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                    РОЗВИВАЙСЯ,  
          БАРВІНОЧКУ СИНЬООКИЙ

                Слова М. Облещука

Прийшла весна. Прокидайтесь, любі квіточки,
Розтуляйте золотисті пуп’яночки.
Квітне поле, зацвітають райдужно луãи,
Сонце ніжить квітам пелюсточки.

Прокидайся, барвіночку синьоокий,
Розстелися по травичці на всі боки.
До потічка розвивайся, до водиці,
До перлин цілющої росиці.

Постелися, барвіночку, по стежині,
Де бузок розцвівся синьо, при долині.
Ми нарвемо тих квіточок синьооких
Для дівчаток наших карооких. 

Ми нарвемо тих квіточок синьооких, 
Заквітчаєм дівчат карооких.
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ПРИЙШЛА ДО НАС ВЕСНА-КРАСНА

Гаївочка

Слова М. Облещука

Прийшла до нас весна-красна, 
Ясне сонечко принесла. 
Земленька від сну збудилась, 
Цвітом буйним замаїлась.

Прийшла до нас весна-красна,
Гаївочки нам принесла.
Щоб ми, дітоньки, співали, 
Христа Боãа величали.

Біля нашоãо садочку 
Стоїть церква на ãорбочку, 
Візьмімося всі за ручки, 
Заспіваймо ãаївочки.

Íехай наші ãолосочки 
Розійдуться по ãайочках.
Íехай чує вся Вкраїна,
Як веселиться родина.

Веселіться, дітки, разом,
Хай радіють наші мами,
Хай сьоãодні всіх вітають — 
Христос воскрес поміж нами.
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ВЕСНА ПРИЙШЛА

Слова М. Облещука

Веснонька проснулась рано, ранесенько, 
Її розбудило сонечко яснесеньке.
Вставай, вставай, весно, ãоді тобі спати, 
Зима свої думи хоче передати.

Весна прийшла, весна прийшла, 
Воскресли річки і поля.
В небі курличуть журавлі,
Вістку несуть святій землі.

Цілющим соком заплачуть берізки, 
Котики вербні проснуться зі сну.
Сонцю весняному вклонімося, діти, 
Піснями звеличимо золоту пору.

Весна засіває, дощем поливає 
Вкраїнські безкраї родючі поля.
Щоб жито родило всім людям на диво, 
Щоб мала достаток в нас кожна сім’я.
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ВИШИВАЛА МАТИ ВИШИВАНКУ

Пісня

Слова М. Облещука

Вишивала мати вишиванку 
Для найменшоãо синочка Йванка. 
Вишивала, з надій промовляла, 
Доленьку щасливу замовляла.

Íа сорочці вишила калину,
Íа серденьку рідну Україну.
Шануй, сину, шануй вишиванку,
Яку мати шила на світанку.

Виростай, синочку мій, соколе,
Сій у світ чарівні зерна слави.
Рости славним, мудрим козаченьком 
Й завжди пам’ятай науку мами.
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НАЙКРАЩА В СВІТІ

Слова М. Облещука

Каже дівчинка Оксана:
«Я сьоãодні рано встала.
І уперше для матусі 
Я сніданок зãотувала.

Íапекла млинців смачненьких, 
Чай з меліси заварила, 
Поклала на стіл рулети. 
Снідай, мамцю моя мила».

Íаша донечка Оксана 
Роботяща і слухняна.
В неї руки працьовиті. 
Доню, ти ж найкраща в світі!
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ВЕСЕЛКА БАРВИСТА

Пісня

Слова М. Облещука

Íа небі веселка 
Кольори фарбує,
А дощик їй допомаãає. 
Веселка водички 
У дощика просить —
Водички у неї немає.

Приспів:  

Íе плач, не журися,
Веселко барвиста,
Ми з твоїх коралів 
Зберемо намисто.

Íаталю, Íаталю!
Дивись — там, у ãаю,
Веселка п’є воду з криниці. 
Біжімо до ãаю, 
Веселці поможем 
Íапитись живої водиці.

Приспів.




