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Ùå íå âìåðëà Óêðà¿íè
                       Ñë. Ï. ×óáèíñüêîãî

Ùå íå âìåðëà Óêðà¿íè í³ ñëàâà, í³ âîëÿ,
Ùå íàì, áðàòòÿ ìîëîä³¿, óñì³õíåòüñÿ äîëÿ.
Çãèíóòü íàø³ âîðîæåíüêè, ÿê ðîñà íà ñîíö³,
Çàïàíóºì ³ ìè, áðàòòÿ, ó ñâî¿é ñòîðîíö³.

Ïðèñï³â:
Äóøó, ò³ëî ìè ïîëîæèì çà íàøó ñâîáîäó
² ïîêàæåì, ùî ìè, áðàòòÿ, êîçàöüêîãî ðîäó.   

Äâ³÷³

Ñòàíåì, áðàòòÿ, â á³é êðîâàâèé â³ä Ñÿíó äî Äîíó,
Â ð³äí³ì êðà¿ ïàíóâàòè íå äàìî í³êîìó.
×îðíå ìîðå ùå âñì³õíåòüñÿ, ä³ä Äí³ïðî çðàä³º,
Ùå ó íàø³é Óêðà¿í³ äîëåíüêà íàñï³º.

Ïðèñï³â.

À çàâçÿòòÿ, ïðàöÿ ùèðà ñâîãî ùå äîêàæå,
Ùå ñÿ âîë³ â Óêðà¿í³ ï³ñíü ãó÷íà ðîçëÿæå.
Çà Êàðïàòè â³ä³á�ºòüñÿ, çãîìîíèòü ñòåïàìè,
Óêðà¿íè ñëàâà ñòàíå ïîì³æ íàðîäàìè.

Ïðèñï³â.
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Îé ç³éäè, ç³éäè, ÿñåí ì³ñÿöþ
� Îé ç³éäè, ç³éäè, ÿñåí ì³ñÿöþ,
ßê ìëèíîâåº êîëî,
Îé âèéäè, âèéäè, ñåðöå-ä³â÷èíî,
Òà ïðîìîâ äî ìåíå ñëîâî.  Äâ³÷³

� Îõ ³ ðàäà á ÿ òà âèõîäèòè,
² ç òîáîþ ãîâîðèòè,
Òàê ñóäÿòü-ãóäÿòü âðàæ³¿ ëþäè,
Õîòÿòü æå íàñ ðîçëó÷èòè.  Äâ³÷³

� Îé íå áèé, ìàòè, ³ íå ëàé, ìàòè,
Òà íå ðîáè êàë³÷åíüêè,
Çàâ�ÿæè î÷³ òåìíî¿ íî÷³
Òà âåäè äî ð³÷åíüêè.                     Äâ³÷³

À ÿê ïðèâåäåø òà äî ð³÷åíüêè,
Ðîçâ�ÿæè êàð³ î÷³,
Íåõàé ãëÿíó ÿ òà ïîäèâëþñÿ,
Ç ñâ³òîì áîæèì ïîïðîùàþñÿ.         Äâ³÷³

Îé ñâ³òå ÿñíèé, ñâ³òå ïðåêðàñíèé,
ßê íà òîá³ òÿæêî æèòè,
Îé ³ùå òÿæ÷å ìîëîäåñåíüê³é,
Íå íàæèâøèñü, óìèðàòè.  Äâ³÷³
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×óºø, áðàòå ì³é
Ñë. Á. Ëåïêîãî

×óºø, áðàòå ì³é,
Òîâàðèøó ì³é,
Â³äë³òàþòü ñ³ðèì øíóðêîì
Æóðàâë³ ó âèð³é.

Ïðèñï³â:
Êëè÷óòü: êðó-êðó-êðó ...
Â ÷óæèí³ óìðó,
Çàêè ìîðå ïåðåëå÷ó,
Êðèëîíüêà ç³òðó,
Êðèëîíüêà ç³òðó.

Ìåðåõòèòü â î÷àõ
Áåçêîíå÷íèé øëÿõ,
Ãèíå, ãèíå â òåìí³é ìðÿö³
Ñë³ä ïî æóðàâëÿõ.

Ïðèñï³â.
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Îé íà ãîð³ òà é æåíö³ æíóòü
Îé íà ãîð³ òà é æåíö³ æíóòü, (Äâ³÷³)
À ïîï³ä ãîðîþ,
ßðîì-äîëèíîþ
Êîçàêè éäóòü.

Ãåé, äîëèíîþ,
Ãåé, øèðîêîþ
Êîçàêè éäóòü.

Ïîïåðåäó Äîðîøåíêî  (Äâ³÷³)
Âåäå ñâîº â³éñüêî,
Â³éñüêî çàïîð³çüêå
Õîðîøåíüêî!

Ãåé, äîëèíîþ,
Ãåé, øèðîêîþ
Õîðîøåíüêî.

À ïîçàäó Ñàãàéäà÷íèé,  (Äâ³÷³)
Ùî ïðîì³íÿâ æ³íêó
Íà òþòþí òà ëþëüêó,
Íåîáà÷íèé!

Ãåé, äîëèíîþ,
Ãåé, øèðîêîþ
Íåîáà÷íèé.

�Ãåé, âåðíèñÿ, Ñàãàéäà÷íèé,  (Äâ³÷³)
Â³çüìè ñâîþ æ³íêó,
Â³ääàé òþòþí-ëþëüêó,
Íåîáà÷íèé!�
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Ãåé, äîëèíîþ,
Ãåé, øèðîêîþ
Íåîáà÷íèé.

�Ìåí³ ç æ³íêîþ íå âîçèòüñÿ;  (Äâ³÷³)
À òþòþí òà ëþëüêà
Êîçàêó â äîðîç³
Çíàäîáèòüñÿ!�

Ãåé, äîëèíîþ,
Ãåé, øèðîêîþ
Çíàäîáèòüñÿ.

�Ãåé, õòî â ë³ñ³, îçîâèñÿ!  (Äâ³÷³)
Òà âèêðåøåì îãíþ,
Òà çàêóðèø ëþëüêè,
Íå æóðèñÿ!�

Ãåé, äîëèíîþ,
Ãåé, øèðîêîþ
Íå æóðèñÿ.
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Îé ó âèøíåâîìó ñàäó
Îé ó âèøíåâîìó ñàäó,
Äå ñîëîâåéêî ùåáåòàâ,
Äîäîìó ÿ ïðîñèëàñÿ,
À â³í ìåíå âñå íå ïóñêàâ.

�Ìèëèé  � òè ì³é, à ÿ  � òâîÿ!
Ïóñòè ìåíå  � ç³éøëà çîðÿ,
Ïðîñíåòüñÿ ìàò³íêà ìîÿ,
Áóäå ïèòàòü, äå áóëà ÿ�.

�À òè òè ¿é äàé òàêèé îòâ³ò:
� Òàêà ïðåêðàñíà ìàéñüêà í³÷!
Âåñíà ³äå, êðàñó íåñå,
À â ò³é êðàñ³ ðàä³º âñå�.

�Äîíþ ìîÿ, íå â òîìó ð³÷,
Äå òè ãóëÿëà ö³ëó í³÷ ...
×îìó ðîçïëåòåíà êîñà,
À íà î÷àõ áðèíèòü ñëüîçà?�

�Êîñà ìîÿ ðîçïëåòåíà  �
¯¿ ïîäðóãà ðîçïëåëà,
À íà î÷àõ áðèíèòü ñëüîçà,
Áî ç ìèëèì ðîçïðîùàëàñü ÿ.

Äâ³÷³

Äâ³÷³

Äâ³÷³

Äâ³÷³

Äâ³÷³
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Ìàòè ìîÿ,  òè âæå ñòàðà,
À ÿ âåñåëà, ìîëîäà,
ß æèòè õî÷ó, ÿ  � ëþáëþ!
Ìàòè, íå ëàé äî÷êó ñâîþ�.

Îé ó âèøíåâîìó ñàäó,
Äå ñîëîâåéêî ùåáåòàâ,
Äîäîìó ÿ ïðîñèëàñÿ,
À òè ìåíå âñå íå ïóñêàâ...

Äâ³÷³

Äâ³÷³
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