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З-під землі
Джерельце б’ється,
Наче змійка,
Наче змійка в лісі в’ється.
Жебонить всім,
Жебонить всім: — Не пройди,
Випий, випий,
Випий чистої води.
— Я не тільки,
Я не тільки напуваю,
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Двічі

Гарну пісню,
Гарну пісню заспіваю.
Про весну
Й тітку мою річечку,
Про сестру-хмарину,
Що у небі лине.

Двічі

І про те, як,
І про те, як братик-дощик
Нахиляє,
Нахиля на землю горщик.
Звідти краплі
З неба сіють, мов крізь сито,
Поливають,
Поливають сад і жито.

Двічі
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Вийшов місяць погуляти,
Зірочки став рахувати:
Дві он вийшли із хатини,
Дві накинули хустини,
Ще одна — в білім серпанку,
Дві гулятимуть до ранку,
Дві гулятимуть до ранку.
А одна у срібній льолі
В небі йде, мов в чистім полі,
В небі йде, мов в чистім полі.
В небі йде, в небі йде,
В небі йде, мов в чистім полі,
В небі йде, в небі йде,
В небі йде, мов в чистім полі.
Дві — катаються на хмарі,
Дві — танцюють собі в парі…
Так рахунком захопився,
Що нарешті місяць збився.
Та не треба сумувати,
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Сонце миттю відгукнулось —
До дівчати повернулось,
До дівчати повернулось…
— Не шкодую промінців
Шукай швидше камінці…
І намистечко Зоринки
Аж заграло на травинках,
Аж заграло на травинках.
Нанизала цілу низку —
Сонцю уклонилась низько:
— Ой, спасибі, сонце ясне,
За намисто моє красне!
За намисто моє красне!
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Заглядає зіронька в криницю,
Хочеться водички їй напиться.
А щоб зберегти свою красу,
Зіронька щоранку п’є росу.
Ля-ля-ля, ля-ля-ля, ля-ля-ля,
А щоб зберегти свою красу,
Ля-ля-ля, ля-ля-ля, ля-ля-ля,
Зіронька щоранку п’є росу.
Ластів’ятка хутко так літають,
Крила для польотів підганяють.
Незабаром у далеку путь
Холоди осінні позовуть.
Ля-ля-ля, ля-ля-ля, ля-ля-ля,
Незабаром у далеку путь,
Ля-ля-ля, ля-ля-ля, ля-ля-ля,
Холоди осінні позовуть.
Сонечко опівдні розжовтілось,
Бо хотіло, щоб земля нагрілась,
Щоб пишніло і всміхалось жито,
Пишне і чудове ясне літо.
Ля-ля-ля, ля-ля-ля, ля-ля-ля,
Щоб пишніло і всміхалось жито,
Ля-ля-ля, ля-ля-ля, ля-ля-ля,
Пишне і чудове ясне літо.
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