
ОЙ, ТАМ ЗА ДУНАЕМ

Ой там, ой там за Дунаем,
Там за тихим Дунаем
Моло-молодец гуляе,
Моло-молодец гуляе.

Моло-молодец гуляе,
Тай молодец гуляе,
Моло-молодец гуляе,
Тай молодец гуляе.

Вин кри, - вин кричать, гукае,
Тай кричать, вин кричать, гукае:
Полай, подай перевозу,
Полай, подай перевозу,

Полай, подай, подай перевозу.
Тай подай перевозу.
Яй пы, - яй пырывызуся,
Яй пы, - яй пырывызуся,

Яй пы, - яй пы, - яй пырывызуся,
Тай на ту Украину,
Хошь раз, хошь раз подивлюся,
Хошь раз, хошь раз подивлюся.

Хошь раз, хошь раз подивлюся
Тай ни так на Украину,
Як на, - як на ту дивчину,
Як на, - як на ту дивчину.
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ОЙ ЧИЙ ТО КIНЬ СТОПТЬ

Ой чий то кiнь стопть,
Що бiла гривонька,
Сподобалась менi,
Сподобалась менi,
Тая дiвчинонька.

Не так дiвчинонька,
Як бiле личенько,
Подай же дiвчино,
Подай же дiвчино,
На коня рученьку.

Дiвчина пiдiйшла,
Рученьку подала,
Ой краще б я була,
Ой краще б я була,
Кохання не знала.

Кохання, кохання,
З вечора до рання,
Лиш раз цiлування,
Лиш раз цiлування,
А сто раз чекання.

Кохання, кохання,
Кохання, кохання,
Як сонечко зiйде,
Як сонечко зiйде,
Кохання вiдiйде.

Две последние строки куплетов повторяются
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ОЙ ЧОРНА Я СИ ЧОРНА

Ой чорна я си чорна,
Чорнява, як циганка,
Щем си полюбила
Щем си полюбила,
Чорнявого Iванка.

Iванка, та й Iванка,
Iванка, та й не дурня,
Як бим го не збудила,
Як бим го не збудила,
То спав би до полудня.

Iванка, та й Iванка,
Сорочка вишиванка,
Високий та стрункий,
Високий та стрункий,
Ще й на бородi ямка.

Марусю, ти Марусю!
Люблю я твою вроду,
Люблю дивитися,
Люблю дивитися,
Як ти iдеш по воду.

Як ти iдеш по воду,
Як ти iдеш з водою,
Люблю дивитися,
Люблю дивитися,
Марусю, за тобою.

У лiсi два дубочки,
Обидва зелененькi,
Ми такi парованi
Ми такi парованi,
Обоє чорнявенькi.

Ой пiду я до лiсу,
Та й дубом поколишу,
Я звiдси не попду,
Я звiдси не попду,
Кохання не залишу.

Три последние строки куплетов повторяются
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Ой ТИ, ДIВЧИНО, ЗАРУЧЕНАЯ

"Ой ти, дiвчино, зарученая,
Чого ж ти ходиш засмученая?"
"Ой ходжу, ходжу засмученая,
Що не за тебе зарученая!"

"Ой ти, дiвчино, словами блудиш,-
Сама не знаєш, кого ти любиш!"
"Ой знаю, знаю, кого кохаю,
Тiльки не знаю, з ким жити маю!

Ой знаю, знаю, iз ким кохаюсь,
Тiльки не знаю, з ким iзвiнчаюсь.
Выйду на поле, гляну на море -
Сама я бачу, що менi горе.

Сама я бачу, чого я плачу -
Свого милого в вiчi не бачу.
Буду стояти на тiм каменi,
Поки не прийде милий до мене.

Буду терпiти велику муку,
Поки не скаже: "Дай, серце, руку!"
Выйду на поле, на ту мураву,
Де я з миленьким мала забаву.

3 рiзного цвiту вiнки сплiтала,
Бiленьким личеньком всiх чарувала.
Ти присягався передо мною
Буть моiм мужем, а я - жоною.

Нещира була присяга твоя,
Тепер не мiй ти, а я не твоя!
Буду казати свiту цiлому,
Щоб вiн не вiрив нiде й нiкому.

Бо я самая теє зазнала,
Коли невiрного вiрно кохала...
Кого любила, - той за дверима,
Кого не знала - мужем назвала!"

"Ой ти, дiвчино-чарiвниченько,
Причарувала моє серденько!"
"Якби ж ти так знав з сiней до хати,
Як я умiю всiх чарувати!

У мене чароньки - чорнiп брiвоньки,
Моя принада - сама молода;
У мене чароньки завжди готовi -
Бiлеє личенько i чорнi брови!"
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ОЙ ТИ, ГАЛЮ

Шинкарочка Галя в шинку торгувала,
Дiвчоночка Галя пиво наливала.

Припев:*

Ой ти, Галю, Галю молодая,
Дiвчоночка Галя пиво наливала.

Їхали козаки iз Дону до дому,
Пiдманули Галю, забрали з собою.

Припев:

Ой ти, Галю, Галю молодая,
Пiдманули Галю, забрали з собою.

«Ой, поïдим, Галю, з нами, козаками,
Краше тобi буде, чим у рiдноï мами».

Припев.

Галя подивилась, з ними пiдчепилась,
Та й повезли Галю темними лiсами.

Припев.

Везли, везли Галю темними лiсами,
Прив’язали Галю до сосни косами.

Припев.

Розбрелись по лiсу, назбирали хмизу,
Пiдпалили сосну вiд гори до низу.

Припев.

Горить, горить сосна, горить та й палає,
Кричить Галя криком, кричить промовляє:

Припев.

«Ой, хто в лiсi чує, нехай той рятує,
А хто дочок має, нехай научає.

Припев.

А хто дочок має, нехай научає,
Та й темноє ночi гулять не пускає».

Припев.

Обiзвався козак: «Я в полi ночую,
Я твiй голосочок здалека почуяв».

Припев.



* В припеве повторяется последняя строчка каждого запева

Такун Ф. И. Славянский базар. – М.: «Современная музыка», 2005

Есть другая песня на тот же сюжет, русская - "На горе, горе стояла корчма" (с нотами).

ВАРИАНТ
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Їхали козакi iз Дону додому,
Пiдманули Галю - забрали з собою.

Ой ти, Галю, Галю молодая,

Пiдманули Галю - забрали з собою.

Поiдеме з нами, з нами, козаками,
Лучче тобi буде, як в рiдноi мами.

Ой ти, Галю, Галю молодая,

Лучче тобi буде, як в рiдноi мами.

Везли, везли Галю темными лiсами,
Прив’язали Галю до сосни косами.

Ой ти, Галю, Галю молодая,

Прив’язали Галю до сосни косами.

Розбрелись по лiсу, назбирали хмизу,
Пiдпалили сосну од гори до низу.

Ой ти, Галю, Галю молодая,

Пiдпалили сосну од гори до низу.

Горить сосна, горить горить и палае,
Кричить Галя криком, кричить-промовляе,

Ой ти, Галю, Галю молодая,



Кричить Галя криком, кричить-промовляе:

«Ой, хто в лiсi чуе, нехай той рятуе,
Ой, хто дочок мае, нехай научае».

Ой ти, Галю, Галю молодая,

Ой, хто дочок мае, нехай научае.

Обiзвався козак: «Я в полi ночую,
Я твiй голосочок здалека почую».

Ой ти, Галю, Галю молодая,

Я твiй голосочок здалека почую.

Обiзвався козак: «Я в полi пахаю,
Я твiй голосочок здалека пiзнаю».

Ой ти, Галю, Галю молодая,

Я твiй голосочок здалека пiзнаю.

Чарочка моя серебряная. Народные песни за праздничным столом. Песенник. Редактор В. М.
Григоренко. М., Кифара, 2006.



ОЙ, У ГАЮ, ПРИ ДУНАЮ
Украинская народная песня

Ой, у гаю, при Дунаю,
Соловей щебече,
То вiн свою всю пташину
До гнiздечка кличе.

Припев:

Ой, тьох-тьох, вiть-тьох-тьох-тьох,
Соловей щебече,
То вiн свою всю пташину
До гнiздечка кличе.

Ой, у гаю, при Дунаю,
Там музика грає,
Бас гуде, скрипка плаче –
Милий мiй гуляє.

Припев:

Ой, тьох-тьох, вiть-тьох-тьох-тьох,
Там музика грає,
Бас гуде, скрипка плаче –
Милий мiй гуляє.

Ой, у гаю, при Дунаю,
Стою самотою,
Плачу, тужу, ще й ридаю,
Милий, за тобою.

Припев:

Ой, тьох-тьох, вiть-тьох-тьох-тьох,
Стою самотою,
Плачу, тужу, ще й ридаю,
Милий, за тобою.



Ах, зти черные глаза. Сост. Ю. Г. Иванов. Муз. редактор С. В. Пьянкова. - Смоленск: Русич, 2004



ОЙ У ЛУЗI ЧЕРВОНА КАЛИНА

Ой у лузi червона калина,
Ой у лузi червона калина,
Там стояла молода дiвчина.

Вона тую калину ламала,
Вона тую калину ламала,
Сiм козакiв нараз чарувала.

Лиш одному нiчого не шкодить,
Лиш одному нiчого не шкодить,
Вiн до ней що вечора ходить.

Дай дiвчино личка рум'яного,
Дай дiвчино личка рум'яного,
Переночуй мене молодого.

Я би тебе переночувала,
Я би тебе переночувала,
Коли б я ся зради не бояла.

Ой спить козак, ой спить молоденький,
Ой спить козак, ой спить молоденький,
Пробудився, уже день бiленький.

Ой дiвчино, яка ти зрадлива,
Ой дiвчино, яка ти зрадлива,
Чом же рано мене не збудила.

Последнее двустишие куплетов повторяется
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ОЙ У ВИШНЕВОМУ САДУ

Ой у вишневому саду,
Там соловейко щебетав,
Додому я просилася,
А ти мене все не пускав

Ой милий, мiй, а я твоя,
Пусти мене, зiйшла зоря,
Проснеться матiнка моя,
Буде питать, де я була.

А ти пй дай такий одвiт,
Яка чудова майська нiч,
Весна iде красу несе,
А в тiй красi радiє все.

Доню моя, не в тому рiч,
Де ти гуляла цiлу нiч,
Чому розплетена коса,
А на очах бринить сльоза?

Коса моя розплетена,
Пi подруга розплела,
А на очах бринить сльоза,
Бо з милим я прощалася.

Мамо моя, ти вже стара,
А я щаслива й молода,
Я жити хочу, я люблю,
Мамо не лай доню свою.

Две последние строки куплетов повторяются



Такун Ф. И. Славянский базар. – М.: «Современная музыка», 2005



ОЙ, ЗА ГАЄМ, ГАЄМ

Ой, за гаєм, гаєм,
Гаєм зелененьким,
Там орала дiвчинонька
Воликом чорненьким.

Орала, орала,
Не вмiла гукати,
Та й найняла козаченька
На скрипочцi грати.

Козаченько грає,
Бровами моргає…
Вража його мати знає,
На що вiн моргає:

Чи на моп воли,
А чи на корови,
Чи на моє бiле личко,
Чи на чорнi брови?

Воли та корови
Усi поздихають,
Бiле личко, чорнi брови
Повiк не злиняють!

Две последние строки куплетов повторяются

Такун Ф. И. Славянский базар. – М.: «Современная музыка», 2005



ПIДМАНУЛА, ПIДВЕЛА
Украинская народная песня

Ти сказала: «Прийди, прийди», не сказала куди, куди…
Ти сказала: «Пiд комору», не сказала пiд котору.

Припев I:

Ти ж мене, пiдманула, ти ж мене пiдвела,
Ти ж мене, молодого, з ума-розуму звела!
Ти ж мене, пiдманула, ти ж мене пiдвела,
Ти ж мене, молодого, з ума-розуму звела!*

Припев II:

Ти ж мене, пiдманула, ти ж мене пiдвела,
Ти ж мене, молодого, з ума-розуму звела!
Я ж тебе, я ж тебе пiдманула,
Я ж тебе, я ж тебе, пiдвела,
Я ж тебе, я ж тебе, молодого,
З ума-розуму звела!

Ти сказала у вiвторок: «Поцiлую разiв сорок».
Я прийшов – тебе нема: пiдманула, пiдвела!

Припев I.

Ти сказала у середу: «Пiдем разом по череду».
Я прийшов – тебе нема: пiдманула, пiдвела!

Припев II.

Ти сказала у четвер: «Пiдем разом на концерт».
Я прийшов – тебе нема: пiдманула, пiдвела!

Припев I.

Ти сказала у п’ятницю: «Пiдем разом по чорницi».
Я прийшов – тебе нема: пiдманула, пiдвела!

Припев II.

Ти сказала у суботу: «Пiдем разом на роботу».
Я прийшов – тебе нема: пiдманула, пiдвела!

Припев I.

Ти сказала у недiлю: «Пiдем разом на весiлля».
Я прийшов – тебе нема: пiдманула, пiдвела!

Припев II.

*В тексте представлены два варианта припева, которые по желанию исполнителя
чередуются либо избирается любой из них.
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ВАРИАНТ



Ти сказала: «В понедiлок пiдем разом по барвiнок»,
Я прийшов – тебе нема; пiдманула, пiдвела!

Припев:

Ти ж мене пiдманула, ти ж мене пiдвела,
Ти ж мене, молодого, з ума, з розуму звела.

Ти сказала у вiвторок: «Поцiлую разiв сорок»,
Я прийшов – тебе нема; пiдманула, пiдвела!

Припев.

Ти сказала у середу: «Пiдем разом по череду»,
Я прийшов – тебе нема; пiдманула, пiдвела!

Припев.

Ти сказала у четвер: «Пiдем разом на концерт»,
Я прийшов – тебе нема; пiдманула, пiдвела!

Припев.

Ти сказала у п’ятницю: «Пiдем разом по чорницi»,
Я прийшов – тебе нема; пiдманула, пiдвела!

Припев.

Ти сказала у суботу: «Пiдем разом на роботу»,
Я прийшов – тебе нема; пiдманула, пiдвела!



Припев.

Ти сказала у недiлю: «Пiдем разом на весiлля»,
Я прийшов – тебе нема; пiдманула, пiдвела!

Припев.

Ти сказала: «Прийди, прийди», не сказала куди, куди,
Я прийшов – тебе нема; пiдманула, пiдвела!

Припев.

Ти сказала: «Пiд комору», не сказала пiд котору,
Я прийшов – тебе нема; пiдманула, пiдвела!

Припев.

Такун Ф. И. Славянский базар. – М.: «Современная музыка», 2005



ПО ДОРОЗI ЖУК, ЖУК

По дорозi жук, жук,
По дорозi чорний…
Подивися, дiвчинонько,
Який я моторний!

Який я моторний,
I у кого вдався, -
Хiба ж даси копу грошей,
Щоб поженихався!

По дорозi галка,
По дорозi чорна…
Подивися ж, козаченьку,
Яка я моторна!

Яка я моторна,
Гнучка, чорнобрива;
Як побачиш – аж заплачеш,
Що я вередлива!

Две последние строки куплетов повторяются

Такун Ф. И. Славянский базар. – М.: «Современная музыка», 2005



ПО САДОЧКУ ХОДЖУ

По садочку ходжу,
Кониченька воджу,
Через свою неньку
Нежонатий ходжу.

Через свою неньку,
Через рiднi сестри,
Не можу кохану
Додому привести.

Доле моя, доле
Що менi дiяти,
Тiльки тебе одну
Буду вiк кохати.

Две последние строки куплетов повторяются

Такун Ф. И. Славянский базар. – М.: «Современная музыка», 2005



ПОСИЛАЛА МЕНЕ МАТИ

Посылала мене мати,
Iди доню килим ткати,
Як пiшла я ткати килим,
Та й зустрiлася я з милим,
Та й зустрiлася я з милим.

Зупинилась на хвилину,
Постояла вже годину,
Покохатись я не вспiла,
Як година пролетiла,
Як година пролетiла.

Ой матусю, моя нене,
Не хватило ниток в мене,
А щоб гарний килим мати,
Я ще завтра пiду ткати,
Я ще завтра пiду ткати.

Три последние строки куплетов повторяются

Такун Ф. И. Славянский базар. – М.: «Современная музыка», 2005



ПО ТОЙ БIК ГОРА

По той бiк гора,
По цей бiк гора,
Помiж тими крутими горами
Сходила зоря.

Ой то ж не зоря -
Дiвчина моя,
3 новенькими та вiдерцями
По водицы йшла.

"Дiвчино моя,
Напiй же коня,
3 рубленой новой кринички,
3 повного вiдра!"

"Козаченьку мiй,
Коли б я твоя,
Взяла б коня за шовковий повiд,
Та й напоила!"

"Дiвчино моя,
Чом замi не йшла?"
"Бiдна-м була, по наймах служила,
Пари не знайшла!"

"Дiвчино моя,
Сiдай на коня,
Та й поидем у чистое поле,
До мого двора!

А в мого двора
Нема нi кола,
Тiльки стоить один кущ калини,
Та й та не цвiла".

"Калино моя,
Чом ти не цвiла?"
"Зима люта та й цвiт оббила,
Тим я не цвiла!"

Последнее двустишие куплетов повторяется



Бирюков Ю. Е. Казачьи песни. М.: "Современная музыка", 2004.



ПОВIЙ, ВIТРЕ, НА ВКРАПНУ

Повiй, вiтре, на Вкрапну,
Де покинув я дiвчину,
Де покинув карi очi,
Повiй, вiтре, опiвночi!

Мiж горами там долина,
В тiй долинi єсть хатина,
В тiй хатинi дiвчинонька,
Дiвчинонька-голубонька.

Повiй, вiтре, тишком-нишком,
Над рум'яним, бiлим личком,
Над тим личком нахилися,
Чи спить мила, подивися!

Чи спить мила, чи збудилась,
Спитай пп, з ким любилась,
3 ким любилась i кохалась,
I кохати присягалась.

Як заб'ється в нiй серденько,
Як зiтхне вона тяженько,
Як заплачуть карi очi -
Вертай, вiтре, опiвночi.

А якщо мене забула
I другого пригорнула,
То розвiйся по долинi,
Не вертайся з Украпни.

Две последние строки куплетов повторяются



Такун Ф. И. Славянский базар. – М.: «Современная музыка», 2005



РЕВЕ ТА СТОГНЕ ДНIПР ШИРОКИЙ

Слова Т. Г. Шевченко

Реве да стогне Днiпр широкий,
Сердитий вiтер завива,
Додолу верби гне високi,
Горами хвилю пiдiйма.

I блiдий мiсяць на ту пору,
Iз хмари де-де виглядав,
Неначе човен в синiм морi
То виринав, то потопав.

Ще третi пiвнi не спiвали,
Нiхто нiде не гомонiв,
Сичi в гаю перекликались,
Та ясен раз-у-раз скрипiв.

Две последние строки куплетов повторяются

Такун Ф. И. Славянский базар. – М.: «Современная музыка», 2005

Есть переработки, в том числе революционные - см. кубанскую "Ревэ та стогнэ люд
голодный" времен революции 1905-1907 гг.

http://a-pesni.golosa.info/kazaki/kuban/reve-lud.htm
http://a-pesni.golosa.info/kazaki/kuban/reve-lud.htm


СОНЦЕ НИЗЕНЬКО, ВЕЧIР БЛИЗЕНЬКО
Украинская народная песня

Сонце низенько, вечiр близенько,
Вийди до мене, моє серденько!

Ой, вийди, вийди, та не барися,
Моє серденько розвеселиться.

Ой, вийди, вийди, серденько Галю,
Серденько, рибонько, дорогий кришталю!

Ой, вийди, вийди, не бiйсь морозу, -
Я твоп нiженьки в шапочку вложу.

Через рiченьку, через болото
Подай рученьку, моє золото!

Через рiченьку, через биструю
Подай рученьку, подай другую!

Ой, бiда, бiда, який я вдався, -
Брiв через рiченьку, та не вмивався.

Ой, завернуся та умиюся,
На свою милую хоч подивлюся.

«Ой, не вертайся та не вмивайся,
Ти ж менi, серденько, й так сподобався.

Ой, там криниця пiд перелазом –
Вмиємось, серденько, обоє разом.

Моя хустина шовками шита –
Утремось, серденько, хоч буду бита.

Битиме мати, знатиму, за що:
За тебе, серденько, не за ледащо!»

Последняя строка куплетов повторяется



Ах, зти черные глаза. Сост. Ю. Г. Иванов. Муз. редактор С. В. Пьянкова. - Смоленск: Русич, 2004

Та же мелодия с украшениями:

Такун Ф. И. Славянский базар. – М.: «Современная музыка», 2005



СТОЇТЬ ГОРА ВИСОКАЯ

Стопть гора високая,
Попiд горою гай, гай, гай,
Зелений гай, густесенький,
Неначе справдi рай.

Пiд гаєм в’ється рiченька,
Як скло, вода блищить, блищить,
Долиною зеленою
Кудись вона бiжить.

Край берега, у затишку,
Прив’язанi човни, човни,
Там три верби схилилися,
Мов журяться вони.

Що пройде красне лiтечко,
Повiють холода, холода,
Осиплеться пх листячко,
I понесе вода.

Ой, рiченько, глубоконько!
Як хвилечки твоп, твоп,
Пробiгли днi щасливiп
I радощi моi.

До тебе, люба рiченько,
Ще вернеться весна, весна.
А молодiсть не вернеться,
Не вернеться вона!

Стопть гора високая,
Зеленый гай шумить, шумить,
Пташки спiвають голосно,
I рiченька блищить…



Такун Ф. И. Славянский базар. – М.: «Современная музыка», 2005



ЧОМ ТИ НЕ ПРИЙШОВ

Чом ти не прийшов,
Як мiсяць зiйшов,
Я тебе чекала,
Чи коня не мав,
Чи стежки не знав,
Мати не пускала.

I коня я мав,
I стежку я знав,
I мати пускала,
Молодша сестра,
Бодай не зросла,
Сiдельце сховала.

А старша сестра,
Сiдельце знайшла,
Коня усiдлала,
Попдь братику,
До дiвчиноньки,
Що тебе чекала.

Тече рiченька,
Невеличенька,
Схочу перескочу,
Вiддайте мене,
Моя матiнко,
За кого я хочу.

Три последние строки куплетов повторяются

Такун Ф. И. Славянский базар. – М.: «Современная музыка», 2005



ЧОРНIЇ БРОВИ, КАРIЇ ОЧI

Чорнiп брови, карiп очi,
Темнi, як нiчка, яснi, как день!
Ой, очi, очi, очi дiвочi,
Де ж ви навчились зводить людей?

Вас i немає, а ви мов тута,
Свiтите в душу, як двi зорi.
Чи в вас улита якась отрута,
Чи, може, справдi ви знахарi?

Чорнiп брови – стрiчки шовковi,
Все б тiльки вами я любувавсь.
Карiп очi, очi дiвочi,
Все б тiльки я дивився на вас!

Чорнiп брови, карiп очi!
Страшно дивиться пiд час на вас:
Не будеш спати нi вдень, нi вночи,
Все будеш думать, очi, про вас.

Две последние строки куплетов повторяются

Такун Ф. И. Славянский базар. – М.: «Современная музыка», 2005

Это, наверное, одна из самых красивых украинских песен, особенно в исполнении
бандуриста; иногда, хоть и очень редко, их можно встретить и в России, играющими на
улицах в больших городах.



ТЕЧЕ РIЧКА НЕВЕЛИЧКА

Тече рiчка невеличка
З вишневого саду...
Кличе козак дiвчиноньку
Собi на пораду.
Гей-гей, гей-гей, гей-гей, гей-гей,
Кличе козак дiвчиноньку
Собi на пораду.

"Порадь менi, дiвчинонько,
Як рiдная мати,
А чи менi жениться,
А чи тебе ждати?
Гей-гей, гей-гей, гей-гей, гей-гей,
А чи менi женитися,
А чи тебе ждати?"

"Ой я тобi, козаченьку,
I раджу й не раджу.
Я з тобою вечiр стою,
На iншого важу.
Гей-гей, гей-гей, гей-гей, гей-гей,
Я з тобою вечiр стою,
На iншого важу".

"Бодай тебе, дiвчинонько,
З твоею радою:
Я до тебе з щирим серцем,
А ти з неправдою!
Гей-гей, гей-гей, гей-гей, гей-гей,
Я до тебе з щирим серцем,
А ти з неправдою!

Бодай же ти, дiвчинонько,
Тодi замiж вийшла,
Як у млинi на каменi
Пшениченька зiйшла!
Гей-гей, гей-гей, гей-гей, гей-гей,
Як у млинi на каменi
Пшениченька зiйшла!"

"Бодай же ти, козаченьку,
Тодi оженився,
Як у лiсi при дорозi
Сухий дуб розвився!
Гей-гей, гей-гей, гей-гей, гей-гей,
Як у лiсi при дорозi
Сухий дуб розвився!"



Бирюков Ю. Е. Казачьи песни. М.: "Современная музыка", 2004.



ТЕЧЕ ВОДА КАЛАМУТНА

Тече вода каламутна,
Чом дiвчина ходить смутна?:
"Я не смутна лиш сердита,
Бо я з ночi була бита.

Била мене мати з ночi,
За Йванковi карi очi,
Ще й казала буду бити,
Щоби Йванка не любити.

Мамко моя солоденька,
I ти була молоденька,
Ти ходила так за няньком,
Як я тепер за Iванком.

Добре було тобi мати,
Мiж свопми вибирати,
Ти любила мого нянька,
Я люблю чужого Йванка.

Я Iванка так любую,
Де застрiну там цiлую,
Ой Iванку, серце моє,
Нема таких, як ми двоє.

Тече вода коло млина,
Мамко моя, я не винна,
Що ми такi парованi,
Як горнятка мальованi".

Две последние строки куплетов повторяются



Такун Ф. И. Славянский базар. – М.: «Современная музыка», 2005



У СУСIДА ХАТА БIЛА

У сусiда хата бiла,
У сусiда жiнка мила,
А у мене нi хатинки,
Нема щастя, нема жiнки.

Є у мене сусiдонька -
Люба, мила дiвчинонька,
Та не знаю, що робить,
Бо боюсь туди ходить.

Сiдлай, хлопче, вороного,
А coбi бери другого,
Та попдем погуляєм,
У сусiда побуваєм!

Будь здорова, сусiдонько,
Люба-мила дiвчинонько,
Ой, яка ж ти гарнесенька,
Як снiжочок бiлесенька!"

"Годi, годi жартувати,
Ось iде i стара мати!
"Ой, здорова будь, матусю,
Я припxaв по Ганусю!

Ой, здорова будь, матусю,
Я припхав по Ганусю,
Хочу буть тобi рiднею,
Ти будь ненькою моєю!"

Две последние строки куплетов повторяются

Такун Ф. И. Славянский базар. – М.: «Современная музыка», 2005



ВАРИАНТ

У сосида хата била

У сосида хата била,
У сосида жинка мыла;
А у мене не хатынки,
Нема счастя, нема и жынки.

За сосидомъ молодыци,
За сосидомъ и вдовыци,
И дивчата поглядаютъ, -
Вси сосида полюбляютъ.

Сосидъ раньше меня сіе, -
У сосида зеленіе,
А у меня не орано,
И ничого не сіяно.

Вси сосида выхваляютъ,
Вси сосида поважаютъ;
А я марно часы трачу, -
Одинъ въ свити - тильки плачу.

Ноты для фортепиано:

usosidahata.jpg

Прислал Kroaker <nikitka.anarquista @ gmail.com> 29.11.2007

http://a-pesni.golosa.info/ukr/usosidahata.jpg


ВЕЧIР НАДВОРI

Вечiр надворi, нiч наступає,
Вийди, дiвчино, серце бажає!
Чистеє небо зiроньки вкрили,
Вийди до мене, дiвчино мила! 2 р.

Дай подивитись в яснiп очi,
Стан твiй обняти гнучкий дiвочий,
Глянути в личко, бiле, чудове,
На коси довгi, на чорнi брови! 2 р.

Вечiр надворi, нiч наступає,
Вийди, кохана, серце бажає,
Ой вийди, вийди, серденько мила,
Буду кохати вiк до могили. 2 р.

Такун Ф. И. Славянский базар. – М.: «Современная музыка», 2005



В САДУ ХОДИЛА, КВIТИ ЗБИРАЛА

В саду ходила, квiти збирала,
В саду ходила, квiти збирала,
Кого любила, причарувала.

Причарувала серце i душу,
Причарувала серце i душу,
Тепер до тебе ходити мушу.

Ходити буду, любити буду,
Ходити буду, любити буду,
Скажу по правдi, сватать не буду.

Ой ти дiвчино, гарна та пишна,
Ой ти дiвчино, гарна та пишна,
Чом ти до мене вчора не вийшла.

Я выходила, тебе не було,
Я выходила, тебе не було,
Я постояла, назад вернулась.

Бiльше не выйду, з тобов не стану
Бiльше не вийду, з тобов не стану,
Вишлю тя сестру, таку як сама.

А я з сестрою цiлу нiч стою,
А я з сестрою цiлу нiч стою,
Не та розмова, що iз тобою.

Не та розмова, не тiп слова,
Не та розмова, не тiп слова,
Не бiле личко, не чорноброва.

Две последние строки куплетов повторяются

Такун Ф. И. Славянский базар. – М.: «Современная музыка», 2005



ВЗЯВ БИ Я БАНДУРУ

Взяв би я бандуру
Та й заграв, що знав.
Через ту бандуру
Бандуристом став.

А все через очi,
Коли б я пх мав,
За тi карi очi
Душу б я вiддав.

Марусенько, люба,
Пожалiй мене,
Вiзьми моє серце,
Дай менi своє.

Де Крим за горами,
Де сонечко сяє,
Там моя голубка
З жалю завмирає.

Две последние строки куплетов повторяются

Такун Ф. И. Славянский базар. – М.: «Современная музыка», 2005



ЗАСПIВАЙМО ПIСНЮ ВЕСЕЛЕНЬКУ
Украинская народная песня

Заспiваймо пiсню веселеньку
Про сусiдку молоденьку,
Про сусiдку заспiваймо,
Сердце наше звеселяймо!
- Ой, сусiдко, сусiдко, сусiдко,
Позич менi решiтко, решiтко:
Я си муки потрясу, потрясу,
Завтра вранцi принесу, принесу.

Заспiваймо пiсню веселеньку
Про венгерку молоденьку,
Про венгерку заспiваймо,
Сердце наше звеселяймо!
- Ой, венгерко, венгерко, венгерко,
Позич менi люстерко, люстерко:
Я си вуса пiдкручу, пiдкручу,
Завтра вранцi доручу, доручу.

Заспiваймо пiсню веселеньку
Про жiночку молоденьку,
Про жiночку заспiваймо,
Сердце наше звеселяймо!
Маю жiнку молоду, молоду,
Не пущу i по воду, по воду:
Могла би ся втопити, втопити,
Мусив би ся женити, женити.

Заспiваймо пiсню веселеньку
Про мандрiвця молоденького,
Про мандрiвця заспiваймо,
Сердце наше звеселяймо!
Ой, дiвчино, не вiр ми, не вiр ми,
Бо я хлопець мандрiвний, мандрiвний:
Я мандрую тут i там, тут i там,
Подобаюсь дiвчатам, дiвчатам.

Две последние строки куплетов повторяются



Ах, зти черные глаза. Сост. Ю. Г. Иванов. Муз. редактор С. В. Пьянкова. - Смоленск: Русич, 2004

Позич – одолжи, дай на время; решiтко – решето; люстерко – зеркальце; подобаюсь –
нравлюсь.

Одноголосие:



Такун Ф. И. Славянский базар. – М.: «Современная музыка», 2005



ЗА ТУМАНОМ НIЧОГО НЕ ВИДНО

За туманом нiчого не видно.
Тiльки видно дуба зеленого.
Пiд тим дубом криниця стояла.
Там дiвчина води набирала.
Та й втопила золоте вiдерце.
Засмутила козаковi серце.
А хто ж теє вiдерце дiстане.
Той зi мною на рушничок стане.
Обiзвався козаченько з гаю.
А я теє вiдерце дiстану.
I з тобою на рушничок стану.

Каждая строка повторяется дважды

Такун Ф. И. Славянский базар. – М.: «Современная музыка», 2005
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