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Забудеш ти мої слова, забуду я твої слова, 
І мрій неторкані світи зазнають втрати. 
Цей дорогий непотріб слів забуду я, забудеш ти, 
То краще буде, краще не мовчати. 

(То краще буде не мовчати).* – 2-й варіант 1-го куплету.

                         Приспів:     
Летить молитва до небес, летить молитва до небес, 
Продовжити, продовжити мовчання,
Під музику, під музику кохання,
І танець сонця під дощем, і танець світла під дощем. 

Єднає нас одна зоря, єднає нас одна мета,
І ніч свята, і ніч свята єднає душі.
Читаю я твої думки, шукаю теплої руки,
І човен почуттів шукає суші.

                         Приспів.

Змінити долю навпаки не зможу я, не зможеш ти,
Нам не допити філіжанку цієї ночі.
То ж знов танцюймо під дощем, то ж знов танцюймо під дощем,
І знову грає музика до ранку.

(Продовжмо музику до ранку).* – 2-й варіант 3-го куплету.

                          Приспів.

pid_muzyku.indd   4 26.07.2011   15:26:29



5

pid_muzyku.indd   5 26.07.2011   15:26:29



6

pid_muzyku.indd   6 26.07.2011   15:26:29



7

У теплий край лебідка полетіла, 
За вожакомлебедиком услід... 
Без тебе, милий, річка опустіла,
Понесла пір’я у далекий світ.      Двічі
         
           Приспів: 
Згадай мене і розгадай, 
За ким сумує зеленгай? 
Знай: осінь хоч і золота,        
Та в серці радість
(Зовсім) вже не та        Двічі
.
Лебідка буде спогадами жити 
Про літо тепле, річку, зеленгай. 
Чи будеш вірно ти мене любити,
Коли повернусь я у рідний край?      Двічі

          Приспів. 
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Коротка ніч тебе застала в полі, 
А я прийшов по квітах і росі, 
Ми цілували пісню колоскову, 
Шукали правди у її красі. 

Коротка ніч і плакати не вміє, 
Коротка ніч прощаннями болить, 
Коротка ніч світанком рожевіє,
Немов свіча із двох кінців горить. 

                 Приспів:
Коротка ніч – усміхнена коханка – 
Одежу чорну губить з ніжних пліч, 
А я тебе запитую цілунком: 
Чому така коротка літня ніч?                           Двічі

Коротка ніч вела нас до любові
Через колючі посмішки зірок,
Місця глибокі притягла у сутінь
І закривала небо на гачок. 

Коротка ніч, смаглява, як циганка,
Забрала все і молодо втекла.
Її душа, настояна на травах,
Вогнем кохання груди обпекла.

                Приспів.               
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Затьмарило очі щастя, у небо несли вітрила, 
Ти був, наче птах із казки, і сонце тримав на крилах. 
Нас весело обвінчали свічки, солов’ї і квіти, 
Та серце моє розбилось на дві половини світу.

Ще вчора боліла рана і думалося, звичайно,
Що казка пішла навіки, махнувши крилом прощальним.
А я залишилась в горі із тугою та журбою – 
Погасли свічки і квіти, що бачили нас з тобою.

            Приспів:
Я думала: більше не зможу
Співати, радіти і  жити, 
Не зможу вже більше нікому
Ні вірити, ні любити.
А я закохалася знову,
І крига на серці вже скресла,
А я закохалася знову,
Із попелу я воскресла.

Затьмарило очі горе, мене залишала сила.
Ще вчора від Бога смерті собі і тобі просила.
А нині тобі прощаю образи, неправду, зради,
Я буду цвісти і співати нового чуття заради.

            Приспів.

Coda:  Воскресла моя любов.

pid_muzyku.indd   33 26.07.2011   15:26:31



69

pid_muzyku.indd   69 26.07.2011   15:26:35



78

Ти приходиш у сни 
Крізь тривоги й мої сподівання. 
У снігу ясени 
На алеї терпкого прощання. 
І летить самота 
Над снігами і впину не знає, 
Як те море, густа,
Як те море, глухе і безкрає. 

         Приспів:
Ти приходиш чужа, 
Зледінілі тримаю я руки. 
Мов на вістрі ножа,
Це прощання на вістрі розлуки.            Двічі
Так чому ж ти у сни 
Крізь роки і мої спогадання, 
Як оті ясени, 
Увійшла на алею кохання?
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