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Чорна Kура 

 
Як я їхав з Дебречина додому, 

  Зайшла мені чорна кура дорогу. 
  Іди, іди, чорна куро, додому, 

                          Не завадзай, не завадзай по дорозі нікому. 
 

                                  Як я їхав з Дебречина до Хусту, 
                                  Знайшов лем я вишиваную хусту... 

Ой, чи мила, чи не мила ю шила, 
                     Лем би она, лем би она вишиваною била. (2x) 

 
 

Ой Bидно Cело 
 

Ой видно село, широке село під горою. 
           Ой там їдуть стрільці, Січовії Стрільці до бою. 

                                      Їде, їде військо крізь широке поле, 
                                     Хлопці ж бо то хлопці, як соколи! 

 
Приспів:  

Ха-ха, ха-ха, Ха-ха-ха-ха-ха-ха, гей! 
Дівчино, рибчино, чорнобривко моя, 

                                           Вийди, вийди, подивися, Чим скоріше до вікна, – 
                                Хлопці ж бо то хлопці, як соколи! 

 
Ой видно село, широке село під горою. 

           Ой там їдуть стрільці, Січовії Стрільці до бою. 
                                     Попереду їдуть старші отамани, - 
                                     Гей то за Вкраїну, хай йде знами! 

 
Приспів 

 
Ми Вогники Малесенькі 

 
                                                   Ми вогники малесеньі 

Гуляєм все радесенькі 
            Ми знаєм ліс, і знаєм де, 

                  Зелена папороть росте. (2х) 
 

                                                  По таборі гуляємо 
Все бачимо, все знаємо, 

               Ходіть ходіть, ми заведем 
                          І папороть ми вам знайдем. (2х) 



 4 

 
Іванку Іванку Kупи Mи Рум’янку 

 
Іванку Іванку, 

Купи ми рум‘янку (2х) 
Би м ся рум‘янила (2х) 

Як піду до танку. 

 
У мого Іванка 

За шапков косиця (2х) 
Тоді він ня іде (2х) 
Як зійде зірниця. 

 
Червона Pута 
 
Ти признайся мені, 
Звідки в тебе ті чари, – 
Я без тебе всі дні 
У полоні печалі. 
Може, десь у лісах 
Ти чар-зілля шукала, 
Сонце-руту знайшла 
І мене зчарувала! 
 
Приспів: 
Червону руту не шукай вечорами – 
Ти у мене єдина, тільки ти, повір, 
Бо твоя врода то є чистая вода, 
То є бистрая вода синіх гір. 
 
Бачу я тебе в снах, 
У дібровах зелених, 
По забутих стежках 
Ти приходиш до мене. 
І не треба нести 
Мені квітку надії, 
Бо давно уже ти 
Увійшла в мої мрії. 
 
Приспів 

 
 
 

 



 5 

Надія Є 
 
Коли опустилися руки  
Коли потемніла в очах  
Не знаєш ти, як далі бути  
Нащо сподіватись хоча-б. 
 
Не можеш, не віриш, не знаєш  
Не маєш куди утікти, 
І кажуть - чудес не буває 
Та мусиш для себе знайти. 
 
Приспів 
Допоки сонце сяє, поки вода тече 
Ооо— Надія є. 
Лиха біда минає, просто повір у це. 
Ооо—Надія є. 
 
Тобі вже нічого не треба 
I ти вже нічого не встиг 
Здається, що всі проти тебе 
А, може, то ти проти них. 
 
Не можеш позбутися болю 
Не знаєш, чи прийдеш весна  
Ти можеш не вірити долі,  
Але в тебе вірить вона!  
 
Приспів 
 

Ой Чорна Я Си Чорна 
 

Ой чорна я си чорна, чорнява як циганка 
Жем си полюбила, жем си полюбила - Чорнявого Іванка (2х) 

 
Ой том си полюбила , Іванка, так Іванка. 

Високий та стрункий, високий та стрункий - Сорочка вишиванка (2х) 
 

Люблю тебе Марусю, люблю за твою вроду. 
Люблю дивитися, люблю дивитися - Як ти ідеш по воду (2х) 
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Циганочка 
 

1.Розцінила я рожа, розцвився той мак. 
Любив я дівчину як Донський козак. 

 
Приспів 

Циганочка моя, морганочка моя 
Циганочка морганочко, 
Чи любиш ти мене? (2х) 

Лай-лай…. 
 

2. Ой люблю, козаче, ой люблю тебе. 
Тільки не знаю, чи любиш ти мене. 

 
Приспів 

 
3. Що то за бандуру, що не вміє грать? 
Що то за дівчина , що не вміє кохать? 

 
Приспів 

 
Водограй 
 
Тече вода, тече бистра, а куди — не знаю 
Поміж гори в світ широкий тече, не вертає. 
Ми зустрінемось з тобою біля водограю,  
І попросим його щиро, хай він нам заграє. 
 
Приспів 
Ой, водо-водограй, грай для нас, грай… 
Танок свій жвавий ти не зупиняй, 
За красну пісню на всі голоси, 
Що хочеш, водограю, попроси. 
Струни дає тобі кожна весна,  
Дзвінкість дарує їм осінь ясна, 
А ми заграєм на струнах отих, 
Хай розділлють вони радісний сміх. 
Лай-лай-лай… 
 
Подивись, як в сіру скелю б‘є вода іскриста, 
Ти зроби мені з тих крапель зоряне намисто. 
Краще я зберу джерела, зроблю з них цимбали, 
Щоб тобі, дівчино мила, вони красно грали.  
 
Приспів  
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О Україно! 
 

О люба ненько, 
Тобі вірненько 

Присягнем. 
 

Серця кров і любов 
Все тобі віддати в боротьбі 

За Україну, за її волю 
За честь і славу, за народ. (2х) 

 
Сумівські Bогні 

 
Коли вечір світить зорі, 

Променисті і ясні, 
Ми у нашому таборі 

Світим сумівські вогні. 
 

Грає блиск на смаглих-лицях 
Квітне гордість у очах, 

Пал, завзяття, й волі криця 
В юних сумівських серцях. 

 
Приспів 

Тож світіть нам вогні променисті 
На шляху до святої мети... 

Дай нам, Боже, для рідного краю 
Українські серця зберегти! 

 
Здивувались в небі зорі, 

Обступив нас темний гай, 
Хто такі Ви тут в таборі, 

Чий покликав Вас звичай? 
 

Українського ми роду, 
Щастя краю наш звичай, 
Дух гартуєм для свободи 
В боротьбі за рідний край. 

 
Приспів 
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Чабан 
 
Ой по горі, по горі, чабан вівці зганяє, 
Гей, га, у-ха-ха, чабан вівці зганяє. 
 
Приспів 

Лучче б було, лучче б було не ходити, 
Лучче б було, лучче б було не любити,  
А ще краще, а ще краще тай не знати 
Чи тепер, чи в четвер покидати. 

 
Ти казала, що в вівторок, поцілуєш разів сорок,  
А тепер четвер минає, поцілунків ще не має! 
 
Приспів 

 
 

Гей на Івана 
 

Гей на Івана, гей на Купала, 
Красна дівчина долі шукала. 

 
Квіти збирала, віночок вила, 

Долі водою його пустила. 
Гей, гей, гей. 

 
Пливи віночку по бистрій хвилі, 

Пливи до хати де живе мій милий. 
 

Поплив віночок долі водою, 
Серце дівчини взяв із собою. 

Гей, гей, гей. 
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Кругом Мариноньки 
 
Кругом мариноньки  
Ходили дівоньки 
Стороною дощик іде 
        Стороною, та на мою роженьку червону (2х) 
 
Ой на морі хвиля 
При долині роса 
Стороною дощик іде 
        Стороною, та на мій барвіночок зелений (2х) 
 
Сьогодні Івана,  
А завтра Купала 
Рано в ранці сонце зійшло 
        Рано-вранці, та на мою роженьку червону (2х) 
 
 
 

Горить ватра 
 

Готрить ватра, горить ватра, 
Дивіться, дивіться, 

Це юнацтво, це юнацтво 
Співає! Співає! 

 
 

Ніч Bже Йде 
 

Ніч вже йде 
За верхом 

Ясне сонце давно вже зайшло 
Тихо спить 
Без тривог 

Знами Бог, Знами Бог! 
Добраніч!!! 
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Чорні Очка Як Терен 
 
Чорні очка, чорні очка як як терен (2х) 
Чорні очка як терен, як терен, як терен, 
Коли ж ми ся поберем, поберем? 
 
Поберемся, поберемся в неділю (2х) 
Поберемся в неділю, в неділю, в неділю, 
Маю ж на тя надію, надію. 
 
Прийде така, прийде така неділя (2х) 
Прийде така неділя, неділя, неділя  
Що в нас буде весілля, весілля. 

 
Вгору Прапори 

 
Вгору прапори, слухай наказ 
Де б не прийшлося нам жити 

Більшого щастя нема для нас, 
Як Україні служити. 

 
Приспів 

Гартуйсь, гартуйся зміно молода, 
Гуде земля від нашої ходи, 

Солод-солодка у Дніпрі вода, 
Ми нап’ємося Дніпрової води. 

 
Вгору прапори, вгору серця, 

Гордо несім нашу славу, 
Нині СУМівця, завтра бійця, 

За Українуську Державу! 
 

Приспів 
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Боже Великий 
 

Боже великий, творче всесвіту, 
На нашу рідну землю споглянь! 

Ми будем вірні Твому завіту- 
Вислухай нині наших благань: 

 
Довго був край наш в рабстві й руїні, 

То ж просим Тебе для нього ласк: 
Боже великий, дай Україні 

Силу і славу, долю і власть! 

 
Ще Не Вмерла Україна 
 
Ще не вмерла Україна, ні слава ні воля, 
Ще нам браття молодії, усміхнеться доля! 
Згинуть наші воріженьки як роса на сонці, 
Запануєм і ми, браття, у своїй сторонці. 
 
Душу й тіло ми положим за нашу свободу, 
І покажем що ми браття козацького роду. (2х) 
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Продовжуйте співати! 

 
Ви всі дуже талановиті!! 

 
Було дуже приємно насолоджуватися цими піснями разом із 

вами. 
 
 
 

Честь України! - Готов Боронити! 
 
 
 

Подруга Уляна Приймак 
 
 

Виховниця Співу 
 
 
 


