Ой господарю, господарочку
(Маланка)
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Ой господарю, господарочку,
Пусти до хати Маланочку! (2)
Наша Маланка малесенька,
Як конопелька, тонесенька. (2)
Наша Маланка не сама ходить,
Нашу Маланку Василь водить. (2)
Наша Маланка – господиня,
На ополонцi ложки мила. (2)
На ополонцi ложки мила,
Ложку й тарiлку упустила. (2)
Ложку й тарiлку дiставала –
Шовковий фартух замочила. (2)
Ой повiй, вiтре буйнесенький,
Висуши фартух тонесенький. (2)
* * *
Наша Маланка неробоча,
На нiй сорочка парубоча. (2)
Наша Маланка – ой господиня:
Ввiйде до хати, наробить дива.(2)
А ложки, миски пiд лавкою
Припали пилом, муравою. (2)
Наша Маланка – господиня,
На ополонцi ложки мила. (2)
На ополонцi ложки мила,
Ложку й тарiлку упустила. (2)
Ложку й тарiлку дiставала –
Шовковий фартух замочила. (2)
Ой повiй, вiтре буйнесенький,
Висуши фартух тонесенький. (2)
Ой повiй, вiтре, з-за Дунаю,
Висуши фартух хоч iзкраю. (2)
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* * *
Наша Маланка – господиня,
Сорок грядок – одна диня. (2)
Наїхали купці з Бару:
Добрий вечір, господарю! (2)
Ой а нам люди говорили,
Що у вас дині уродили. (2)
Сторгували тую диню
За сто рублів ще й за гривню. (2)
Поки ту диню торгували –
Нашу Маланку хлопці вкрали! (2)
* * *
Наша Маланка качурі пасла,
Аж поки зірка вечірня згасла. (2)
А пасучи їх, загубила,
А шукаючи – заблудила. (2)
Ой приблудила в чистеє поле –
А там Василько плужком оре. (2)
Вiн анi оре, анi плужить –
За Маланкою дуже тужить. (2)
Ой ти дівочко-Маланочко,
Коли до тебе приходити? (2)
Коли до тебе приходити,
Скрипки-цимбали приносити? (2)
Ой черчику-Васильчику,
Посію тебе в городчику. (2)
Та буду тебе шанувати –
По тричі на день поливати. (2)
По тричі на день поливати,
За русу косу затикати. (2)

Ой повiй, вiтре, сюди-туди,
Висуши фартух межи люди. (2)
Співаючи, примовляють:
Наша Маланка не сама ходить – нашу Маланку хлопці водять!
Проорюйте борозну на нове літо! Та глибше беріть – щоб добрий був урожай у Новому році!
(Один із хлопців тягне дерев'яне рало і проорює символічну "борозну" по долівці хати – на майбутній урожай).

