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                а çвіäсè ãоðа
           Óкра¿нсüка нарîäна ïіснÿ

À звідси гора, а звідси друга,
Ïоміж тими гороньками
Сходила зоря.   Äâі÷і

Ой, то не зоря – дівчина моя
Ç новенькими відерöями 
Ïо водиöю йшла.   Äâі÷і

– Дівчино моя, напій ми коня.
– Не напою, бо ся бою,
Бо ùе не твоя.              Äâі÷і

ßк буду твоя, напою ти два,
Ç рубленої криниченьки,
Ç нового відра.    Äâі÷і

а калèна не веðба
Óкра¿нсüка нарîäна ïіснÿ

Ой на горі вітер дув,
Вночі любко в мене був.
Черевички пуöував,
Мене в личко öілував.
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  присïіâ:
À калина, а калина не верба
ß дівчина, я дівчина молода.  Äâі÷і

Ой бий мене, ой ріж мене,
À за Гриöя віддай мене.
ß за Гриöем сокочу:
Не віддась, сама втечу.

  присïіâ:

Траву косив, сіно микав,
До стодоли дівку кликав:
— Ходи, дівче, до стодоли —
Çаробиш на пачку соли.

  присïіâ:

Мене мати била зранку,
Що порвали хлопöі дранку.
À я сиджу та й латаю
І на хлопöів споглядаю.

  присïіâ:

— Мамöю, зірка зайнялася
ß у тебе удалася
Мені бабöя розказала
ßк до тата ти втікала
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Бèла мене маòè
Óкра¿нсüка нарîäна ïіснÿ

 Била мене мати
 Березовим прутом,
 Щоби я не стояла, 
 Ç молодим рекрутом.           Äâі÷і

 À я собі стояла,
 Àж кури запіли, 
 На двері воду лляла,
 Щоби не рипіли.      Äâі÷і

 На двері воду лляла,
 На пальöях ходила,
 Щоб мати не почула,
 Щоби не сварила.      Äâі÷і

 À мати не спала,
 Та й все добре чула.
 Та й мене не сварила:
 Сама такою була.       Äâі÷і

 – Сьогодні субота,
 À завтра неділя,
 Чом на тобі, козаче,
 Сорочка не біла?        Äâі÷і
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 – Не біла, не біла,
 Та й не буде біла,
 Бо мати нездужала,
 Сестра не схотіла.      Äâі÷і

 Мати нездужала,
 Бо дуже старенька,
 À сестра не схотіла,
 Бо іùе маленька.      Äâі÷і

Боäаé сÿ коãóò çнóäèв
Óкра¿нсüка нарîäна ïіснÿ

Бодай ся когут знудив,
Що мене рано збудив.
Малая нічка, мала,
ß ùе ся не виспала.       Äâі÷і

Ïричини, Боже, ночі
На мої карі очі,
Ïричини ùе й другую
На мене, молодую.         Äâі÷і

Казала мені мати
На лані жито жати,
À я жита не жала –
В борозенöі лежала.        Äâі÷і



7

Казала мені мати
Ç хлопöями погуляти:
«Ïогуляй собі, доню,
ß тобі не бороню».              Äâі÷і

À я собі гуляю,
ßк рибка по Дунаю,
ßк рибка з окунöями,
ß, молода, з хлопöями.         Äâі÷і

Гуляла би-м до ночі
Та й спатоньки не хочу,
Гуляла би-м до рана,
Ой, дана ж моя, дана.           Äâі÷і

           Бóваéòе çäоðові
Бувайте здорові,
Живіте багато,
À ми вже поїдем
До нашої хати.
До нас заїжджайте,
Ми раді вам будем
І вашої ласки 
Ïовік не забудем.
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У вашому краю
Широкеє поле,
Нехай же на ùастя
Цвіте ваша доля!
Нехай в ваших ріках
Шумлять буйні води,
Щоб плавали з криком
Гусей хороводи.

Хай жито у полі
Хвилює, як море,
Хай буде доволі 
І сала в коморі.
Щодня у капусті
Щоб плавала шкварка,
À часто до шкварки –
Траплялась і чарка.

І ùе вам бажаєм
Ïрибутків у хаті –
Хай буде ùороку
У вас по дитяті.
Коли ж вам на ùастя
І двоє прибуде –
Ніхто вас не скривдить,
Ніхто не огудить.
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Дорогу ми знаєм 
До вашої хати
І будемо в гості
До вас наїжджати.
Чи то на родини,
Чи то на весілля,
Возить короваї,
ßк сонечко, білі. 

 в äалèні çа селом  
 òам æèве кðасóнÿ
 Óкра¿нсüка нарîäна ïіснÿ

В далині за селом
Там живе красуня.
Ти прийди, принеси
Квітку чарівную.
 присïіâ:
В гори прийди до мене,
Квітку візьми від мене,
Квітка тобі розкаже
Тайну зелених гір, о-о-о.
В гори прийди до мене,
Квітку візьми від мене,
Квітка тобі розкаже
Тайну зелених гір.
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ßк прийдеш, принесеш
Квітку чарівную,
То згадаєш, як тебе 
Ніжно так öілую.

   присïіâ.

В далині за селом
ß тебе чекаю,
На високій полонині
Соловей співає.

  присïіâ.

В далині за селом
Çеленіють гори,
На високій полонині
Сяють ясні зорі.

вèðосòеø òè, сèнó 
Ñëîâа Â. Ñиìîненка Ìóзика À. паøкеâи÷а
  
Виростеш ти, сину, вирушиш в дорогу.
Вирушать з тобою приспані тривоги,
Çа тобою завше будуть мандрувати
Очі материнські і білява хата.               Äâі÷і
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À якùо впадеш ти на чужому полі,
Ïрийдуть з України верби і тополі.
Стануть над тобою, листям затріпочуть,
Тугою проùання душу залоскочуть.         Äâі÷і

Можна вибрать друга і по духу брата,
Та не можна рідну матір вибирати.
Можна все на світі вибирати, сину,
Вибрати не можна тільки Батьківùину.    Äâі÷і

вèсèòü ÿбко, вèсèòü
Óкра¿нсüка нарîäна ïіснÿ

Висить ябко, висить,
Àле впасти мусить.
Коли дівка ôайна,
Коли дівка ôайна –         Äâі÷і
Вийти заміж мусить.

Весілля, весілля,
На  весіллі люди.
ßкби мені знати,
ßкби мені знати,             Äâі÷і
Коли моє буде.



12

– Дівчино-горянко,
Що несеш у збанку?
Дай ми ся напити,
Дай ми ся напити –         Äâі÷і

Буду тя любити.

– Іванку, Іванку,
ß би-м  тя любила,
ßкби мене мати,
ßкби мене мати              Äâі÷і
Çа тебе не била.

– Ксеню моя, Ксеню,
Ти моє серденько.
Цілуй маму в ручку,
Цілуй маму в ручку,         Äâі÷і
À мене в личенько.

вèспівóє соловеéко
Óкра¿нсüка нарîäна ïіснÿ

Виспівує соловейко
У зеленім гаю.
Не лай мене, моя ненько,
Що Гриöя кохаю.                 Äâі÷і
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В мого Гриöя брови чорні
Ще й личко рум’яне.
ßк обніме, ùе й пригорне – 
Àж серденько в’яне.                  Äâі÷і

Нехай мати посвариться,
Ще й лякає трішки.
Біля тебе, мій миленький,
Ïрикипіли ніжки.                     Äâі÷і

Çелен-рута розквітає
Ðанньою весною,
Хай зоріє, нехай світає,
À я ùе постою.                         Äâі÷і

Нехай батько насвариться,
Нехай лає мати,
ß чекаю свого Гриöя
Ще й буду кохати.                     Äâі÷і

вèõоäèла маòè
Óкра¿нсüка нарîäна ïіснÿ

Виходила мати 
На високу гору
Та й кликала сина:               

Äâі÷і– Вернися додому.
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Вернися, мій сину,
Ще раз на годину,
Нехай тобі змию              

Äâі÷іХоч раз голівоньку.

— Не змила-с ми, мамöю,
ßк я був при тобі,
Тепер ми не змиєш,         

Äâі÷іБо я жовняр собі.

Бо я жовняр собі
Межи жовнярами,
Мені вже не треба            

Äâі÷іНі батька, ні мами.

веðõовèно, маòè моÿ
Ñëîâа і ìóзика Ì. Ìаøкіна

У трембітоньку заграю,
Çаграю, загуду,
Ç своїм милим рідним краєм
Ðозмову поведу.
Верховино, мати моя,
Вся краса чудова твоя,
Вся краса чудова твоя
У мене на виду!
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Дана, шіді річка дана, дана,  Äâі÷і
Вся краса чудова твоя
У мене на виду!   Äâі÷і

Стелиться туман над звором,
Ëягає на груні,
Çа горами далі гори
Синіють вдалині. 
À над ними хмари плинуть,
Наче вівöі в полонині,
Наче вівöі в полонині
Ïасуться навесні!
Дана, шіді річка дана, дана,  Äâі÷і
Наче вівöі в полонині
Ïасуться навесні!   Äâі÷і

веðõовèно, свіòкó òè наø
Óкра¿нсüка нарîäна ïіснÿ

Верховино, світку ти наш!
Гей, як у тебе тут мило!
ßк ігри вод, плине тут час,
Свобідно, шумно, весело.

Ой немає краю, краю
Над ту Верховину!
Коби мені тут побути             Äâі÷і
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Хоч одну годину!
Ç верха на верх, а з бору в бір
Ç легкою в серöі думкою,
В чересі крис, в руках топір,
Буяє ле´інь тобою.

ªсть у мене топір, топір,
Ще й кована бляшка,
Не боюся того німöя,          Äâі÷і

Àні того ляшка!

Åй, ùо ми там Ïоділля край!
Нам – полонина Ïоділля,
À бори – степ, ялиöя – май,     
À звіра голос – весілля!

Черемоше, Черемоше,
Бистра твоя вода!
Дівчинонько хорошая,         Äâі÷і

Гарна твоя врода!

вæе ве÷іð ве÷оðіє
Óкра¿нсüка нарîäна ïіснÿ

Вже вечір вечоріє,
До дівчини спішу.
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Вона в саду сидить,
На стежечку глядить
І думку думає,               Äâі÷і
Чи я прийду.

Ïрийшов я до дівчини,
«Çдорова» їй сказав.
Çа руку взяв її,
Ïотім обняв її,              
À як обняв її –              Äâі÷і
Ïоöілував.

Дівчина очі сині
Ïрижмурила свої:
Вона стидалася
І не призналася,
Що любить так мене,     Äâі÷і
ßк я її.

Ïочав я öілувати
Синенькі очі öі.
Вона стидалася,
Àле призналася,
Що любить так мене,     Äâі÷і
ßк я її.

І був би я дівчину
До ранку öілував.
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Та як ми мріяли,
Ïівні запіяли,
І на проùання я            Äâі÷і
¯й сказав:

– ßк вечір звечоріє
В вишневому саду,
Ти знов в саду сиди,
На стежечку гляди,
À я до тебе знов,            Äâі÷і
Серöе, прийду.

вæе ве÷іð ве÷оðіє
пîâсòансüка ïіснÿ

Вже вечір вечоріє,
Ïовстанське серöе б’є,
À лента набої
Ïоспішно подає.

присïіâ:
Àх, лента за лентою – 
Набої подавай,
Український повстанче,   Äâі÷і

В бою не відступай!
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В Карпатах грім гуркоче –
Степан іде вперед.
Çа ним вкраїнські хлопöі – 
Герої молоді.

присïіâ.

Хто любить Україну
І любить свій народ,
Той піде у повстанöі
Без всяких перешкод.

присïіâ.

вçÿв бè ÿ банäóðó
Óкра¿нсüка нарîäна ïіснÿ

Взяв би я бандуру
Та й заграв, ùо знав.
Через ту бандуру
Бандуристом став!        Äâі÷і

À все через очі,
Коли б я їх мав,
Çа ті карі очі
Душу б я віддав.          Äâі÷і
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Марусино, серöе,
Ïожалій мене,
Візьми моє серöе –
Дай мені своє.            Äâі÷і

Де Крим за горами,
Де сонечко сяє,
Там моя голубка
Ç жалю завмирає.       Äâі÷і

Взяв би я бандуру
Та й заграв, ùо знав.
Через ту бандуру
Бандуристом став.      Äâі÷і

в саäó ãóлÿла
Óкра¿нсüка нарîäна ïіснÿ

В саду гуляла, квіти збирала.
В саду гуляла, квіти збирала,
Кого любила – причарувала.       Äâі÷і

Ïричарувала серöе і душу,
Ïричарувала серöе і душу – 
Тепер з тобою ходити мушу.        Äâі÷і


