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Слово від упорядника

Ви ніколи не замислювалися, чому українська пісня супрово-
джує нас протягом усього життя, змушує сумувати і радіти, згаду-
вати подвиги минулого і віддавати шану героям; чому її відгомін 
чути далеко за межами Батьківщини? Мабуть, тому, що в кожному 
її слові закладена душа народу, переживання, прагнення, любов, 
історія нашої країни... А її мелодія зачіпає найпотаємніші струни 
наших сердець. Наша земля багата на таланти, що подарували нам 
незліченну кількість пісень. Про їхню життєдайну силу свідчить не-
вмируща пам’ять народу, котрий передає їх у спадок прийдешнім 
поколінням. Недаремно кажуть, що українська пісня передається з 
материнським молоком, батьківською настановою. Вона є нашою 
невід’ємною часточкою, не стане її – не стане однієї з основ духо-
вності української нації. Бережімо і примножуймо наші скарби!

Наразі перед Вами співаник, що складається з двох частин і 
має назву “... для Тебе”. Загалом у співанику зібрані улюблені пісні 
пластунів та інших молодіжних організацій, що лунають на сходи-
нах, зустрічах, мандрівках, таборах, фестивалях... У першій частині 
ви знайдете патріотичні пісні, авторські, пісні сучасних українських 
музичних гуртів, народні ліричні, жартівливі, колискові пісні. Ці-
каво, що частина пісень прийшла до нас із сивої давнини і зараз, 
нажаль, не віднайти імена їхніх авторів, частина – народжена у 
минулому столітті видатними поетами та композиторами, а інші – 
творіння сучасної молоді, серед якої зустрічаються як аматори, так 
і професіонали своєї справи.

Особливістю всього співаника є те, що укладався він протягом 
останніх п’яти років з використанням як усних так і письмових 

Присвячую найдорожчому,  
що є у моєму житті — своїй родині
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джерел (останніх у першій частині використано 24 одиниці), а ще 
до кожного розділу ми прагнули додати короткий своєрідний опис 
з метою показу глибокого коріння, багатогранності української 
пісні і її значущості у нашому житті. 

Виданням “...для Тебе” можуть скористатися усі бажаючі, хто 
всією душею закоханий у рідну пісню.

Особливу подяку за невтомну працю та сприяння у підготовці 
цього співаника складаю своєму чоловікові Олегу Удичу, подрузі 
Вікторії Коноваловій та усім тим, хто своїми цінними порадами 
долучився до цього видання.

Сподіваємося, цей співаник стане вам хорошим товаришем і 
ви зможете доповнити його зміст забутими старими чи новими 
піснями. 

Ми з радістю відгукнемося на нові пропозиції та заува ження. 

Зоряна Удич 
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ПЛАСТОВІ ПІСНІ

БУМ-ДІЯРА

Люблю простори, блискіт сріблястих гір,
Вітер в смереках, вогні далеких зір,
Золото ватри, тихії пісні... Діяра...
 
 Приспів:
Бум-діяра   | 3 р. – бум,
Бум-діяра   | 3 р. – бум.

Прощайте, друзі, мило нам гостювать,
Вас не забудем, все будем пам’ятать,
Може, зустрінемось – вернемось назад... Діяра...

 Приспів.

Не плач, дівчино, мені в дорогу час,
Ось поцілую, може, в останній раз,
Поглянь на зорі, пригадай мене... Діяра...

 Приспів.

Знав я самотність, голод і сонця жар,
Всі небезпеки, вітер і бурі хмар,
Що то за доля, що мене несе?.. Діяра...
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ПЛАСТОВІ ПІСНІ

ВІТЕР І ВЕСЕЛКА

Слова і музика ст. пл. О. Мухи

Тихо сонечко сідає, на хмаринці вітер спить.
Він веселоньку кохає, що живе одну лиш мить.
І сумує бідолаха, і спливають сірі дні.
Він свою кохану бачить і співає уві сні:

  Приспів:
 „Я ніколи-ніколи не знав тебе,
 Ти ніколи не бачила мене.
 Тільки сон, тільки сон, що нам приснивсь,
 Об’єднав нас з тобою в коротку мить”.

Він щодня ходив до сонця і у дощика просив,
Щоби їх чарівну доньку йому дощик відпустив.
Та не суджено, напевно, вітру й райдузі любов.
Так і нам з тобою, мила, зостається тільки сон.

  Приспів.
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НАРОДНІ ЛІРИЧНІ ПІСНІ

190

ГОРІЛА СОСНА, ПАЛАЛА

Горіла сосна, палала,      
Горіла сосна, палала, 
Під ней дівчина стояла.    Двічі
Під ней дівчина стояла.

Під ней дівчина стояла,
Під ней дівчина стояла, 
Русяву косу чесала,     Двічі
Русяву косу чесала:

“Ой, коси, коси ви мої,
Ой, коси, коси ви мої,
Довго служили ви мені.    Двічі
Довго служили ви мені.

Більше служить не будете, 
Більше служить не будете, 
Під білий вельон підете.    Двічі
Під білий вельон підете.

Під білий вельон, під хустку,
Під білий вельон, під хустку,
Більш не підете за дружку.    Двічі
Більш не підете за дружку.

Під білий вельон, під вінець,
Під білий вельон, під вінець,
Більш не підете на танець.    Двічі
Більш не підете на танець.

Горіла сосна ще й явір,
Горіла сосна ще й явір,
Сподобав ми ся кавалір.    Двічі
Сподобав ми ся кавалір!”
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НАРОДНІ ЛІРИЧНІ ПІСНІ

191

ЗАГРАй Ми, ЦиГАНЕ СТАРий

Заграй ми, цигане старий, такої, як гадаю,
І грошей дам, й вина ти дам, і всього, що лиш маю. | Двічі

Бо лютий біль отут горить і груди розпирає
І бідне серце так болить, що гине-умирає.  | Двічі

Заграй, старий, отую піснь, що то колись співала
Старенька ненька, як мене в колисці колисала.  | Двічі

Чаруй мені минувши дні, літа ті молодії,
Прегарні золотаві сни, той рай і ті надії.  | Двічі

Провадь мене ти звуком тим в садочок, де я грався,
Чаруй і друзів всіх моїх, що ними я пишався.  | Двічі

Чаруй мені й дівчину ту, що мною гордувала,
Збуди ти всіх, що вже земля навіки повкривала.  Двічі

Збуди, чаруй минуле все; най ще хоч раз заплачу,
Бо сліз немає, відколи я доленьки не бачу.  | Двічі

Заграй, старий! Як потечуть дві сльози по личеньку,
То легше стане на душі і легше на серденьку.  | Двічі

Заграй ми, цигане старий, такої, як гадаю,
І грошей дам, й вина ти дам, і всього, що лиш маю. | Двічі
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192

ЗА НОВиМи ВОРІТЬМи

За новими ворітьми, 
За новими сіньми 
Приїхали легіники   Двічі
Вороними кіньми.

 Приїхали легіники
 Та й стали питати:
 „Чи мож би тя, біла дівко, Двічі
 Із собою взяти?”

„Ой, можете, легіники,
Із собою взяти,
Тільки треба моїм старим Двічі
Трояк-зілля дати”.

 Я сідаю на коника
 Та й долів-лугами,
 Ой, знайшов я теє зілля Двічі
 Поміж берегами.

Як знайшов я теє зілля,
Та й почав копати,
Зозуленя угледіла,  Двічі
Та й стала кувати:

 „Нащо тобі, легінику,
 Троякові зілля?
 Тебе дівка обдурила –  Двічі
 У неї весілля”.
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