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Зміст 
Ой там, за горою З 

Ой сивая та і зозуленька 5 

Щедрий вечір 9 

Чи дома, дома бідная вдова 1 о 

З-під гір, з-під долин 11 

Ой у полі при дорозі 13 

Що в нашого Йвана серед двору древо 13 

По горі, горі пави ходили 15 

Павочка ходить 15 

Ой на ставу, на ставочку 16 

Ой болить моя та головонька 19 

Ой у полі дві тополі 21 

Зійшов місяць високо 23 

Ой що ж то за шум 25 

Гей, видно село 26 

Ой посеред двору береза стояла 29 

По той бік гора 29 

Коло млина, коло броду зо 

Приїхали три козаки ЗО 

Котилася та зоря з неба 31 

Ой на гору козак воду носить 31 

Чи я в лузі не калина була 32 

Ой у полі озерце 33 

Тихо, тихо Дунай воду несе 33 

Налетіли журавлі 34 

Про Кармелюка 35 

Побратався сокіл 36 

Налетіли сірі гуси 37 

Час додому, час 37 

Ой піду я полем-лугом 38 
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