,_ 

„Нехай буде Лемерівна вже моя.. 

у неділю ранесенько, до сонця, 

Ї3ш плакала Лемерівна вь віконця : 

„Ой, загину, моя матінко, загину, 

„ Бо не л юбігю ПІкандибенка, _ поки ну11 

..Наступає,моя матінко, темна нічь: 

..Ой, не люблю ПІкандибенка «піду нрічь .и 

„Ой, коли любиішцмоя донечко,-вінчайся, 

,чА не любишцдитя моє,- цурайся!“ 
« 

Ой,побігла Лемерівна горою, 

А за нею Шкандибенко вь погоню 

„Ой, догнавь кінь Лемерівну та й не бьє 

„Тільки жь іі словечками картає,-1* 

,.Ой, чого жь ти, Лемерікно, пішки идеигь? 

„Ті чи ти вь мене воронихь коней не масть ? 

„Ой, хочь же є воронні КОНІ, ТО твої, 

„Та и самь молодь не до мислоньки ти мині 

■Ой, чого жь ти, Лемерівно. боса йдешь ? 

,Десь ти вь меца черевпчківь. не маещь? 

Л)Й, ХОЧЬ ЖЄ вдарЄВ»ЧКИ,Тр ТВОІ,_: 

;,ДЙ и іі до» мислоньки ти мині.“ 

„Ой, чого жь ти, Лемерівно, вь свиті йдспгь? 

„Іі, чи вь мене дорогихь суконь не маеигьГ 

„Ой, хочь е дорогяісукні, то твоі. 

Та и самь молодь не до мнелонькити минІ.** 

Ой. побігла Лемерівна тернами, 

А за ею Шкандибенко - конями 

„Ой, дай мині, Шкандибенко гострий ніжь 

„По виймати чорний терень зь білихь піп*.." 

Не влучила Лемерівна вь ніженьку. 

Та влучила Лемерівна вь серденько: 

„Кипи, кипи,моє серденько, на ножі 

Аніжь вь того Шкандибенка на дворі!" 

Ой, якь узявь тую Лемерівну до двора. 

Ой, одчиняй, моя матінко ворота, 

„Ой, одчиняй, моя матіцко ворота, 

„Я везу тобі невісточку пьяненьку.*4 

Ой,одь чого, мій синочку, впилася? 

Ой,одь чого, дитя моє, впилася? 

„Окупилась, моя матінко, одь ножа, 

„А заснула, моя матінко., край, крня.. 

Ой, не вези у двірь іі, не вези, 

Іі вези жь іі, .мій синочку до теїці 

Ой, одчиняй, моя тегценько, ворота: 

Я везу тобі дочку твою пьяненьку.— 

Ой, одь чого, мій зятеньку, впилася ? 

Ой, одь чого, дитя моє, вщиаея ? 

0^упи.тсв, м6я теш^йько, одь ножа, 

А заснула, моя тещенько.край коня. 

іа. 

В .30 к* 
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Л'.’4. 
ОЙ, ПИЛА та Лемериха. 

Варіанта. 

- . — Ш ф ш -І -- 
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IV? 5. 

ОХТЬ,І ТИ, ГЕТЬМАНЕ. 

Ьаг|2го,їїіа по а ігорро. 



Охь, і, ти Гетьмане, ти, Гетьмане*, 

Та Запорозький отамане, .. 

Гей, Запорозький отамане! 

Охь, чого жь ти у чорному ходи шь 

Та у чорному оксамиті,- 

Гей, у чорному оксамиті ? 

Охь, іякь же мині не ходити, 

Що до мене гості приізджали,- 

Гей, до мене гості приізджали 

А у мене гості не якиі _ 

Дна Залорозці молбдиі,- 

Гей, дна Залорозці мол од ні 

Що церву нічку вони ночували ^ 

Отця й неньку зневажали,- 

Гей, отця, неньку зневажали 

Що другу нічку вони ночували - 

Мое юбро поцінували,- 

Гей, моє добро поцінували. 

Що третю нічку вони ночували- 

Та ічалихь дітей повзали,- 

Гей, малихь дітей порізали. 

А четверту нічку вони ночували. 

Та і мою милу ізь собою взяли, - 

Гей, мою милу зь собою взяли 

Охь, моя мила, ти, моя мила, 

Та зь кимь ти дітей наплодила? 

Гей, зь кимь !ги дітей наплодила? 

Охь, та ізь тобою,мій Гетьмане, 

Та Запорозький отамане, 

Гей, Запорозький отамане! 



ІО 

Л? 6. 

ОЙ, ПУЩУ Я КОНИЧЕНЬКА КЬ САДУ. 



II 

Ой, пущу я кониченька вь саду, м* 

А самь піду кь отцю на пораду. 

Отець мій по садочку ходить, 

За поводи кониченька ВОДИТЬ: 

Ой, на сину, коника, не гайся-, ьі* 

Щобь ти'д ь того війська не зостався ! 

Військо йде, короговки мають, 

Попереду музиченьки грають. 

Ой, пущу я кониченька вь саду, |- Мя 

А самь піду кь неньці на пораду. 

Пенька моя по садочку ходить, 

у рученькахь сорочечку носить. 
Ой, на, сину, сорочку,—не гайся, ьь 

Щобь ти’дь того війська не зостався І 

Військо йде, короговки мають. 

Попереду музиченьки грають. 

Ой, пущу я кониченька вь саду, |* ьів 

А самь піду кь милій на пораду. 

Мила моя по садочку ходить, 

На рученькахь мале дитя носить. 

Ой, на милий, дитину,_загайся,ьі* 

Щобь ти’дь того війська тц й зостався ! 

Військо йде, короговки мають, 

Попереду музиченьки грають. 

в.зо к. 
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IV" 7. 

ОЙ, ЩЕ НЕ СВІТТЬ, ОЙ, ЩЕ НЕ СВІТЧЬ, ОЙ, ЩЕ НЕ СВІТЛЕ. 

в.зо к. 
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Ои, ще не світь ой, ще не світі». 
Ой, ще не світає, 

А вже Гнатко зь кравчиною 
КониченВки сідлає. 

Осідлавши кониченьки 
СІВЬ горілку ПИТИ;; 

Наіхали ляхи - пани, 

Т&кь що нігде ступити. 

Уварили два ляшеньки 
Навхресті» шабельками, _ 

Тікай, Гнате, тікай, брате, 
Та по-лідь рученьками. 

Біжить Піатко по-надь Россю, 

Ажь хочь зімняя роса. 

Одна нога у сапьяньці 
А другая боса. 

Біжить Гнатко по- надь Россю _ 

Чорний воронь кряче, 

Оглянетця позадь себе, 
Ажь кравчинонька плаче 

ГІостой, Гнате, постой, брате, 
Порятуй ти мене: 

Скидай зь себе жупань синій, 

Та надівай на мене. 
Постой, Шате, постой, брате, 
ІТорЯтуй ти мене: 

Скидай зь себе папьянь жовтий. 

Та надівай на мене. 

Прибігає до матері: 

Сховай мене нене, 

Бо у місті ІІривдбчині 
Пригодонька на мене • 

А баяь, Гнате, а бачь, брате, 

Не поможе и мати: 

Було тобі жидівь кінчать, 

А ляшківь не зминати: 

(Дударі, Канів: нов. Киів. Губ.) 

в. зо к. 





Ой, у нолі,тай у Барншполі, 

Талгь сиділи три козаки у неволі: 

Одинь СИДИТЬ, ОДИН'Ь сидить 

Та за дівчиноньку,- 

Ой, грає вінь, вигракас 

Вь сопілоньку. 

Другий сидить, другий сидить 
Та за удовицю, 

За хорошу, чорнявую,- 

Білолицю. 

Третій сидить, третій сидить, 

Та за мужню жону, 

Що не здума, не згадає 
Обь своєму дому. 

Одинь каже, одинь каже. 
Ой, я не боюся, 

А я зь тою дівчиною 

Звінчаюся. 

Другий каже, другий каже. 
И я не боюся, 

Бо я зь тою вдовицею 

Росплатюоя. 

Третій каже, третій каже. 
Я, братця, боюся, 
Що самь одинь, у їіеволі, 

Зостаюся. 

Бодай ляхи, бодай пани 

Тай не панували, 

Що вони цю неволеньку 
Збудовали 

* 

Бодай майстрі, бодай майстрі 

Тай не майетрувал и , 

Що такі тісні вікон і, ці 

Попускали. 



и; 

ІЧ? 9. 

Та не журь МЕНЕ. МОЯ МАТИ. 

вельми чу.то, :Уь журьбою. 

в.зо к. 
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Та не журь мене, моя мати, 

Бо я й самі, журюся, 

Ой, якь вийду за ворота, 

Одь вітру валюся 

Ой, осідлаю кониченька, 

Коня вороного, 

Нехай несе вь. чисте поле 

Мене молодого. 

Вь чистімь полі тирса шумить, 

Катрань зеленіє^ 

Вь чистімь полі своя воля. 

Що й серце німіє 

Ой, зійду я на могилу«. 

Гляну - подивлюся, 

Якь згадаю про ту волю. 

Той зновь зажурюся.. 

•|- Кременчукь |* 

ЧервошсроПр^рГ 

Ж™* 
-3- 

в.зо к. 
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Охь, и і оре.гоп:л ей: нілдіеливл доле . 

Гай да мацька. 
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Охь, і горе, горе гей! нещаслива доле! 

Ізорала Марусенька мислоньками^ поле, 

Карими очима та й заволочила, 

Дрібненькими слізоньками все поле змочила. 

Гей, но торі, горі пшениченьки ярі, 

По долині ходять козаченьки пьяні, 

Гей, таять вони ходять, вь рукахь коней водять, 

Та до Марусеньки ізтиха говорять: 

„Марусенько, пані, чи с. твій паньвь дома? 

Якь немає дома пана вийди до нась сама У 

Марусенька пишна вь черевдчкахь вийшла, 

На порозі стала, згорда од казала : 

„Не єсть ви козаки, єсть в«і гайдамаки. 

Бо я свого пана Йвана кониківь пізнала. *4- 

Марусенько наша, неправдонька ваша І- 

Не правду ти кажешь, не правду говорить І 

Бо ми вь твого пана коні покупили, 

На гнилій колоді гроші полічили. 

На гнилій колоді гроші полічили, 

Зь глибокої крингіченьки моюричь запили . 

Зь глибокоі кринички могоричь запили, 

І тахмь твого пана Йвана спати положили,- 

До землі очима, до неба плечима. 

Тобі его невидати карими очима. 

За свідківь стояли дуби та берези, 

Ой, вбили ми твого лана не пьяні тверезі; 

4 кінь підо мною, сідло підь джурою,- 

Зоставайся Марусенько, бідною вдовою ! 

с+>або • брівоньками. 

І* Дударі, Канів, пог:. киів: губ .) 

В . 80 К* 
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Ой, у лузі та і при березі 
Червона калина 
Породила та удівонька 
Хорошого сина. 

Та було, жь тобі, а ти моя мати* 

Ціхь брівь. не давати, 
А. було ж'ь тобі, а ти моя мати, 

ІЦас^я й долю дати. 
Розвивайся, а ти, сухий дубе, 
Завтра морозь буде: 

убирайся, молодий козаче, 

Завтра- шоходь буде. 

Я морозу та і не боюся, 

Заразь розіїГьтсся: 

Я походу та і небоюся, 
Заразь уберуся. 

Ой, розвивсячта і край дорогі 
Та дубь зелененький, 

О^ьізджае. та ізь }краіни 
Козакь молоденький. 

Одьізджаючи та і шапочку знявь, 

Низенько вклонився: 
Прощай, прощай, панове громадо. 
Можезь.кнмь сварився. 

Ой, уже жь галочки 

Прощай, прощай, панове громадо, 
І дівчино вутко, 

Бо Богь знає, та Богь і відає. 

Чи побачимось хутко. 
Ой, ви галочки сизокрилочкя, 

Піднімітьця вь гору: 

Ощ.^ хлонці, славні Запорожці, 
Вернітьця до дому. 

Ой, раді бь ми та і піднятися 
Тумань налягає: 

Ой, раді бь ми та і вертатися 
Гетьмань не пускає 

Ті не такь гетьмань, та нетакь щгьмаш», 

Якь гетьманська мати, 

Хоче нами, нами козаками, 

Турка- звоювати. 

А ми жь. его та і не звоюємь, 

Тільки роздратуємь, 

Тільки нами, нами козаками, 

Дунай задардуємь„ 

Ой, ви верби* верби суховерхі, 

Похилітьця вь воду: 

Ой, ви, хлопці, славні Запорожці. 
Вернітьця до дому, 

сизоперочки 
Круту гору вкрили 
Ой, уже жь хлопці, славні Запорожці, 

Жалю наробили. 

в.80 к, 
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IV.: 12. 
Максима коЗакт», Залізнякчь. 

(Гуртова.) 



Максимь - Козакь, Залізнякь, 
Козакь зь Запорожжя. 
Якь виіхавь на Вкраіну,- 

Якь повная рожа ! 

Зібрань війська сорокь тисяча 
Вь місті Жаботині : 

Обступили городь Умань 
У ідній годині ! 

Обступили городь Умань, 

Поробили шаньці,- 

Якь вдарили зь семи гарматЬ 
У середу вь раньці. 

Якь вдарили зь семи гармать 
У середу враньці. 
Накидали у-годині 
Жидівь повні шаньці. 

Не ідная лядська вдова 
Зь города . втікала; 
Не ідная бідна мати 
їзь дітьми прощалась . 

•|*М. Круті, Балт : пой: *(• 



№ 13. 

аг 

ГЕЙ! не дивуйте добриі люде. 

Тетро (іі Магсіа. Кгал 







в.зо к. 



28 

Гей, не дивуйте, добриі люде, 
Що на Вкраїні повстало: 

Що за Дашевимь, підь Сорокою, 

Множество Ляхівь Пропало. 

Перебийнісь просить немного, 
Сімсоть козаківь зь собою,- 

Рубає мечемь голови зь плечей, 

А решту топить водою: 

Ой, пийте, Ляхи, води - калюжі, 
Води бблотяниі; 
А що вивали на тій Вкраіні 
Вина та меди ситниі_. 

Дивують панки, вражиі синки, 
А що козаки вживають, 
Вживають вони щуку рибаху, 

Ще й саламаху зь водою. 

Ой, чи бачь, Ляше, що наїнь Хмільницький 

На жовті мь піску підбився? 

Одь нась, козаки, одь нась, юнаки, 

Ні одинь ляшокь не вкрився 
Ой, Чи бачь, Ляше, якь козакь пляше, 
На сивіть коні горою. 

Зь мушкетомь стане, ажь серце вьяне 
А Лядь одь жаху вмірае. 

Ой, ни бачь, Ляше, що по С.іучь наше. 
По Костяную могилу, 

Якь не схотіли забунтув ад я, 
На й утеряли Вкраіну. 

Ой, та зависли, ляшки, зависли, 

Якь чорна 
Не попустимо Ляхвії" ізь Нольщи, 

Поки нашоі жизности. 
. Гей, ну, козаки, гей, та у скоки. 

Та заберімося вь боки: 

Загнали Ляшківь геть ажь за Вислу, 

Не вернуцця і вь три роки..... 

•[• Зь підь Жманя 

в. зо к. 
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IV? 14. 
ОЙ, КОСИТЬ ХАЗЯІНТ» ТА НА СІНОЖАТІ. 

-, ш* . т -.  
А11е§тейо Кесііаш1о.(по маленьку 



зо 

Ой, косить хазяінь та на сіножаті, 
Ажь крівавий піть ллецця'; 

Ой, лежить чумакь вь холодку, нідь возомь, 

Ті зі» хазяїна сміецця. 
Ой, хочь же смійся, або й не смійся, 
Бо сміхь за СхМІхь тобі буде,- 

Ой, якгь стане осінь лихая година, 

Тобі наші не буде. 
Ой, ти, чумаче, молодий козаче, 
Ті йди сіна косити і 
Не здужаю, дядьку, не здужаю батьку, 

І коси волочити. 

Ой, седить ілугачь та і на могилі 
Та якь пугу такь нугу! 

Ой, поспинайтесь, молоді чумаки. 
Ви до темного лугу. 

Ой, коториі, що і поспішали. 
То ті вь лузі зимували* 

А коториі, що не поспішали. 
То ті й у стену пропали. 

Ой, стала осінь-лихая година, 
Нічимь колінь зімукати, 
Ой, бере Чумакь батігь та налигачі» 

Та йде сіна купунати. 
Ой, йде чухмакь шляхомь-вулицею, 

Та зубь на зубь трясецця. 

Ворть-ма на ему свити, ні кожуха, 
Ще й устілка волочецця. 

Ой, йде чумакь іиляхомт» вулицею, 

Та'зубь на зубь трясецця, 
А хазяінь седить вь хаті, край віконця, 
Та вже зь чумака сміецця. 

Ой, нродаи, батьку, ой продай дядьку, 

Мііні хочь вьйзку сіна, 

Охь, бо вже жь моя бідна худібонька 
Вь чистому степу засіла. 

в.зо к. 
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А якв же я кликавв тебе, вражий сину, 
Йди сіна косити ! 

Охв, то і ти й одказавв, що не здужаєш ь 
І коси волочити ї 

Ой, продай батьку, або тань дай, дядьку, 

Та хочв вчьязку соломи, 
Та йди до мене, до моего воза, 

Та наберешв собі соди. 
Ой, не хочу я йти до твого воза, 
А ні соди у тебе брати $ 
А заплати мені, то може і стану 
Тобі води зімувати. 

Ой, седить иугачв та і на могилі, 

Та на вітерв надувся,_ 

Ой, седить чумакь на переднему возі. 
Та вже лиха здобувся. 

Ой, седить чумакь на переднему возі, 
На важницю схилився, 
Охв, та правою та і рученькою 
За серденько ухопився. 

Ой, котилося та яснеє сонце, 
Тк по-надв могилами. 
Ой, уже жв ми ні не чумакувати 
Та ізь вами, чумаками. 

* 

Охв,ви, чумаки, молодеє браття. 

Та ви люде прегожі, 
Ой, побудуйте мені молодому 
Домовину зв рогожі; 

Ой, ви, чумаки, молодеє’ браття 
Та зробіть ви славу,_ 
Ой, викопайте мені молодому 
Та глибокую яму. 

Ой, якь же буде зв васв которий, хлопці. 
Та у моій сторононьці,_ 

Охв, поклоніцця старім ь отцю неньці, 

Та' ще й тій дівчиноньці ! 

•[•Біла Церква, Васильк. пов,*|. 

в.з о к. 





зл 

0x7,, і не стелися, хрещатий барвінку, 

Та і по крутій горі5 

Гей, не втішайтесь, злиі воріженьки, 

Та й пригодоньці моін ! 

Бо моя пригода козацькая врода, 

Такь якь рання роса;- 

Що вітерь поніс., сонечко пригріє,_ 

Роса на землю впаде, — 

Що вітерь новіє, сонечко пригріє, 

Роса на землю впаде:- 

Такь моя неслава, людська поговірка — 

усе+) марно пропаде. 

Наіхали пани й жиди орандарі 

Воли й вози забірать; 

Гей, беріть же ви усю худібоньку: - 

Не маю вамь що казать. 

А я, якь живь буду, то все те здобуду 

Воли й вози покуплю,- 

Мережані ярма., тернові занози 

Ще жь бо и самь я пороблю . 

На людськую славу й тую поговірку 

Ще разь у Кримь ізхожу : 

Повні вози соли, повні мажі риби 

Щє до дому привезу ! 

(+)або: собі. 

(Біла Церква, Ваоил. пов.) 

в.зо к. 
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IV? 16. 

Он,у ПОЛІ КРИНИЧЕНЬКА. 
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■■имні 
^лЬк^ЯЯЯЯЛШЯЯЯШШШЛЯЯШШшЯЯШв/Я^ШЯШ/К' М/ЯШЯЯҐ*Ші ШНВьвЛШЯ^щЩЯЯЛ ШШЯЯІЯЯШВИНІ КЯМНВКаЯЯИСІ і щц шявшшявшяшш швшшяшящ 

твятш шгшяштшят 

тазкри-ни ці на пу _ ва а. 

Ой, у полі криниченька, 
Зь неі вода протікає (2) 

Ой, тамь чумакь сірі воли пасе. 

Ще й зь криниці напуваєм 
Воли ревуть, води не НЬЮТЬ,— 

Бо вь Кримь доріженьку чують;(а) 

Ой Богь знає та Богь і. відає. 
Де чумаченьки ночують. 

А нрчують чумаченьки 
Вь Крнмськімь степу при доли ні,-(2) 

Росиустили та сіриі води. 

По зеленій муравіші. 
Бодай же ви, сірі коли. 
Та вь Кримь по сіль не сходили,(з) 

Ой, якь ви мині та молодому 
Ой, та жалю нароби.іи!... 

Ой, умерь же чумаченько 
Ой, та вь неділеньку вранці,-.(з) 

Ой, поховали та чумаченька 
Тк вь зеленому байраці. 

Насипали надь чумакомь 
Та високую могилу, (з) 
Ой, посадили та вь головонькахь 
Та червоную калину 

Прилннула зозуленька, 
Та й сказала:- куку І (а) 
Охь, і подай, сину, подай, орле. 
Тії хочь праву- праву руку 

Ой, радь же я, моя мати, 
Та і обидві подати, (з) 

Ой, та налягла сирая земля _ 

Ой, та трудненько підняти. 

в. зок. 





Ой, глибокий колодязю. 

Золотці КЛЮЧІ ; (з) 

А нже-жгь ми ні докучило, 

Вь світі горуючя. (з) 

Ой, глибокий колод язк>г 

Боюсь, щобь не впасти, (з) 

Полюбила пройдисвіта 
Прийдетьця пропасти, (з) 

Ой, глибокий колодязю, 

Боюсь, щобчь не впала, (з) 

Полюбила пройдисвіта, 

Тай на віки пропала. (з) 

в.зо к. 



Ои, попливи, вутко, ПРОТИ ВОДИ ПРУДКО 



Ой, попливи,вутко, 

Проти води прудко,- 

Та накажи матусеньці? 

Що я умру хутко. 

Вутоньки немає,- 

Матінки не буде: 

Десь на мене молодую 
На віки забуде.. 

Ой, полети, галко, 
Де мій рідний батько,- 

Нехай мене одвідас, 

Коли ему жалко. 
Галочки немає, 

М батенька не буде: 

Десь на мене молодую 
На віки забуде. 

Ой, полети, орле, 
Де братічокь оре. 
Та й накажи ему, .орле, 

Яке ми ні горе І 
І орла немає, 

Братіка не буде. 

Десь на мене молодую 
На віки забуде І 

Ой, летіть, синиці, 

Де рідні сестриці;: 

Нехай мене одвідають 
Мої жалібниці 

І синиць немає 
І сестриць не буде: 
Десь на мене молодую 
На віки забуде І 

фй, полети, орле, 

На Дінь риби істн, 

Та й принеси мині, орле, 
Одь родоньку вісти 1 

І орла немає, 
Вістоньки не буде: 

Десь на мене молодую* 

На віки забудуть !. 

'і'ЧерНІГІВЬ. 

в. з о к. 



В.80 К. 
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Ой, і зрада карі очі, зрада 

Чому вь тебе, милий, 

Не вся щира правда? (2) 

Ой, ти милий думаєшь-гадає пгь. 
Мабуть же ти мене 

Покинути маешь!.(2) 

ІІочімь же ти та й иостерегала, 

Що ти мене, мила, 

Зрадником*» назвала? (2) 

Чи по коню, чи по вороному, 

Чи по мині, серце, 

Та по молодому ? (в) 

Не по коню, не по вороному, 

А но тобі, серце, 

Та по молодому: (.2) 

Рано встаеигь, коня напуває шь, 
Зеленого сіна 

Та ще й підкидає шь; (2) 

І жовтого вівса підсипаєщь; 

Ізь стані, якь идешь, 

Нагайки шукає шь; (2) 

До столу идешь, все лиетоньки ниінешь, 

А якь до полу й доїнь, 

Дитину колишешь: (2) 

Ой, ну, люлі, малеє дитятко, 
Зостається, миле, 
Вь світі сиротятко !.(2) 

Не ідь, милий, горою, ні низомь, 

Бо позакидана 

Доріженька хмизомь ! (*) 

Он, я тую хмьізьіну одкину, 

А таки тебе я 

На; віки покину ! (г) 

Ой, ідь же ти, мій милий, горою, 

А я піду у слідь, 

Та і за тобою ! (2) 

(Чернігівь,) 

в.зо к. 
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Ой, мати, мати, мати,. 

Ой, чась теє жито жати, 

Ой, чась теє жито жати, 
Ой, чась мене заміжь ’ддати 

Ой, доню,доню, доню, 

Жаль мені за тобою, 

Ой, жаль мені тебе 
Якь чоловікь бити буде 

Ой, мати, матіг, мати, 

Нема чого жалкувати. 

Якь я буду статкувати 
То кінь буде шанувати 

:1м 

}(*) 

■}'(•) 

Ой, мати, мати, мати, 

Мати жь моя мила, 

Не ’ддай мене за рудого, 
Бо я чорнобрива. 

Оддай мене за такого. 

Що не має. вуса: 
Вінь на мене заморгає , 

А я засміюся 
Мати мене не слухала, 

Ддала за рудого. 
Та ще жь мені наказала 
Шанувати его! 

Я рудого не любила, 
Шанувати мушу, - 

Ой, Боже жь мій, милостивий, 

Прийми мою ,гушу! 

■••Переяславь. * • 

в.зо к. 
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IV? 21.. 

ОЙ, ГАЮ МІЙ, ГАЮ. 
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Ой гаю мій, гаю. 

Та густий не прогляну,* 

Упустила та голубонька 

Та й уже_жь не піймаю, 
V 

Ой, хочь _ же піймаю, 

Та й уже жь не такого: 

Не приляже моє серденько 

Ніколії до его . 

Ой, гаю мій, гаю, 

Та густий зелененький $ 

Любивт, мене та козаченько 

Хороший, молоденький. 

Ой, гаю мій, гаю. 

Та густий, кучер який, 

Любіть мене та козаченько. 

Хороший, чорнявий. 

•І'Немирівть, Подольск: губ. ’)• 

в.зо к. 



гч': тг. 
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ОЙ, ГАЮ МІЙ, ГАЮ. 
(Варіанть.) 
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Ой, гаю мій, гаю, 

Густий не прогляну^ 

Упустила голубонька. 
Та «же й не піймаю 

Ой, хо«гь же піймаю, 

Та вже ж'ь не такого: 
Не приляже моє серденько 

Ніколи до его 

Ой, гаю мій, гаю. 

Густий, зелененький і, 

Любивгь мене та козаченько. 

Хороший, мол один ькіі й 
Ой, гаю мій, гаю, 

Ггстиїт кучерявий $ 

Любивь мене та козаченько. 

Хороший, чорнявий. 

(Нем Прінь, Подольск. губ.) 

в. зо к. 
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ІЧ'.’ 23. 

ОЙ, ГАЮ МІЙ, ГАЮ. 
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Ой, гаю мій гаю, 

Та густий не прогляну, (а) 

Що но тобі гаю, 

Та і вітерь не віє, (в) 

І вітерь не ніс 

І гілля не колише,«(з) 

Тільки брать до сестри 

Та часті листи пише (з) 

Сестро моя, сестро, 

Та сестро украінко, (з) 

Чи привикла, сестро, 

Та на чужині жити? (2) 

Ой, хочь не. привикла, 

Та треба привикати, (з) 

Коли породила 

Та нещасною мати. (2) 

Мати наша, мати, 

Та де нам ь тебе вдати ?•(«) 

Малярівв наняти- 

Матірь змал ювати, (я) 

Поставити матірь 

На божничокь нь хаті.(з) 

На бржничокь гляну 

Ті матір ь спомьяну? (2) 

Назадь о бер нуги 

Ті слезами заллюся,(з) 

На бікь оглянуся 

Рукавомь утруся,(а) 

Вийду за ворота 

Стану, якь сирота,(2) 

Ніхто не займає. 

Бо долі немає. 

•|*Одь Паливоди,:гь Ніжина. -|* 

в.зо к. 



на останьці. 
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Чи ти, милий, пилень припав!», 

Чи метелицею, 

Чомь не ходить ти до мене 

Дією вулицею ? 

Чомь не ходить ти до мене 

Крутими горами,- 

Покидаєшь сиротину 

Поміжь ворогами ? 

Чомь ти, милий, не послухавь, 

Якь тобі казала: 

Ходімь, серце, повінчаймось, 

Щобь мати не знала ? 

Ти все неньку свою слухань 

Мене покидаєш ь, 

Покидаешь сйротину, 

Иншоі шукаєш ь. 

Найдешь собі дівчиноньку 

Зь карими очима: 

Буде тобі, серце моє, 

Камінь за плечима. 

Найдешь собі дівчиноньку 

Зь чорними бровами, 

Та не знайдешь тіі правди, 

Що була міжь нами. 
♦ 

Такий камінь тяжкий-важкий 

На серденьку буде, і 

Покидаєшь черезь люде,- 

Самь Богь свідкомь буде ! 

В.'ЗО к. 
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N125. 

Веленая ліщинонько. 



гі/аггі. 
на останьці. 

Зеленая ліщинонько 

Чомь не гори шь, та все куриоьсщ 

Гей, молодая та дівчинонько, 

Чого плачелгь, чого журисься? 

Ой, коли бь я була суха, 

То. бь горіла, не курилася, 

Гей, коли бь знала, що за нимь я буду,- 

Не плакала бь, не журилася. 

Ой, у броду беру, воду, - 

На тімь боці моі карі очі : 

Тамь козаченько коня напуває, 

Та на цей бікь поглядає . 

Коли бь МІНІ і новий човникь, 

Та новеє ще й веселечко,- 

Оівь-би, іюіхавь на той беріжечокь 

Де дівчина, моє сердечко. 

На що тобі новий човникь 

І новеє та веселечко? 

Глянь, подивися здалеку на мене, 

Козаченьку, моє сердечко. 

в.ао к. 
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IV" 2 в. 

ОЙ, НА гору КОЗАК!» ВОДу НОСИТЬ. 
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згь цаломть 

по-ман-дру-ю я зь то- оо 

Ой, на гору козакь воду носить, 

Дівчинонька козаченька просить. 

Козаченьку, мій соболю, 

Візьми мене ізь собою, 

Помандрую я зь тобою 

ТК не сама жь я по садочку ходила,- 

Козаченька за рученьку водила, 

Цілувала, милувал а, 

До серденька пригортала, 

Я жь думала, що вїнь буде мій. 

Козаченьку, еухотонько ти моя, 

Кажуть люде, що не буду я твоя, 

Кажуть люде, -сама бачу, 

Не разь, не два на день плачу, 

Я жь думала, що ти будещь мій ! 

в.зо к. 
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N927. 

Охь, І ПОВІЙ, ПОВІЙ, БУЙНИЙ ВІТРЕ. 

АпЛапііпо:(ІІо малу.) 

Голосі*. 

Фортепішгь 

ір р р р- її 
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Охь, і «овій, повій, буйний вітре, 

Тк з'ь глибокого яру, 

Охь, і прибудь прибудь та ти, мій миленький, 

Тії зь .далекого краю. 

Охь, і радь би, я повівати, 
Тккь глибокиі яри* 

Охь, і раді» би я, серце, кь тобі прибувати. 

Такт» далекиі краі. 
Охт», і радь би. я повівати, 

Тккь лютиі морізенькн* 

Охь,радь би я, серце, кь тобі прибувати, 
Такь л ютиі воріженьки. 

Охь, і прибудь, прибудь, мій миленький, 

Тк я зь тебе рада буду* 

Сю ніяку не спала, ще й другу небуду: 

За тобою, серце, якь голубка гуду. 

Та замочила хустиночку, 

Дрібні слези витираючи * 

Ой. і видивила своі карі очі, 
Тебе, серце, виглядаючи.(+) 

Не повіває буйний вітерь 
Изь глибокого яру с- 

Ой, і не прибуває козакь молоденький 
Ізь далекого краю. 

Та не повіє буйний вітерь 
Та ізь степу широкого* 

Ой, і не жди, не жди, молода дівчино, 

Козаченька чорноокого. 

Ой, не повіває буйний вітерь 
Та ізь чистого поля. 

Ой. і не жди, не жди того козаченька 
Видно, твоя така доля. 

або: чекаючи. 
•|» Дударі, Канів: иов: -|* 

в.зо к 



М?28. 

Та БОДАЙ ТАЯ СТЕПОВАЯ. 

А11е§теЯо, (|НЛ8І Лисіа нііїіо. (недуже швидко) > 

ї 

ііі
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Та бодай тая степовая 
Могила запала, 

Де я вчора жито жала, 

Вчора й вечірь утеряла. 

Ой, утеряла вчора вечірь, 

Втеряю й тепера*. 

Чогось моя жени шина 
Та смутная й невесела,. 

Оя, утеряла вчора вечірь, 

Втеряю й сегодня 
Чогось моя жени шина 
Та до мене й не говоре. 

Ой, не говори жь ні до кого, 
Говори зо мною; 
Якь небудешь, серце, говорити,- 

Умру, серце, за тобою. 

Ой, я умру ізь вечора, 
А ти умрешь вранці: 

Та нехай же нась поховають 
Зь тобою серце, ВЬ ОДНІЙ ЯМЦІ; 

Та нехай же нась поховають 
І хресть укопають, 

ІЦобь всі люде здивувались, 
Якь ми вірненько кохались. 

Ой, широкая жь домовина, 
А глибока яма: 

Лежить моя женишина, 

Якь рибочка вьяла. 

(Варіанти з Черміговщиня.) 

В • зо к >. 



Повільніші» 



Та бодай тая степовая 

Могила запала, 

Де я вчора жито жала, 

Вчора вечірь утеряла. 

Ой.утеряла вчора вечірь, 

Втеряю й тепера: 

Чогось моя женишина 

Та смутная » невесела. 

Ой, утеряла вчора вечірь, 

Втеряю й сегодня: 

Чогооь моя женишина 

Та до мене й не говоре. 

Ой, не говорить ні до кого,- 

Говори жь зо МНОЮ: 

Якь небудешь, серце, говорити, 

Умру, серце, за тобою. 

Ой, я умру ізь вечора, 

А ти умрешь вранці: 

Та нехай-же нась поховають 

Зь тобою, серце ЕЬ одній ЯМЦІ 5 

Та нехай же нась поховають 

І хресть укопають, 

Щобь всі люде здивувались, 

Якь ми вірненько кохались. 

Ой, широкая жь домовина, 

А глибока яма 

Лежить моя женишина, 

Яіїь рибочка вьяла, 

(Варіанти Черніг. Губ.) 
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л? зо. 

ЛУГОМТї йду, КОНЯ ВЕДУ 

МоІегаіо 

Фортепіянті 

ГАЖШІЖЇ 

-г'аііепіатіо 
І іО 

А11е§теііа. (Швиденько.) 

в. зо к. 



а,зо к. 



Лугомь йду, коня веду. 

Розвивайся луже; 
Сватай мене, козаченьку. 

Люблю тебе дуже. 
Ой, хочь сватай, хочь не сватай, 

Хочь тань присилайся, 

Хочь щобь слава не пропала. 

Що ти залицявся. 
Ой, коли бь ти дівчинонько, 
Трошки багатенька, 

Взявь би тебе за рученьку. 

Повінь до батенька. 

Ой, коли бь я, козаченьку, 
Бу. і а б агатенька, 

Наплювала, бь я на тебе 
И на твого батенька. 

Ой, коли бь я, козаченьку. 

Та й забагатіла, 
То я бь тебе, ледачого, 
И за харчь не схотіла. 

Ой, коли бь ти, дівчинонько, 

Тоді заміжь пішла, 
Якь край битій доріженьки 
Яра рута зійшла. 

Ой, коли бь ти козаченьку 
Тоді оженився, 

Якь у млині, на камені, 
Кукіль уродився. 

Не журися, дівчинонько, 

Руто зелененька: 

Цей нокинувь, другий буде, 
Ще жь ти молоденька-, 

Цей пркннувь, другий буде, 

Другий бую кращий, 
А цей буде у болоті 
Надь чортами . старший. 

Край битої доріженьки 
Яра рута зійшла: 

Молодая дівчинонька, 

Та вже й заміжь пішла; 

А у млині, на кахмені. 
Кукіль не зіходить : 

Старий козакь, якь собака, 

По вулицяхь ходить; 

Ой, у млині на камені 
Ку кіль н е врод яв ся, _ 

Старий козакь, якь собака, 
Й досі не женився. 

*|* Гриньки, Кременчуц. пов: • [. 

В.ЗО к. 
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гііагії. 

ДоїЦИКЬ, ДОЩИКЬ 

Капає дрібненько : 
Я жь думала, я жь думала 
Запорожець, ненько. 

Коли б'ь знала, коли бь знала 
Відкіль виглядати, 

То бь наняла, заставила 
Стежку промітати. 

Ажь вінь йде, ажь вінь йде, 
Ступає дрібненько,- 

То жь то милий, то жь то любий, 
Дивітеся, ненько! 

Доїцикь, дощикь 
Ажь ізь стріхи капотить,- 

Розсердився мій миленький, 

Ажь ногами тупотить; 

Розсердився, розгнівився 
Мій милий на мене, 

А я£ь гляне, серце вьане 
І вь іого, і вь мене. 

. *|* Зь підь Канева 

в.зок. 



IV” 32. 

ОЙ. НЕ ШУМИ, .іу-.КЕ ЗЕЛЕНИЙ БАЙРАЧЕ. 

Албаніє поп іапіо, 

. ( 
1 #п ■ гт / Фортеніяігь 



Ой, не шуми, луже, 

Зелений байраче5 

Не нлачь, не журися, 

Молодий козаче. 

Не самь же я плачу, 

Плачуть карі очі, 

Що нема спокою 

А ні вь день, ні вь ночі 

Сусіди близькиі, 

Вороги тяжкиі, 

Не дають ходити, 

Дівчину любити. 

Я жь буду ходити 

І буду любити, 

Ще й до себе візьму- 

Буду зь ею жити. 

Ой, умру я, мила. 

Якь ти будешь жива, 

Чи згадаешь, мила, 

Де моя могила? 

А моя могила 

Край синего моря, 

Де була міжь нами 

Тихая розмова. 

Зійдеш ь на могилу, 

Та не сумуй дуже: 

Спогадають люде, 

Що любились дуже5 

Зійдешь на могилу 

Не труси землею, 

Бо сама вважаєшь, 

Якь тяжко підь ею. 

Ой, тимь воно ТЯЖКО - 

Любилися важко, 

Тим ь воно тяженько- 

Любились вірненько. 





Он, учора оравь, і еегодня оравь; 

Гей, хто жт> тобі, моє серденько. 

Воли поганянь? 

Поганяла мині та дівчина моя, 

Чорнявая, чорнобривая, 

Білочка моя 

І учора косиш», і сегодня косивь- 

Гей, хто жь тобі моє серденько 

Обідать носиш»? 

Приносила мині та дівчина моя, 

Чорнявая.чорнобривая. 

Галочка моя ! 

Що по той бікчь гора, і по сей бікь гора, 

Поміжь тими та гіроньками.. 

Котилась зоря V 

Ой, тожь не зоря, то дівчина моя, 

Чорнявая, чорнобривая, 

ІІо водицю йшла, 

А я за нею, які» за зорею 

На воронімь та кониченьку 

По-підь горою: 

Ой дівчино моя, та напій же коня, 

Зь рубленої та криниченьки, 

Зь повного відра.1 

Ой, козаченьку мій, та колибь я твоя, 

Взяла бь коня за шовковий повідь, 

Та й напоіла. 

Ой дивяино моя, та сідай на коня. 

Гей, поідемь чистимт» полемь 

До мого двора! 

■| Чернігів!». -|* 

в.зо к. 
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IV? 34. 

ОЙ, ЧИ ЦВІТІ», ЧИ НЕ ЦВІТТЬ. 
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Ой, чи цвіті»,чи не цвіть 

Калиноньку ЛОМИТЬ; 

Ой чи сонь, чи не сонь 

Голівоньку іионить. 

Ой. чи сонь, чи не сонь 

Голівоньку КЛОНИТЬ: 

Оце жь тобі, козаченьку. 

Своя воленька робить 

Оце жь тобі, козаченьку 

Своя воленька робить.. 

Ізмерзь, якь песь, 

Підь віконечкомь стоя. 

Ізмерзь, якь песь, 

Підь віконечкомь стоя, 

Ізмокь якь вовкь, 

По вуличенькахь ходя. 

зь с.Олишівкй, Черн: губ.’І* 

в.зо к. 
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IV? 35. 

Оїї, ИПІОВТЬ Я ВУЛИЦЕЮ РАЗТЬ, РАЗТ». 



в. зо к . 
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в.зо к 



Он, ишовь я вулицею разь,разь, 

Не бачивь я Марусеньки вь образь.(а) 

Ой, ишовь я вулицею двічі, 

Не бачивь я Марусеньки вь вічі.(а) 

Ой, ишовь я повзь Міірусину хату, 

Загубивь я зь постола залату. (а) 

Ой, вернуся залати шукати, 

Чи не вийде Марусенька зь хати.(з) 

Підійду я підь віконце стукну, 

Підійду я підь другеє грюкну, (з) 

Ой, не стукай, козаче, не стукай, 

Йди собі, иншоі иошукай.(з) 

Он, дай мамо, золотні ключі, 

Кинуть ему подарунки вь вічі .(з) 

Гадяче, Полтав. губ. 
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.ь 

Оіі, джигуне, джигуне, 

Який ти ледащо. 

Ведуть тебе до пана, 

Самь не знавші, на що 

Тоді будешь знати, 

Якь будуть карати: 

І на руки, і на ноги 

Диби набивати. 

Он, на руки диби 

На ноги диб'ьята: 

Оце жь тобі, джигуне,'І* з. 

Молоді дівчата 

Ой, на руки диби, 

На ноги дибиці! 

Оце жь тобі, джигуне, *|. 2 

Гарні молодиці. 

На вулиці, не була, 

Конопельки терла,' 

Не бачила джигуна, .|. 2 

Трохи жь я не вмерла. 

А у того джигуна 

Вишивані рукава, 
А у мене молодоі .|.2 

Вйшинані подола, 

Зеленая юпка, 

Червона запаска: 

Люби - жь мене, джигуне, | ^ 

Коли твоя ласка.. 

Люби - жь мене, джигунець. 

Пожартуймо, молодець: 

Бери мене за рученьку, ^ ^ 

Веди мене у танець. 

А хто любить грибки, 

А хто печерички, 

А хто любить ДІВКИ,- І- 1*2 
А я молодички. 

Кременчукь *|- 

В.80 К. 



рій тгяо СГЄ8С. 



Чумарочка рябесенька, 

Пригортаюсь злегесенька: 

Той мене иече, ріже, 

Що не люблю, вч> кічі лізе, 

Той мене порива- 

Кого люблю, та й нема. 

На талірці два лини, 

Прийди, серце, нрилини, 

Прийди, нрилини .|.д 
/Хо серденька пригорни. 

Було вь мене троє церстнівь 

Та, всі й роскотились^ 

Було кь мене три женихи, 
Та всі показилисі»: 

Одйнт» оженився, 

Другий утопився, 

А третго чорти взяли 
Щобь не волочився. 

Ой, не ходи по леду,- 

Бо завалнсься $ 

Чи . ти - жт» мене вірно люоингь 

Чи ти чванисься? 

Якь я тебе не люблю, 

Скарай мене Боже,- 

Буду тебе, цілувати, ,|. а 

Поки соні» не зможе. 

І націлувався, 
І намилувався, 
Які» у саді соловейко, .|,2 

Та й нащебетався. 

•|* Кременчук!» І* 



IV? 38. 

Чорна гречка, білі крупи. 

Голосе. 

АПе^ТеІІО £І<У|080. 

8 органі. 

Тепогі. 

Ваззі. 

АЦе@те«а ЙІЦЇ080. (весело.) 

Фортепішгь/ 
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Чорна гречка, білі крупи, 

Держімося, серце, купи;. 

Якь не будемь держатися 

Будуть люде сміятися * 

Чорна гречка, білі крупи, 

Не виадайся, дівча, вь руки. 

Бо якь вь руки попадесься 

Тожь то лиха.. набересься. 

Ледве дівка шлюбь узяла,. 

Слізоньками ся залляла. 

Ой щожь, бідна, я зробила, 

Що пьяницю полюбила! 

Ой, ледве ввійшовь до хати, 

Заразь/дсаже цілувати $ 

А не вспівь на лавці сісти, 

Кричить:,, жінко, давай їсти Iй 

Ой, подала боріць безь мняса, 

Сама сіла, підперлася- 

Ой, що жь я, бідна, зробила, 
Що пьяницю полюбила! 

Летить миска до порога; 

Чоловіче, бійся Бога, 

Що ти таке вь світі робить, 

Що все такий льяний ходить Ч. 

Чорна гречка, білі крупи, 

Не впадайся, дівча, вь руки: 

Бо якь вь. руки попадесься, 

Тожь то лиха'набересься І 

Тв.. На цю пісьню дівчать парубки, глузуючи зь іхь, одспівують. 

Білі крупи, чорна гречка, 

Дурна дівка, якь овечка: 

Дурна, дурна, скрутилася, 

Десь дурману наілася. 

(Біла Церква, Басильк. пов.) 

В.80 К. 



8? 

№ 39. 
Кодибт» мині, господи. 



віскозо, (весело) 
А «Йоргапо 8о1о.. -> 
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Коли бь мині, Господи, 

Неділі діждати, - 

Сюди, туди, онь куди, 
Неділі діждати і 

То пішла бь я 
До роду гуляти, 

Сюди, туди, онь куди, 
До роду гуляти. 

А у мене 
увесь рід'ь багатий, _ 

Сюди, туди і далі. 
Будуть мене 
Часто частувати, 

Сюди, туди і далі. 
А я буду 
Повну випивати, 

Сюди, туди і далі. 
Якь пі ду я 
Та до домоньку. 

Сюди, туди і далі. 
Та не вь хату,- 

Підь віконечко. 
Сюди, туди і далі. 

Ажь свекруха 
Та й у печі топить, 

Сюди, туди ї далі. 
А свекорко 
Сирі бичі парить, 

Сюди, туди і далі. 
А .мій милий 
Дитину колише, 

Сюди, туди і далі. 
Ой, ну, люлі, 
Мале дитя, спати, 

Сюди, туди і далі. 
Пішла мати 
До роду гуляти, 

Сюди, туди і далі. 
А ми підемь 
1і заганяти, 

Сюди, туди і далі. 

(зь Кременчука.) 

в. з о к. 
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№40. 

Король. Танокт» 

Тетро <іі Магсіа. 
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94 
Ашіапіе. (стиха, по малу) 

порт*. Яоіо. _ ^ ^ ^ 
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Азааі у|у&се.(худко.) 

Король коло городу ходить, 

Король у городь заглядає 5 

Король у городе заглядає ; 

Король дівочоК(Ь викликає. 

Король поклонися низенько, 

Король поцілуйсь хорошенько 

Виводу, виводу, 

Чомь нв идешь по воду? 

Боюся, боюся. 

Кого жь ти боісься ? 

Короля короля. 

А короля нема доЦа, 

Королпха сама дома. 

Одчиняй ворота! 












