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Українська народна пісня 

 

«Горіла сосна, палала» 

 

Горіла сосна, палала. 

Горіла сосна, палала, під ней дівчина стояла,  

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

Під ней дівчина стояла. 

Під ней дівчина стояла, під ней дівчина стояла,  
Русяву косу чесала, русяву косу чесала. 

 

Ой, коси, коси, ви мої. 

Ой, коси, коси, ви мої, довго служили ви мені,  
Довго служили ви мені. 

Ой, коси, коси, ви мої, довго служили ви мені,  

Довго служили ви мені. 
Більше служить не будете. 

Більше служить не будете, під білий вінок підете,  

Під білий вінок підете. 

 
Під білий вінок, під вінок. 

Під білий вінок, під вінок, більш не підеш ти у танок,  

Більш не підеш ти у танок. 
Під білий вінок, під вінок, більш не підеш ти у танок,  

Більш не підеш ти у танок. 

Під білий вінок з кінцями. 

Під білий вінок з кінцями, більш не підеш ти з хлопцями,  
Більш не підеш ти з хлопцями. 

 

Горіла сосна смерека. 
Горіла сосна смерека, сподобав хлопець здалека,  

Сподобав хлопець здалека. 

Горіла сосна смерека, сподобав хлопець здалека,  

Сподобав хлопець здалека. 
Сподобав хлопець тай навік. 

Сподобав хлопець тай навік, тепер вже він мій чоловік,  

Тепер вже він мій чоловік. 

Сподобав хлопець тай навік, тепер вже він мій чоловік,  
Тепер вже він мій чоловік. 
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Українська народна пісня 

 

«Хлопці кучеряві» 

 

Хлопці кучеряві, не ходіть до нас, 
Бо вже поламали браму й перелаз. 

І не знає мати, як вас відігнать,    | 

Бо їй до світанку не даєте спать.    | (2) 

 
Через вас у мене голова болить, 

Через вас не буде Василько ходить. 

У очах у нього ранок голубий,        | 
І такі цілунки, як вогонь палкий.    | (2) 

 

Не ходіть до ранку край мого села - 

Не туди стежина ваша пролягла. 
На усіх не стане в мене теплих слів, | 

На усіх не буде в мене гарбузів.     | (2) 

 
Хлопці кучеряві, не ходіть до нас, 

Бо вже поламали браму й перелаз. 

Як відчарувати, що мені робить?      | 

Всіх вас поцілую, тільки не ходіть!  | (2) 
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Дівчина-краса 

(А коса у дівчини - райдуга) 

 
 

На дворі весна ніжна, запашна, 

Цвітом золотим буяє, 

Дівчина-краса, очі - небеса, 
Пісню про любов співає. 

 

Приспів: 

А коса у дівчина - райдуга,         | 
Де ж таку красиву в світі знайду я? | 

А коса прикрашена калиною,          | 

Линь же пісне над Україною!         | (2) 
 

Обійму тебе, пригорну тебе, 

Зацілую, захмелію, 

Ось вона яка, україночка, 
Дівчина моєї мрії! 

 

Приспів. (2) 
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Ой, у вишневому саду 
 

 
Ой, у вишневому саду 

Там соловейко щебетав. 

Додому я просилася, 
А він мене все не пускав. 

 

Милий ти мій, прошу тебе. 

Зоря зійшла, пусти мене. 
Проснеться матінка моя, 

Буде питать, де була я. 

 
А ти, мила, скажи в отвіт: 

Дивись, яка чудова ніч. 

Весна іде, красу несе, 

А в тій красі радіє все. (ост 2 рядки – 2) 
 

Доню моя, у чому річ, 

Де ти гуляла цілу ніч? 
Чому розплетена коса, 

А на очах бринить сльоза? 

 

Коса моя розплетена – 
Її подруга розплела. 

А на очах бринить сльоза, 

Бо з милим розлучилась я. 
 

Мамо моя, прийшла пора, 

А я весела, молода. 

Я жити хочу, я люблю, 
Мамо, не лай дочку свою. (ост 2 рядки – 2)   
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Українська народна пісня 

Із сиром пироги 

 
 

Ішов козак по стежці помежи терени 

І здибав дівчиноньку,що несла пироги. 

 
Ой чули, чули, чули, ой чули, чули ви - 

І здибав дівчиноньку, що несла пироги. 

 

- Дівча моє хороше, чи знаєш мої сни, 
Що я тебе кохаю, і з сиром пироги? 

 

Ой чули, чули, чули, ой чули, чули ви - 
Що він її кохає, і з сиром пироги. 

 

Дівчина як зачула козацькі мрії-сни - 

Відразу запросила на свіжі пироги. 
 

Ой чули, чули, чули, ой чули, чули ви - 

Відразу запросила на свіжі пироги. 
 

І любо як діждати щасливої пори - 

Дівча його цілує, а він їсть пироги! 

 
Ой чули, чули, чули, ой чули, чули ви - 

Дівча його цілує, а він їсть пироги! 

 
Та десь там із-за лісу взялися вороги - 

Козак із переляку сховався в бур'яни. 

 

Ой чули, чули, чули, ой чули, чули ви - 
Козак із переляку сховався в бур'яни. 

 

А то були мисливці, ніякі вороги - 
Взяли собі дівчину і з сиром пироги. 

 

Ой чули, чули, чули, ой чули, чули ви - 

Взяли собі дівчину і з сиром пироги. 
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Козак гірко заплакав: 

- Ви, тяжкі вороги, 
Беріть собі дівчину, віддайте пироги! 

 

Ой чули, чули, чули, ой чули, чули ви - 

"Беріть собі дівчину, віддайте пироги!". 
 

Ой хлопці, пам"ятайте ви, друзі дорогі - 

Ніколи не міняйте любов на пироги! 

 
Ой чули, чули, чули, ой чули, чули ви - 

Ніколи не міняйте любов на пироги! 
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Ой під вишнею, під черешнею 

 
Ой під вишнею, 

Під черешнею 

Стояв старий з молодою, 
Як із ягодою. 

 

І просилася, 

І молилася: 
– Пусти мене, старий діду, 

На вулицю погулять! 

 
– Ой і сам не піду, 

І тебе не пущу, 

Бо ти мене, старенького, 

Покинути хочеш.* 
 

Куплю тобі хатку, 

Іще сіножатку, 

І ставок, і млинок, 
І вишневенький садок! 

 

– Ой не хочу хатки, 
І ні сіножатки, 

Ні ставка, ні млинка, 

Ні вишневого садка! 

 
Ой ти, старий дідуга, 

Ізогнувся, як дуга, 

А я молоденька, 
Гуляти раденька! 

 

Ой ізгиньте, пропадіте, 

Всі старії кості, 
Не сушіте, не крушіте 

Мої молодості! 

 
Ти в запічку: кахи-кахи, 

Я з молодим: хихи-хихи. 

Ой ти все спиш, а я плачу, 

Тільки літа марно трачу! 
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Українська народна пісня 

Розпустили кучері дівчата 

 

Розпустили кучері дівчата 

Українська народна пісня 
Розпустили кучері дівчата, 

Щей підвели брови для краси, 

Тільки ти чини, як вчила мати, │ 2 

Не обрізуй русої коси.         │ 
Хай вона росте густа та пишна, 

Чорнобривим хлопцям на виду, 

Я ж тобі моя чарівна вишне, │ 2 
Сам троянди в косу заплету. │ 

Стану рано-вранці до схід сонця, 

Назбираю квітів запашних, 

Що є краще за дівочі коси,   │ 2 
Ще й троянди вплетені у них. │ 

Кажуть, що дівчата однакові, 

Але серед них лиш ти одна, 
Полонила серце юнакові,     │ 2 

А ключів від свого не дала. │ 
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Мамина коса 

(Ой, чого та калина віти похилила) 

 

Слова: І. Чернецький     Музика: В. Хорт 

 

 

Ой, чого та калина віти похилила – 

Чи багато цвіту, чи тяжка роса?.. 

Ой, чого так рано мама посивіла? 
А була у неї золота коса. 

 

Мамині дороги, мамині тривоги 
Простелила доля у незнану даль. 

За ворота вийде, стане край дороги, 

В коси заплітає сивини печаль. 

 
Стеляться тумани долами-лугами, 

Стеляться тумани на глибокі сни... 

Гей, дорого дальня, поверни до мами 

Буде в її косах менше сивини. 
 


