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Ïîðè ðîêó

×îðíèé êiò
Ñëîâà Ì. Âiíãðàíîâñüêîãî                                                  Ìóçèêà Á. Áóºâñüêîãî
Âåñåëî

Iäå êiò ÷åðåç ëiä
×îðíîëàïî íà îáiä.
Êîëè ÷óº âií � çèìà
Éîãî áiëà ïiäçèâà.

� Òè ÷îãî éäåø ÷åðåç ëiä
I ëèøàºø ÷îðíèé ñëiä?
� Áî ÿ ÷îðíèé, � êàæå êiò, �
I ëèøàþ ÷îðíèé ñëiä.

Êîëè æ áiëà òè ñàìà,
Òî áiëié òóò äîòåìíà! �
I ïiøîâ êiò ÷åðåç ëiä
×îðíîëàïî íà îáiä.
Ñòàëà çèìîíüêà ñóìíà:
Çà êîòîì iøëà âåñíà!

                               I- äå      êiò        ÷å- ðåç  ëiä      ÷îð-íî- ëà-  ïî   íà  î-  áiä.     Êî- ëè

               ÷ó- º âií � çè-ìà     éî-  ãî    ái-  ëà    ïiä- çè-    âà.   � Òè  ÷î//     íà!
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Äiä Ìîðîç i Âåñíà
Ñëîâà Ï. Âîðîíüêà                                                            Ìóçèêà Â. Êîâàëåíêî

Âèõâàëÿâñÿ Äiä Ìîðîç:
«ß ñòðàøíiøèé áóð i ãðîç.
Âæå êîãî ïîëîñêî÷ó,
Íå äî ñìiõó... äî ïëà÷ó». Äâi÷i
Òóò ç�ÿâèëàñÿ Âåñíà,
Óêëîíèëàñÿ âîíà
I ñêàçàëà: «À ìåíå?..»
Äiä Ìîðîç ÿê äðåìåíå. Äâi÷i
I êðè÷èòü ç êóùiâ: «Îé: Âåñíî!
Çîâñiì öå óæå íå ÷åñíî!
Òè ìåíi, êðàñóíå ìèëà,
Ñèâó áîðîäó ñïàëèëà». Äâi÷i
À Âåñíà ñîái ñìiºòüñÿ:
À Âåñíà ñîái ñìiºòüñÿ:
«Õàé Ìîðîç íå çàäàºòüñÿ,
Õàé Ìîðîç íå çàäàºòüñÿ!» Äâi÷i

                 Âè-õâà-ëÿâ-ñÿ   Äiä   Ìî-   ðîç:            «ß ñòðàø- íi-øèé    áóð    i        ãðîç.

                Âæå êî- ãî   ïî-   ëîñ-  êî-    ÷ó,          íå    äî    ñìi-  õó...  äî    ïëà-   ÷ó».

               Íå    äî    ñìi-  õó...  äî    ïëà-       ÷ó».                              //    -÷ó.

Íå ïîñïiøàþ÷è
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ßñíå ñîíå÷êî óñìiõàºòüñÿ
Óêðà¿íñüêà âåñíÿíêà

Îáðîáêà Â. Òàëîâèði

ßñíå ñîíå÷êî óñìiõàºòüñÿ,
Çèìà ëþòàÿ âæå æàõàºòüñÿ.
Ïðîãðàø.
Çèìà ëþòàÿ ç õóðòîâèíàìè
Çà ãîðàìè âæå, çà äîëèíàìè.
Ïðîãðàø.
Çåëåíiþòü âñi ãà¿ âiòàìè,
Ïðèêðàøàþòüñÿ ëóêè êâiòàìè.
Ïðîãðàø.
ßñíå ñîíå÷êî çóñòði÷àºìî,
Âåñíó êðàñíóþ ìè âiòàºìî.
Ïðîãðàø
Êðàñíó âåñíîíüêó äîâãîæäàííóþ,
Ëþáó ãîñòîíüêó âñiì áàæà′íóþ.
Ïðîãðàø.

                                                        ßñ- íå    ñî-          íå÷- êî     óñ-  ìi-  õà-      ºòü-ñÿ,

             çè-     ìà     ëþ-             òà-     ÿ        âæå      æà-      õà-                ºòü-     ñÿ.

Ñòðèìàíî
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Îé âåñíà, âåñíà òà é âåñíÿíî÷êà
Óêðà¿íñüêà íàðîäíà ïiñíÿ

� Îé âåñíà, âåñíà òà é âåñíÿíî÷êà,
Äå òâîÿ äî÷êà òà é ïàíÿíî÷êà?

Äå òâîÿ äî÷êà òà é ïàíÿíî÷êà?
� Äåñü  ó ñàäî÷êó øèº ñîðî÷êó.

Øîâêîì òà áiëëþ âñå âèøèâàº.
Ñâîþ íåíüêó ðiäíó ñïîìèíàº.

         � Îé      âåñ-     íà,            âåñ-   íà             òà é     âåñ-       íÿ-     íî÷-           êà,

         äå    òâî-   ÿ            äî÷-            êà            òà é ïà-   íÿ-                   íî÷-       êà?

Ïîâiëüíî
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