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Українські народні пісні 
в обробці для дитячого або жіночого хору

Ukrainian folk songs 
arranged for Children’s or Women’s Choir

ЩЕДРИК SHCHEDRYK
Good	(New	Year’s)	Wishes
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ДУДАРИК 
(І	варіант)

DUDARYK
The	Piper	(First	version)
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ДУДАРИК
(ІІ	варіант)

DUDARYK
The	Piper	

(Second	version)
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ОЙ МАТІНКО МОЯ OI MATINKO MOIA 
Oh,	mother	of	mine

2.	 Чи	суботішнім	умиваннячком, 
	 Чи	суботішнім	умиваннячком, 
	 Чи	неділішнім	убираннячком?

3.	 Чим	я	тобі	та	докучила, 
	 Чим	я	тобі	та	докучила, 
	 Що	ти	мене	та	розлучила?»

2.	 Chy	subotishnim	umyvanniachkom, 
	 Сhy	subotishnim	umyvanniachkom, 
	 Сhy	nedilishnim	ubyranniachkom?

3.	 Chym	ya	tobi	ta	dokuchyla, 
	 Сhym	ya	tobi	ta	dokuchyla, 
	 Shcho	ty	mene	ta	rozluchyla?»
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5.	 Під	віконця	забігаючи, 
	 Під	віконця	забігаючи, 
	 На	гуляння	викликаючи».

5.	 Pid	vikontsia	zabihaiuchy, 
	 Рid	vikontsia	zabihaiuchy, 
	 Na	huliannia	vyklykaiuchy».

7.	 Будуть	бігти,	хату	минати, 
	 Будуть	бігти,	хату	минати, 
	 Тобі,	мати,	жалю	завдавати.

8.	 Чекай,	мамуню,	та	до	другої, 
	 Чекай,	мамуню,	та	до	другої, 
	 Не	побачивши	ані	одної.

9.	 Під	віконце	забігаючи, 
	 Під	віконце	забігаючи, 
	 На	гуляння	викликаючи.

10.	Чекай,	мамцю,	та	до	третьої, 
	 Чекай,	мамцю,	та	до	третьої,	 
	 Не	побачиш	ані	жодної.

7.	 Budut	bihty,	khatu	mynaty, 
	 Budut	bihty,	khatu	mynaty, 
	 Tobi,	maty,	zhaliu	zavdavaty.

8.	 Chekai,	mamuniu,	ta	do	druhoi, 
	 Chekai,	mamuniu,	ta	do	druhoi, 
	 Ne	pobachyvshy	ani	odnoi.

9.	 Pid	vikontse	zabihaiuchy, 
	 Pid	vikontse	zabihaiuchy, 
	 Na	huliannia	vyklykaiuchy.

10.	Chekai,	mamtsiu,	ta	do	tretoi, 
	 Chekai,	mamtsiu,	ta	do	tretoi,	 
	 Ne	pobachysh	ani	zhodnoi.
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ЧОГО СОЛОВЕЙ СМУТЕН  CHOHO SOLOVEI SMUTEN  
Why	is	the	nightingale	grieving

2.	 Ой	як	же	мені	смутним	не	бути,	гей, 
	 Мав	я	дружину,	трудно	забути.

3.	 Учора	була	подружжя	моя,	гей, 
	 Сьогодні	нема	–	вже	пристріляна.

4.	 Як	був	же	в	низині,	та	й	не	жаль	мені,	гей, 
	 То	в	густім	саду,	в	шовковій	траві.

5.	 Чого,	козаче,	смутен,	не	весел,	гей, 
	 Смутен,	не	весел,	сьогодні	й	тепер?

2.	 Oi	yak	zhe	meni	smutnym	ne	buty,	hei, 
	 Mav	ya	druzhynu,	trudno	zabuty.

3.	 Uchora	bula	podruzhzhia	moia,	hei, 
	 Sohodni	nema	–	vzhe	prystriliana.

4.	 Iak	buv	zhe	v	nyzyni,	ta	y	ne	zhal	meni,	hei, 
	 To	v	hustim	sadu,	v	shovkovii	travi.

5.	 Choho,	kozache,	smuten,	ne	vesel,	hei, 
	 Smuten,	ne	vesel,	sohodni	y	teper?
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7.	 А	вчора	була	дівчина	моя,	гей, 
	 Сьогодні	нема	–	вже	заручена.

8.	 Аби	на	селі,	то	не	жаль	мені,	гей, 
	 А	то	у	дворі,	ще	й	товариш	мій...

9.	 Ой,	як	двір	з	двором	був	товаришем,	гей, 
	 Був	товаришем	–	тепер	ворогом.

7.	 A	vchora	bula	divchyna	moia,	hei, 
	 Sohodni	nema	–	vzhe	zaruchena.

8.	 Aby	na	seli,	to	ne	zhal	meni,	hei, 
	 A	to	u	dvori,	shche	y	tovarysh	mii...

9.	 Oi,	yak	dvir	z	dvorom	buv	tovaryshem,	hei, 
	 Buv	tovaryshem	–	teper	vorohom.

ЗАЖУРИЛАСЯ ZAZHURYLASIA  
The	widow	took	to	worry

2.	 Найму	косарів,	гей!	Сімдесят	і	чотири,	 
	 Нехай	викосять	всі	гори	і	долини.	(2)

3.	 Косарі	косять,	гей!	А	вітер	повіває. 
	 Шовкова	трава	на	коси	полягає!	(2)

2.	 Naimu	kosariv,	hei!	Simdesiat	i	chotyry,	 
	 Nekhai	vykosiat	vsi	hory	i	dolyny.	(2)

3.	 Kosari	kosiat,	hei!	A	viter	povivaie. 
	 Shovkova	trava	na	kosy	poliahaie!	(2)
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ОЙ РОЗВИВСЯ OI ROZVYVSIA 
Oh,	green	sycamore	has	developed

2.	 Виїжджаючи	та	шапочку	знявши,	низенько	вклонився: 
	 «Прощай,	прощай,	славне	товариство,	може	з	ким	сварився.	(2)

3.	 Та	прощай,	прощай,	славне	товариство,	дівчино-голубко, 
	 Ой,	бог	знає	та	і	бог	відає,	чи	побачимось	хутко».	(2)

4.	 Ой	в	Києві	та	і	на	риночку	галки	гору	вкрили, 
	 Молодії	славні	запорожці	жалю	наробили.		(2)

5.	 «Ой	ви,	галки,	галки	чорнокрилі,	підніміться	вгору, 
	 Ой	ви,	хлопці	–	славні	запорожці,	верніться	додому!»		(2)

6.	 «Ой	раді	б	ми	та	і	піднятися,	–	туман	налягає; 
	 Ой	раді	б	ми	додому	вернуться,	–	гетьман	не	пускає.	(2)

7.	 Та	не	так	гетьман,	та	не	так	гетьман,	як	гетьманська	мати: 
	 Хоче	з	нами,	з	нами,	козаками,	турка	звоювати.	(2)

8.	 Та	вона	ж	з	нами,	з	нами,	козаками,	турка	не	звоює, 
	 Тільки	нами,	нашими	тілами	орлів	нагодує».	(2)

2.	 Vyizhdzhaiuchy	ta	shapochku	zniavshy,	nyzenko	vklonyvsia: 
	 «Proshchai,	proshchai,	slavne	tovarystvo,	mozhe	z	kym	svaryvsia.	(2)

3.	 Ta	proshchai,	proshchai,	slavne	tovarystvo,	divchyno-holubko, 
	 Oi,	boh	znaie	ta	i	boh	vidaie,	chy	pobachymos	khutko».	(2)

4.	 Oi	v	Kyievi	ta	i	na	rynochku	halky	horu	vkryly, 
	 Molodii	slavni	zaporozhtsi	zhaliu	narobyly.		(2)
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5.	 «Oi	vy,	halky,	halky	chornokryli,	pidnimitsia	vhoru, 
	 Oi	vy,	khloptsi	–	slavni	zaporozhtsi,	vernitsia	dodomu!»		(2)

6.	 «Oi	radi	b	my	ta	i	pidniatysia,	–	tuman	naliahaie; 
	 Oi	radi	b	my	dodomu	vernutsia,	–	hetman	ne	puskaie.	(2)

7.	 Ta	ne	tak	hetman,	ta	ne	tak	hetman,	yak	hetmanska	maty: 
	 Khoche	z	namy,	z	namy,	kozakamy,	turka	zvoiuvaty.	(2)

8.	 Ta	vona	zh	z	namy,	z	namy,	kozakamy,	turka	ne	zvoiuie, 
	 Tilky	namy,	nashymy	tilamy	orliv	nahoduie».	(2)

ОЙ У ПОЛІ ЖИТО OI U POLI ZHYTO 
Oh,	rye	in	the	field

2.	 Ой	убито,	вбито,	затягнено	в	жито, 
	 Червоною	китайкою	личенько	прикрито.	(2)

3.	 Ой	прийшла	дівчина,	котора	любила,	  
	 Та	підняла	китаєчку	та	й	заголосила.	(2)

4.	 Ой	прийшла	другая,	котора	кохала, 
	 Та	підняла	китаєчку	та	й	поцілувала.	(2)

5.	 Ой	прийшла	третяя	з	рубленої	хати 
	 Та	підняла	китаєчку,	та	й	стала	казати:	 
	 «Було	тобі,	вражий	сину,	нас	трьох	не	кохати!

6.	 Нас	трьох	не	кохати,	нас	трьох	не	любити! 
	 Тепер	будеш,	вражий	сину,	в	сирій	землі	гнити».	(2)

2.	 Oi	ubyto,	vbyto,	zatiahneno	v	zhyto,	 
	 Chervonoiu	kytaikoiu	lychenko	prykryto.	(2)

3.	 Oi	pryishla	divchyna,	kotora	liubyla,	  
	 Ta	pidniala	kytaiechku	ta	y	zaholosyla.	(2)

4.	 Oi	pryishla	druhaia,	kotora	kokhala, 
	 Ta	pidniala	kytaiechku	ta	y	potsiluvala.	(2)

5.	 Oi	pryishla	tretiaia	z	rublenoi	khaty 
	 Ta	pidniala	kytaiechku,	ta	y	stala	kazaty:	 
	 «Bulo	tobi,	vrazhyi	synu,	nas	trokh	ne	kokhaty!

6.	 Nas	trokh	ne	kokhaty,	nas	trokh	ne	liubyty! 
	 Teper	budesh,	vrazhyi	synu,	v	syrii	zemli	hnyty».	(2) 
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ПІШОВ МИЛИЙ PISHOV MYLYI  
My	sweetheart	left

2.	 Було	літо	прекраснеє,	пізня	осінь	настає,	– 
	 В	саду	травка	посихає,	вже	і	квіток	не	стає.

3.	 Всі	криниці	замерзають,	ніде	річки	не	течуть,	– 
	 Беруть	милого	в	солдати,	та	ще	й	плакать	не	дають.

4.	 Тепер	же	я	зосталася	ні	покритка,	ні	вдова,	– 
	 Тепер	же	я	зосталася	рекруточка	молода.

2.	 Bulo	lito	prekrasneie,	piznia	osin	nastaie,	– 
	 V	sadu	travka	posykhaie,	vzhe	i	kvitok	ne	staie.

3.	 Vsi	krynytsi	zamerzaiut,	nide	richky	ne	techut,	– 
	 Berut	myloho	v	soldaty,	ta	shche	y	plakat	ne	daiut.

4.	 Teper	zhe	ya	zostalasia	ni	pokrytka,	ni	vdova,	– 
	 Teper	zhe	ya	zostalasia	rekrutochka	moloda.

ЗАКУВАЛА ЗОЗУЛЕНЬКА ZAKUVALA ZOZULENKA   
The	Cuckoo	has	begun	to	coo
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2.	 Не	куй,	не	куй,	зозуленько,	на	стодолі,	на	розі; 
	 Не	плач,	не	плач,	дівчинонько,	в	батька	на	порозі.

3.	 «Іду	яром	до	криниці,	коромисло	гнеться,	 
	 Чом	до	мене,	моя	мати,	ніхто	не	пришлеться?»

4.	 «Багач,	дочко,	не	захоче,	а	бідний	не	сміє, 
	 Нехай	твоя	руса	коса	зіллям	зеленіє».

2.	 Ne	kui,	ne	kui,	zozulenko,	na	stodoli,	na	rozi; 
	 Ne	plach,	ne	plach,	divchynonko,	v	batka	na	porozi.

3.	 «Idu	yarom	do	krynytsi,	koromyslo	hnetsia, 
	 Chom	do	mene,	moia	maty,	nikhto	ne	pryshletsia?»

4.	 «Bahach,	dochko,	ne	zakhoche,	a	bidnyi	ne	smiie, 
	 Nekhai	tvoia	rusa	kosa	zilliam	zeleniie».

БУЛО ЛІТО BULO LITO 
There	was	the	summer

2.	 Була	ж	йому	пригодонька,	з	Криму	їдучи, 
	 В	чистім	полі,	край	дороги,	гей,	гей,	воли	пасучи.

3.	 Занедужав	чумаченько,	заслаб	та	й	лежить,	 
	 Жалується	отаману:	гей,	гей,		голова	болить.

4.	 «Отамане,	отамане,	рідний	батьку	мій, 
	 Бери	воли,	бери	вози,	гей,	гей,	та	й	додому	їдь».

5.	 Скинув	чумак	сіру	свитку,	скинув	і	жупан: 
	 «Воли	ж	мої	круторогі,	гей,	гей,	хто	ж	вам	буде	пан?»

6.	 Скинув	чумак	сіру	свиту,	скинув	ще	й	кожух, 
	 А	сам	припав	к	сирій	землі,	гей,	гей,	віддав	Богу	дух.

7.	 Заревіли	сірі	воли,	тіло	везучи,	 
	 Заплакали	чумаченьки,	гей,	гей,	позаду	йдучи.

8.	 А	в	неділю	вранці-рано	ударили	в	дзвін, 
	 Це	ж	бо	тому	чумаченьку,	гей,	гей,	що	ходив	по	сіль.

2.	 Bula	zh	yomu	pryhodonka,	z	Krymu	yiduchy, 
	 V	chystim	poli,	krai	dorohy,	hei,	hei,	voly	pasuchy.

3.	 Zaneduzhav	chumachenko,	zaslab	ta	y	lezhyt,	 
	 Zhaluietsia	otamanu:	hei,	hei,		holova	bolyt.

4.	 «Otamane,	otamane,	ridnyi	batku	mii, 
	 Bery	voly,	bery	vozy,	hei,	hei,	ta	y	dodomu	yid».
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5.	 Skynuv	chumak	siru	svytku,	skynuv	i	zhupan: 
	 «Voly	zh	moi	krutorohi,	hei,	hei,	khto	zh	vam	bude	pan?»

6.	 Skynuv	chumak	siru	svytu,	skynuv	shche	y	kozhukh, 
	 A	sam	prypav	k	syrii	zemli,	hei,	hei,	viddav	Bohu	dukh.

7.	 Zarevily	siri	voly,	tilo	vezuchy,	 
	 Zaplakaly	chumachenky,	hei,	hei,	pozadu	yduchy.

8.	 A	v	nediliu	vrantsi-rano	udaryly	v	dzvin, 
	 Tse	zh	bo	tomu	chumachenku,	hei,	hei,	shcho	khodyv	po	sil.

ОЙ ЦЕ ЙДУ OI TSE YDU 
Oh,	as	I’m	going

2.	 Іди,	смерте,	іди,	смерте, 
	 Бо	буду	ругати,	 
	 Я	сьогодні	гості	маю,	 
	 Хочу	погуляти.

5.	 Як	почули	цеє	гості,	 
	 Та	стали	тікати	 
	 По	припічку	та	по	лавці,	 
	 Тільки	знати	пальці.

2.	 Idy,	smerte,	idy,	smerte,			 
	 Bo	budu	ruhaty,	 
	 Ia	sohodni	hosti	maiu,	 
	 Khochu	pohuliaty.

5.	 Iak	pochuly	tseie	hosti,	 
	 Ta	staly	tikaty	 
	 Po	prypichku	ta	po	lavtsi,	 
	 Tilky	znaty	paltsi.
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4.	 Іди,	смерте,	іди,	смерте,	 
	 Та	стань	на	помості,	 
	 Як	не	можна	його	взяти,	–	 
	 Бери	його	гості.

4.	 Idy,	smerte,	idy,	smerte,	 
	 Ta	stan	na	pomosti,	 
	 Iak	ne	mozhna	yoho	vziaty,	–	 
	 Bery	yoho	hosti.

ОЙ ХОДИЛА ТА МАРУСЯ OI KHODYLA TA MARUSIA  
Oh,	Marusya	was	going

2.	 «Пливи,	пливи,	селезеню, 
	 Тихо	по	воді... 
	 Прибудь,	прибудь,	мій	батеньку,	 
	 Тепера	к	мені».

3.	 «Ой	рад	би	я,	дитя	моє, 
	 Прибути	к	тобі,	– 
	 Насипали	сирої	землі 
	 На	груди	мої.

4.	 Насипали	сирої	землі 
	 На	груди	мені; 
	 Склепилися	карі	очі 
	 Й	вустоньки	мої.

5.	 Склепилися	карі	очі 
	 Й		вустоньки	мої,	– 
	 Не	дали	тобі	порадоньки, 
	 Бідній	сироті».

2.	 «Plyvy,	plyvy,	selezeniu, 
	 Tykho	po	vodi... 
	 Prybud,	prybud,	mii	batenku,	 
	 Tepera	k	meni».

3.	 «Oi	rad	by	ya,	dytia	moie, 
	 Prybuty	k	tobi,	– 
	 Nasypaly	syroi	zemli 
	 Na	hrudy	moi.

4.	 Nasypaly	syroi	zemli 
	 Na	hrudy	meni; 
	 Sklepylysia	kari	ochi 
	 Y	vustonky	moi.

5.	 Sklepylysia	kari	ochi 
	 Y		vustonky	moi,	– 
	 Ne	daly	tobi	poradonky, 
	 Bidnii	syroti».
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ОЙ СИВАЯ ЗОЗУЛЕНЬКА OI SYVAIA ZOZULENKA 
Oh,	the	gray	cuckoo



205

2.	 Молоденька	Мар’юся	всенькі	двори	обходила, 
	 Всенькі	двори	обходила,	в	жодному	не	плакала. 
	 А	як	прийшла	та	під	батьків	двір	–	Там	стала,	заплакала:	 																				 
	 «Ой	і	дворе	ж	мій,	дворе,	чим	я	тобі	не	вгодила?	 
	 Ой	дворе	ж	мій,	дворе,	чим	я	тобі	не	вгодила?	 
	 Чи	ж	я	рано	не	вставала,	чи	тебе	не	замітала?	 
	 Чи	ж	я	рано	не	вставала,	чи	тебе	не	замітала?»

2.	 Molodenka	Mariusia	vsenki	dvory	obkhodyla, 
	 Vsenki	dvory	obkhodyla,	v	zhodnomu	ne	plakala. 
	 A	yak	pryishla	ta	pid	batkiv	dvir	–	Tam	stala,	zaplakala: 
	 «Oi	i	dvore	zh	mii,	dvore,	chym	ya	tobi	ne	vhodyla?	 
	 Oi	dvore	zh	mii,	dvore,	chym	ya	tobi	ne	vhodyla?	 
	 Chy	zh	ya	rano	ne	vstavala,	chy	tebe	ne	zamitala?	 
	 Chy	zh	ya	rano	ne	vstavala,	chy	tebe	ne	zamitala?»

ГРИЦЮ, ГРИЦЮ, ДО РОБОТИ HRYTSIU, HRYTSIU, DO ROBOTY  
Hryts,	Hryts,	go	to	work
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2.	 «Грицю,	Грицю,	молотити!»	–		 
	 Гриць	нездужає	робити.	 
	 	«Грицю,	Грицю,	врубай	дров!»–	 
	 А	Грицько	щось	не	здоров.

3.	 «Грицю,	Грицю,	роби	хліб!»	–	 
		 «Кахи,	кахи,	щось	охрип». 
		 «Грицю,	Грицю,	іди	їсти!»	–	 
		 «Ой,	чекайте!	Де	б	м’ні	сісти!»

2.	 «Hrytsiu,	Hrytsiu,	molotyty!»	–	 
	 Hryts	nezduzhaie	robyty.	 
	 	«Hrytsiu,	Hrytsiu,	vrubai	drov!»–	 
	 A	Hrytsko	shchos	ne	zdorov.

3.	 «Hrytsiu,	Hrytsiu,	roby	khlib!»	–	 
		 «Kakhy,	kakhy,	shchos	okhryp».	 
		 «Hrytsiu,	Hrytsiu,	idy	yisty!»	–	 
		 «Oi,	chekaite!	De	b	mni	sisty!»

ОЙ ЛИС ДО ЛИСИЦІ OI LYS DO LYSYTSI  
Oh,	He-fox	went	to	She-fox
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2.	 Борозенькою	йшов,	куль	соломи	знайшов. 
	 Ой	лисичко,	ой	сестричко	ти	моя!

3.	 А	в	тім	кулі	черевички	були. 
	 Ой	лисичко,	ой	сестричко	ти	моя!

4.	 Черевички	надіває,	на	лисицю	поглядає. 
	 Ой	лисичко,	ой	сестричко	ти	моя!

5.	 Чи	ти,	куме,	дурний,	чи	ти	нерозумний? 
	 Ой	лисичко,	ой	сестричко	ти	моя!

6.	 Чи	ти	в	лісі	не	бував,	чи	ти	звірів	не	видав? 
	 Ой	лисичко,	ой	сестричко	ти	моя!

7.	 Хоч	я	в	лісі	бував,	та	ж	лисиці	не	видав. 
	 Ой	лисичко,	ой	сестричко	ти	моя!

2.	 Borozenkoiu	yshov,	kul	solomy	znaishov. 
	 Oi	lysychko,	oi	sestrychko	ty	moia!

3.	 A	v	tim	kuli	cherevychky	buly. 
	 Oi	lysychko,	oi	sestrychko	ty	moia!

4.	 Cherevychky	nadivaie,	na	lysytsiu	pohliadaie. 
	 Oi	lysychko,	oi	sestrychko	ty	moia!

5.	 Chy	ty,	kume,	durnyi,	chy	ty	nerozumnyi? 
	 Oi	lysychko,	oi	sestrychko	ty	moia!

6.	 Chy	ty	v	lisi	ne	buvav,	chy	ty	zviriv	ne	vydav? 
	 Oi	lysychko,	oi	sestrychko	ty	moia!

7.	 Khoch	ya	v	lisi	buvav,	ta	zh	lysytsi	ne	vydav. 
	 Oi	lysychko,	oi	sestrychko	ty	moia!

ОЙ ТИ ЗНАВ OI TY ZNAV   
Oh,	you	knew

2.	 Ой	ти	знав,	нащо	брав	мене	невеличку,	– 
	 Мене	мати	годувала,	як	перепеличку.	(2)

3.	 Ой	ти	знав,	нащо	брав!	Я	не	вмію	жати. 
	 Напни	мені	холодочок:	я	буду	лежати.	(2)

4.	 Ой	ти	знав,	нащо	брав!	Не	вмію	й	косити! 
	 Як	не	стане	свого	хліба,	мусимо	просити.	(2)

2.	 Oi	ty	znav,	nashcho	brav	mene	nevelychku,	– 
	 Mene	maty	hoduvala,	yak	perepelychku.	(2)

3.	 Oi	ty	znav,	nashcho	brav!	Ya	ne	vmiiu	zhaty. 
	 Napny	meni	kholodochok:	ya	budu	lezhaty.	(2)

4.	 Oi	ty	znav,	nashcho	brav!	Ne	vmiiu	y	kosyty! 
	 Iak	ne	stane	svoho	khliba,	musymo	prosyty.	(2)
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ДОБРИЙ ВЕЧІР, ДІВЧИНО DOBRYI VECHIR, DIVCHYNO   
Good	evening,	young	girl

2.	 «Ой	там	моя	хаточка	край	води			(2) 
	 З	премудрого	дерева	–	лободи,	(2)

3.	 А	ще	к	тому	сінечки	приплету	(2) 
	 З	високого	дерева	–	осоту».	(2)

4.	 «Кукуріку,	півнику,	на	току,	(2) 
	 Чекай	мене,	дівчино,	до	року».	(2)

5.	 «Хіба	ж	би	я	розуму	не	мала,	(2) 
	 Щоб	я	тебе	до	року	чекала».	(2)

2.	 «Oi	tam	moia	khatochka	krai	vody			(2) 
	 Z	premudroho	dereva	–	lobody,	(2)

3.	 A	shche	k	tomu	sinechky	prypletu	(2) 
	 Z	vysokoho	dereva	–	osotu».	(2)

4.	 «Kukuriku,	pivnyku,	na	toku,	(2) 
	 Chekai	mene,	divchyno,	do	roku».	(2)

5.	 «Khiba	zh	by	ya	rozumu	ne	mala,	(2) 
	 Shchob	ya	tebe	do	roku	chekala».	(2)

ОЙ СЕРБИНЕ OI SERBYNE    
Oh,	Serb
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2.	 «Ой,	як	тебе,	дівко,	брати,		(2) 
	 Як	у	тебе	аж	три	брати?

3.	 Зчаруй,	дівко,	брата	свого,	(2) 
	 Будеш	мати	миленького».

4.	 Сестра	злая	так	зробила,	(2) 
	 Брату	чари	приправила.

5.	 А	брат	пива	як	напився,	(2) 
	 З	кониченька	покотився.

6.	 «Продай,	сестро,	коня	мого,	(2)	 
	 Рятуй	мене,	молодого!»

7.	 «Нащо	коня	продавати,		(2)	 
	 Як	тобі	тра	помирати?»

8.	 «Ой	сербине,	сербиноньку,	(2) 
	 Сватай	мене,	дівчиноньку».

9.	 «Ой,	як	тебе,	дівко,	брати,	(2) 
	 Як	ти	вмієш	чарувати?

10.	 Зчарувала	брата	свого,	(2)	 
	 То	зчаруєш	й	миленького».

2.	 «Oi,	yak	tebe,	divko,	braty,		(2) 
	 Iak	u	tebe	azh	try	braty?

3.	 Zcharui,	divko,	brata	svoho,	(2) 
	 Budesh	maty	mylenkoho».

4.	 Sestra	zlaia	tak	zrobyla,	(2) 
	 Bratu	chary	prypravyla.

5.	 A	brat	pyva	yak	napyvsia,	(2) 
	 Z	konychenka	pokotyvsia.

6.	 «Prodai,	sestro,	konia	moho,	(2)	 
	 Riatui	mene,	molodoho!»

7.	 «Nashcho	konia	prodavaty,		(2)	 
	 Iak	tobi	tra	pomyraty?»

8.	 «Oi	serbyne,	serbynonku,	(2) 
	 Svatai	mene,	divchynonku».

9.	 «Oi,	yak	tebe,	divko,	braty,	(2) 
	 Iak	ty	vmiiesh	charuvaty?

10.	Zcharuvala	brata	svoho,	(2)	 
	 To	zcharuiesh	y	mylenkoho».

СІНО МОЄ, СІНО SINO MOIE, SINO    
Hay	of	mine,	hay
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2.	 Плаче	дівка,	плаче,	личенько	марнує, 
	 Знати	по	дівчині	–	віночка	жалкує.	(2)

3.	 Не	жаль	мені	вінка,	ні	жодної	речі,	– 
	 Розпустила	коси	аж	по	самі	плечі.	(2)

4.	 Коси	розпустила,	плечі	устелила, 
	 Вийшла	за	нелюба	–	жалю	наробила.	(2)

2.	 Plache	divka,	plache,	lychenko	marnuie, 
	 Znaty	po	divchyni	–	vinochka	zhalkuie.	(2)

3.	 Ne	zhal	meni	vinka,	ni	zhodnoi	rechi,	– 
	 Rozpustyla	kosy	azh	po	sami	plechi.	(2)

4.	 Kosy	rozpustyla,	plechi	ustelyla, 
	 Vyishla	za	neliuba	–	zhaliu	narobyla.	(2)

ПРО НЕЧАЯ PRO NECHAIA    
About	Nechay

2.	 Ой	крикнули	козаченьки:	 
	 «Тікаймо,	Нечаю!»

3.	 «Ой	як	же	ми,	козаченьки,	 
	 Будем	утікати,

4.	 Свою	славу	козацькую	 
	 Під	ноги	топтати?»

5.	 Ой	як	глянув	козак	Нечай	 
	 На	тихії	води	–

6.	 А	вже	ж	ляшків	сорок	тисяч	 
	 Хорошої	вроди.

7.	 Не	вспів	козак,	не	вспів	Нечай	 
	 На	коника	впасти,

8.	 Як	став	ляшків,	як	став	панків,	 
	 Як	снопики,	класти.

2.	 Oi	kryknuly	kozachenky:	 
	 «Tikaimo,	Nechaiu!»

3.	 «Oi	yak	zhe	my,	kozachenky,	 
	 Budem	utikaty,

4.	 Svoiu	slavu	kozatskuiu	 
	 Pid	nohy	toptaty?»

5.	 Oi	yak	hlianuv	kozak	Nechai	 
	 Na	tykhii	vody	–

6.	 A	vzhe	zh	liashkiv	sorok	tysiach	 
	 Khoroshoi	vrody.

7.	 Ne	vspiv	kozak,	ne	vspiv	Nechai	 
	 Na	konyka	vpasty,

8.	 Iak	stav	liashkiv,	yak	stav	pankiv,	 
	 Yak	snopyky,	klasty.

ЇХАВ КОЗАК НА ВІЙНОНЬКУ YIKHAV KOZAK NA VIINONKU    
A	Cossack	went	to	War
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2.	 Подай,	дівчино,	хустину,	– 
	 Може	в	бою	ще	загину;	 
	 Темної	ночі	накриють	очі	–	 
	 Легше	в	могилі	спочину».

	3.	 Лихії	люди	насилу	 
	 Взяли	нещасну	дівчину.	 
	 А	серед	поля	гнеться	тополя	 
	 Та	на	козацьку	могилу.

2.	 Podai,	divchyno,	khustynu,	– 
	 Mozhe	v	boiu	shche	zahynu;	 
	 Temnoi	nochi	nakryiut	ochi	–	 
	 Lehshe	v	mohyli	spochynu».

	3.	 Lykhii	liudy	nasylu	 
	 Vzialy	neshchasnu	divchynu.	 
	 A	sered	polia	hnetsia	topolia	 
	 Ta	na	kozatsku	mohylu.

А ВЖЕ ВЕСНА A VZHE VESNA    
Already	spring
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2.	 Молодому	козакові 
	 Мандрівочка	пахне.		(3)

3.	 Помандрував	козаченько 
	 У	чистеє	поле.	(3)

4.	 За	ним	іде	дівчинонька: 
	 «Вернися,	соколе!»	(3)

5.	 Помандрував	козаченько 
	 З	Лубен	до	Прилуки.		(3)

6.	 Ой	плакала	дівчинонька, 
	 Здіймаючи	руки.	(3)

2.	 Molodomu	kozakovi 
	 Mandrivochka	pakhne.		(3)

3.	 Pomandruvav	kozachenko 
	 U	chysteie	pole.	(3)

4.	 Za	nym	ide	divchynonka: 
	 «Vernysia,	sokole!»	(3)

5.	 Pomandruvav	kozachenko 
	 Z	Luben	do	Pryluky.		(3)

6.	 Oi	plakala	divchynonka, 
	 Zdiimaiuchy	ruky.	(3)

ПЛИВЕ ЧОВЕН PLYVE CHOVEN
The	boat	is	floating

2.	 Іде	козак	до	дівчини, 
	 Та	все	тюп-тюп,	тюп-тюп.	(3)

3.	 Пливе	човен,	води	повен 
	 Та	накритий	листом.	(3)

4.	 Не	хвалися,	дівчинонько, 
	 Червоним	намистом.	(3)

5.	 Бо	прийдеться,	доведеться 
	 Намисто	збувати,	(3)

6.	 Молодому	козакові 
	 Тютюн	купувати.	(3)

7.	 Пливе	човен,	води	повен 
	 Та	накритий	лубом.	(3)

2.	 Ide	kozak	do	divchyny, 
	 Ta	vse	tiup-tiup,	tiup-tiup.	(3)

3.	 Plyve	choven,	vody	poven 
	 Ta	nakrytyi	lystom.	(3)

4.	 Ne	khvalysia,	divchynonko, 
	 Chervonym	namystom.	(3)

5.	 Bo	pryidetsia,	dovedetsia 
	 Namysto	zbuvaty,	(3)

6.	 Molodomu	kozakovi 
	 Tiutiun	kupuvaty.	(3)

7.	 Plyve	choven,	vody	poven 
	 Ta	nakrytyi	lubom.	(3)
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8.	 Не	хвалися,	козаченьку, 
	 Кучерявим	чубом.	(3)

9.	 Бо	прийдеться,	доведеться 
	 Під	аршин	ставати,	(3)

10.	Молодого	козаченька	 
	 В	військо	оддавати.	(3)

8.	 Ne	khvalysia,	kozachenku, 
	 Kucheriavym	chubom.	(3)

9.	 Bo	pryidetsia,	dovedetsia 
	 Pid	arshyn	stavaty,	(3)

10.	Molodoho	kozachenka	 
	 V	viisko	oddavaty.	(3)

ТИХА ВОДА TYKHA VODA
Calm	water

2.	 «Пусти	мене,	полковнику,	із	війська	додому, 
	 Бо	вже	скучила,	бо	вже	змучилась	дівчина	за	мною».	(2)

3.	 «Ой	рад	би	я	пустити	тебе,	так	довго	ти	будеш, 
	 А	напийсь	води,	ще	й	холодної	–	дівчину	забудеш!»	(2)

4.	 «Пив	я	воду,	пив	холодну,	та	й	не	забуваю, 
	 Поки	жив	буду	–	не	забуду	я,	кого	я	кохаю».	(2)

2.	 «Pusty	mene,	polkovnyku,	iz	viiska	dodomu, 
	 Bo	vzhe	skuchyla,	bo	vzhe	zmuchylas	divchyna	za	mnoiu».	(2)

3.	 «Oi	rad	by	ya	pustyty	tebe,	tak	dovho	ty	budesh, 
	 A	napyis	vody,	shche	y	kholodnoi	–	divchynu	zabudesh!»	(2)

4.	 «Pyv	ya	vodu,	pyv	kholodnu,	ta	y	ne	zabuvaiu, 
	 Poky	zhyv	budu	–	ne	zabudu	ya,	koho	ya	kokhaiu».	(2)
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ОЙ ТРИ СЕСТРИЦІ OI TRY SESTRYTSI
Oh,	three	sisters

2.	 Ой	старшая	сестра	коня	веде, 
	 Середущая	зброю	несе.

3.	 Ой	середуща	зброю	несе, 
	 Сама	ж	меншая	з	братом	іде.

4.	 «Ой	братіку,	братіку	наш! 
	 А	коли	ж	ти	прийдеш	в	гості	до	нас?»

5.	 «Ой	набери,	сестро,	піску	жменю 
	 Та	посій	його	на	камені.

6.	 Ой	уставай,	сестро,	ранесенько,	 
	 Проривай	пісок	чистесенько.

7.	 Ой	уставай,	сестро,	з	зіроньками, 
	 Поливай	пісок	слізоньками.

8.	 Ой	як	той	пісок	ізійде, 
	 То	тоді	твій	брат	в	гості	прийде»».

9.	 Ой	пішов	пісок	за	водою, 
	 Ой	пішов	наш	брат	слободою.

10.	Ой	пішов	пісок	за	вітрами, 
	 Ой	пішов	наш	брат	городами.

11.	 Ой	нема	з	піску,	нема	сходу, 
	 Та	нема	брата	із	походу.

12.	Ой	нема	з	піску,	нема	цвіту, 
	 Ой	пішов	наш	брат	по	всім	світу.

2.	 Oi	starshaia	sestra	konia	vede, 
	 Seredushchaia	zbroiu	nese.

3.	 Oi	seredushcha	zbroiu	nese, 
	 Sama	zh	menshaia	z	bratom	ide.

4.	 «Oi	bratiku,	bratiku	nash! 
	 A	koly	zh	ty	pryidesh	v	hosti	do	nas?»

5.	 «Oi	nabery,	sestro,	pisku	zhmeniu 
	 Ta	posii	yoho	na	kameni.

6.	 Oi	ustavai,	sestro,	ranesenko,	 
	 Proryvai	pisok	chystesenko.

7.	 Oi	ustavai,	sestro,	z	zironkamy, 
	 Polyvai	pisok	slizonkamy.

8.	 Oi	yak	toi	pisok	iziide, 
	 To	todi	tvii	brat	v	hosti	pryide»».

9.	 Oi	pishov	pisok	za	vodoiu, 
	 Oi	pishov	nash	brat	slobodoiu.

10.	Oi	pishov	pisok	za	vitramy, 
	 Oi	pishov	nash	brat	horodamy.

11.	 Oi	nema	z	pisku,	nema	skhodu, 
	 Ta	nema	brata	iz	pokhodu.

12.	Oi	nema	z	pisku,	nema	tsvitu, 
	 Oi	pishov	nash	brat	po	vsim	svitu.
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НАРВАЛА КВІТОЧОК NARVALA KVITOCHOK
I’ve	gathered	some	flowers

2.	 Ой	здається	мені,	що	лісок	невисок, 
	 Чогось	не	доходить	до	милого	голосок.

3.	 Бодай	ти,	діброво,	не	зелена	була! 
	 По	тобі	ходила	—	заблудилася.

2.	 Oi	zdaietsia	meni,	shcho	lisok	nevysok, 
	 Chohos	ne	dokhodyt	do	myloho	holosok.

3.	 Bodai	ty,	dibrovo,	ne	zelena	bula! 
	 Po	tobi	khodyla	—	zabludylasia.

ОЙ ДАЙ ЖЕ, БОЖЕ OI DAI ZHE, BOZHE
Oh	grant	me,	God
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2.	 Якби	не	мороз,	не	холодная	роса, 
	 То	я	побігла	б	аж	в	березину	боса.

3.	 Ой	розвивайся	ти,	сухий	та	дубоньку, 
	 Ой	повернися,	мій	перший	парубоньку!

4.	 Ой	розвивайся,	та	сухая	ліщино, 
	 Забувайся	ти,	молодая	дівчино!

2.	 Iakby	ne	moroz,	ne	kholodnaia	rosa, 
	 To	ya	pobihla	b	azh	v	berezynu	bosa.

3.	 Oi	rozvyvaisia	ty,	sukhyi	ta	dubonku, 
	 Oi	povernysia,	mii	pershyi	parubonku!

4.	 Oi	rozvyvaisia,	ta	sukhaia	lishchyno, 
	 Zabuvaisia	ty,	molodaia	divchyno!

КАЛИНО-МАЛИНО KALYNO-MALYNO
Cranberry-raspberry	bush

2.	 –	Вітру	не	боюся,	дощу	не	бажаю; 
	 Думаю-гадаю,	як	зацвісти	маю.	(2)

3.	 Ой	зацвіла	б	біло,	та	мене	всі	знають, 
	 Зацвіла	б	червоно	–	мене	облаають.	(2)

4.	 Козаче-бурлаче,	чого	зажурився? 
	 Чи	воли	пристали,	чи	з	дороги	збився?	(2)

5.	 –	Воли	не	пристали,	з	дороги	не	збився,	– 
	 Я,	козак	молодий,	без	долі	вродився.	(2)

2.	 –	Vitru	ne	boiusia,	doshchu	ne	bazhaiu; 
	 Dumaiu-hadaiu,	yak	zatsvisty	maiu.	(2)

3.	 Oi	zatsvila	b	bilo,	ta	mene	vsi	znaiut, 
	 Zatsvila	b	chervono	–	mene	oblaaiut.	(2)

4.	 Kozache-burlache,	choho	zazhuryvsia? 
	 Chy	voly	prystaly,	chy	z	dorohy	zbyvsia?	(2)

5.	 –	Voly	ne	prystaly,	z	dorohy	ne	zbyvsia,	– 
	 Ia,	kozak	molodyi,	bez	doli	vrodyvsia.	(2)

ОЙ СИВАЯ ТА І ЗОЗУЛЕНЬКА OI SYVAIA TA I ZOZULENKA
Oh,	gray	cuckoo
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2.	 Усі	сади	та	і	облітала.

	 П	р	и	с	п	і	в	:

	 Щедрий	вечір,	добрий	вечір, 
	 Добрим	людям	на	здоров’я.

3.	 А	в	одному	та	і	не	бувала.

	 П	р	и	с	п	і	в	:

4.	 А	в	тім	саду	три	тереми.

	 П	р	и	с	п	і	в	:

5.	 У	першому	–	красне	сонце.

	 П	р	и	с	п	і	в	:

6.	 У	другому	–	ясен	місяць.

	 П	р	и	с	п	і	в	:

7.	 У	третьому	–	дрібні	зірки.

	 П	р	и	с	п	і	в	:

8.	 Ясен	місяць	–	пан	господар.

	 П	р	и	с	п	і	в	:

9.	 Красне	сонце	–	жона	його.

	 П	р	и	с	п	і	в	:

10.	Дрібні	зірки	–	його	дітки.

	 Приспів.

2.	 Usi	sady	ta	i	oblitala.

	 R	e	f	r	a	i	n	:

	 Shchedryi	vechir,	dobryi	vechir, 
	 Dobrym	liudiam	na	zdorovia.

3.	 A	v	odnomu	ta	i	ne	buvala.

	 R	e	f	r	a	i	n	:

4.	 A	v	tim	sadu	try	teremy.

	 R	e	f	r	a	i	n	:

5.	 U	pershomu	–	krasne	sontse.

	 R	e	f	r	a	i	n	:

6.	 U	druhomu	–	yasen	misiats.

	 R	e	f	r	a	i	n	:

7.	 U	tretomu	–	dribni	zirky.

	 R	e	f	r	a	i	n	:

8.	 Iasen	misiats	–	pan	hospodar.

	 R	e	f	r	a	i	n	:

9.	 Krasne	sontse	–	zhona	yoho.

	 R	e	f	r	a	i	n	:

10.	Dribni	zirky	–	yoho	ditky.

	 R	e	f	r	a	i	n	:

ОЙ З-ЗА ГОРИ КАМ’ЯНОЇ OI Z-ZA HORY KAMIANOI
Oh,	from	behind	the	rocky	mountain
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2.	 Запрягайте	коні	в	шори,	коні	воронії,	 
	 Та	й	поїдем	здоганяти	літа	молодії.

3.	 Догонили	літа	мої	на	кленовім	мості: 
	 «Ой	верніться,	літа	мої,	до	мене	хоч	в	гості!»

4.	 «Не	вернемось,	не	вернемось,	не	маєм	до	кого: 
	 Не	вміла	нас	шанувати,	як	здоров’я	свого».

5.	 «Ой	верніться,	ой	верніться,	літа	молодії, 
	 Буду	я	вас	шанувати,	літа	золотії!»

2.	 Zapriahaite	koni	v	shory,	koni	voronii,	 
	 Ta	y	poidem	zdohaniaty	lita	molodii.

3.	 Dohonyly	lita	moi	na	klenovim	mosti: 
	 «Oi	vernitsia,	lita	moi,	do	mene	khoch	v	hosti!»

4.	 «Ne	vernemos,	ne	vernemos,	ne	maiem	do	koho: 
	 Ne	vmila	nas	shanuvaty,	yak	zdorovia	svoho».

5.	 «Oi	vernitsia,	oi	vernitsia,	lita	molodii, 
	 Budu	ya	vas	shanuvaty,	lita	zolotii!»

ОЙ У ПОЛІ ТА ТУМАН-ДИМНО OI U POLI TA TUMAN-DYMNO
Oh,	in	the	field	fog-smokily
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2.	 Тільки	видно,	тільки	видно	та	криниченьку, 
	 Холодную	та	водиченьку.

3.	 Ой	там	дівка,	ой	там	дівка	та	воду	брала, 
	 Улан	коня	та	і	напуває.

4.	 Дівка	коню,	дівка	коню	води	підливає, 
	 Улан	дівку	та	і	підмовляє:

5.	 «Ой	поїдьмо,	ой	поїдьмо,	та	дівонько	з	нами,		 
	 З	молодими	та	уланами».

6.	 Пройшли	поле,	пройшли	поле,	пройшли	вони	друге, 
	 На	третьому	стали	спочивати.

7.	 На	третьому,	на	третьому	стали	спочивати; 
	 Стала	дівка	плакати,	ридати.

8.	 «Ой	Боже	ж	мій,	ой	Боже	ж	мій,	що	я	наробила, 
	 Батька	й	неньку	та	і	розсердила!

9.	 Ой	улани,	ой	улани	ви	молодії 
	 А	де	ж	ваші	доми	кам’янії?

10.	А	де	ж	ваші,	а	де	ж	ваші	сади	зеленії? 
	 А	де	ж	ваші	трави	шовковії?»

11.	 «Годі,	дівко,	годі,	дівко,	про	травки	питати, 
	 Батька	й	матір	треба	забувати».

2.	 Tilky	vydno,	tilky	vydno	ta	krynychenku, 
	 Kholodnuiu	ta	vodychenku.

3.	 Oi	tam	divka,	oi	tam	divka	ta	vodu	brala, 
	 Ulan	konia	ta	i	napuvaie.

4.	 Divka	koniu,	divka	koniu	vody	pidlyvaie, 
	 Ulan	divku	ta	i	pidmovliaie:

5.	 «Oi	poidmo,	oi	poidmo,	ta	divonko	z	namy,		 
	 Z	molodymy	ta	ulanamy».

6.	 Proishly	pole,	proishly	pole,	proishly	vony	druhe, 
	 Na	tretomu	staly	spochyvaty.

7.	 Na	tretomu,	na	tretomu	staly	spochyvaty; 
	 Stala	divka	plakaty,	rydaty.
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8.	 «Oi	Bozhe	zh	mii,	oi	Bozhe	zh	mii,	shcho	ya	narobyla, 
	 Batka	y	nenku	ta	i	rozserdyla!

9.	 Oi	ulany,	oi	ulany	vy	molodii 
	 A	de	zh	vashi	domy	kamianii?

10.	A	de	zh	vashi,	a	de	zh	vashi	sady	zelenii? 
	 A	de	zh	vashi	travy	shovkovii?»

11.	 «Hodi,	divko,	hodi,	divko,	pro	travky	pytaty, 
	 Batka	y	matir	treba	zabuvaty».

ЧЕРЧИК CHERCHYK
The	friar

2.	 «Кому	воля,	кому	ніт	волі	по	уличці	ходити,	гуляти?»

3.	 А	дівонькам	уся	воленька	по	уличці	ходити,	гуляти.

4.	 За	биндочку	та	й	на	уличку,	за	віночок	та	й	пішла	в	таночок.

5.	 Ой,	черчику	та	голубчику,	скажи	мені	усю	правдоньку:

6.	 «Кому	воля,	кому	ніт	волі	по	уличці	ходити,	гуляти?»

7.	 Парубонькам	уся	воленька	по	уличці	ходити,	гуляти.

8.	 За	дудочку	та	й	на	уличку,	за	жупанчик	та	й	пішов	у	танчик.

2.	 «Komu	volia,	komu	nit	voli	po	ulychtsi	khodyty,	huliaty?»

3.	 A	divonkam	usia	volenka	po	ulychtsi	khodyty,	huliaty.

4.	 Za	byndochku	ta	y	na	ulychku,	za	vinochok	ta	y	pishla	v	tanochok.

5.	 Oi,	cherchyku	ta	holubchyku,	skazhy	meni	usiu	pravdonku:

6.	 «Komu	volia,	komu	nit	voli	po	ulychtsi	khodyty,	huliaty?»

7.	 Parubonkam	usia	volenka	po	ulychtsi	khodyty,	huliaty.

8.	 Za	dudochku	ta	y	na	ulychku,	za	zhupanchyk	ta	y	pishov	u	tanchyk.
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ОЙ ПЕРЕПЕЛИЧКА OI PEREPELYCHKA
Oh,	tiny	quail

2.	 По	полю	літає,	траву	прогортає,	ой	да	люлі,	траву	прогортає.

3.	 Траву	прогортає,	сокола	шукає,	ой	да	люлі,	сокола	шукає.

4.	 «Ой	соколе	ясний,	мій	милий,	прекрасний,	ой	да	люлі,	мій	милий,	прекрасний.

5.	 Не	гордуй	ти	мною,	як	місяць	зорою,	ой	да	люлі,	як	місяць	зорою.

6.	 Як	місяць	зорою,	горіх	–	ліщиною,	ой	да	люлі,		горіх	–	ліщиною.

7.	 Горіх	–	ліщиною,	козак	–	дівчиною,	ой	да	люлі,	козак	–	дівчиною.

8.	 Будем	гомоніти,	як	малії	діти,	ой	да	люлі,	як	малії	діти.

9.	 Будем	розмовляти,	як	на	світі	жити,	ой	да	люлі,	як	на	світі	жити».

2.	 Po	poliu	litaie,	travu	prohortaie,	oi	da	liuli,	travu	prohortaie.

3.	 Travu	prohortaie,	sokola	shukaie,	oi	da	liuli,	sokola	shukaie.

4.	 «Oi	sokole	yasnyi,	mii	mylyi,	prekrasnyi,	oi	da	liuli,	mii	mylyi,	prekrasnyi.

5.	 Ne	hordui	ty	mnoiu,	yak	misiats	zoroiu,	oi	da	liuli,	yak	misiats	zoroiu.

6.	 Iak	misiats	zoroiu,	horikh	–	lishchynoiu,	oi	da	liuli,		horikh	–	lishchynoiu.

7.	 Horikh	–	lishchynoiu,	kozak	–	divchynoiu,	oi	da	liuli,	kozak	–	divchynoiu.

8.	 Budem	homonity,	yak	malii	dity,	oi	da	liuli,	yak	malii	dity.

9.	 Budem	rozmovliaty,	yak	na	sviti	zhyty,	oi	da	liuli,	yak	na	sviti	zhyty».
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В ПОЛІ-ПОЛІ ПЛУЖОК ХОДИТЬ V POLI-POLI PLUZHOK KHODYT
The	little	plow	is	moving	through	the	field

2.	 За	тим	плужком	Господь	ходить.

	 П	р	и	с	п	і	в	.

	 Щедрий	вечір,	добрий	вечір, 
	 Добрим	людям	на	здоров’я.

3.	 Святий	Петро	поганає.

	 П	р	и	с	п	і	в	.

4.	 Божа	Мати	їсти	носить.

	 П	р	и	с	п	і	в	.

5.	 Їсти	носить,	Бога	просить.

	 П	р	и	с	п	і	в	.

6.	 «Ори,	синку,	тую	нивку.

	 П	р	и	с	п	і	в	.

7.	 Та	посієш	пшениченьку.

	 П	р	и	с	п	і	в	.

8.	 З	колосочка	та	жменечка.

	 П	р	и	с	п	і	в	.

9.	 А	з	другого	жита	много».

	 П	р	и	с	п	і	в	.

2.	 Za	tym	pluzhkom	Hospod	khodyt.

	 R	e	f	r	a	i	n	.

	 Shchedryi	vechir,	dobryi	vechir, 
	 Dobrym	liudiam	na	zdorovia.

3.	 Sviatyi	Petro	pohanaie.

	 R	e	f	r	a	i	n	.

4.	 Bozha	Maty	yisty	nosyt.

	 R	e	f	r	a	i	n	.

5.	 Isty	nosyt,	Boha	prosyt.

	 R	e	f	r	a	i	n	.

6.	 «Ory,	synku,	tuiu	nyvku.

	 R	e	f	r	a	i	n	.

7.	 Ta	posiiesh	pshenychenku.

	 R	e	f	r	a	i	n	.

8.	 Z	kolosochka	ta	zhmenechka.

	 R	e	f	r	a	i	n	.

9.	 A	z	druhoho	zhyta	mnoho».

	 R	e	f	r	a	i	n	.
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ЗЕЛЕНАЯ ТА ЛІЩИНОНЬКА ZELENAIA TA LISHCHYNONKA
The	hazel	tree	is	green

2.	 Молодая	та	дівчинонька, 
	 Гей,	козаку	світ	зав’язала.	(2)

3.	 А	я,	молод,	діжду	вечорини, 
	 Гей,	піду	гулять	до	дівчини.	(2)

4.	 Приходжу	я	під	віконце,– 
		 «Гей,	добривечір,	ти	дівчино	–	серце!	(2)

5.	 Чом	до	мене	ти	не	виходиш, 
	 Гей,	мені	слова	не	промовиш?»	(2)

2.	 Molodaia	ta	divchynonka, 
	 Hei,	kozaku	svit	zaviazala.	(2)

3.	 A	ya,	molod,	dizhdu	vechoryny, 
	 Hei,	pidu	huliat	do	divchyny.	(2)

4.	 Prykhodzhu	ya	pid	vikontse,– 
		 «Hei,	dobryvechir,	ty	divchyno	–	sertse!	(2)

5.	 Chom	do	mene	ty	ne	vykhodysh, 
	 Hei,	meni	slova	ne	promovysh?»	(2)

ОЙ ПІДУ Я В ЛІС ПО ДРОВА OI PIDU YA V LIS PO DROVA
Oh,	I’ll	go	to	the	woods	for	firewood
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2.	 А	в	чужій	сторонці	ні	отця,	ні	неньки, 
	 Тільки	в	саду	зеленому	піють	соловейки.	(2)

3.	 Ой	зірву	рожеву	квітку	та	й	пущу	на	воду: 
	 «Пливи,	пливи,	моя	квітко,	та	й	до	мого	роду».	(2)

4.	 Пливла,	пливла	моя	квітка,	при	березі	стала; 
	 Прийшла	мати	воду	брати	–	квіточку	пізнала:	(2)

5.	 «Ой	либонь,	ти,	моя	доню,	в	недузі	лежала, 
	 Коли	твоя	гарна	квітка	на	воді	зів’яла?»	(2)

6.	 «Не	лежала,	моя	мати,	ні	дня,	ні	години: 
	 Тяжко-нудно	на	чужині	без	свої	родини».	(2)

2.	 A	v	chuzhii	storontsi	ni	ottsia,	ni	nenky, 
	 Tilky	v	sadu	zelenomu	piiut	soloveiky.	(2)

3.	 Oi	zirvu	rozhevu	kvitku	ta	y	pushchu	na	vodu: 
	 «Plyvy,	plyvy,	moia	kvitko,	ta	y	do	moho	rodu».	(2)

4.	 Plyvla,	plyvla	moia	kvitka,	pry	berezi	stala; 
	 Pryishla	maty	vodu	braty	–	kvitochku	piznala:	(2)

5.	 «Oi	lybon,	ty,	moia	doniu,	v	neduzi	lezhala, 
	 Koly	tvoia	harna	kvitka	na	vodi	ziviala?»	(2)

6.	 «Ne	lezhala,	moia	maty,	ni	dnia,	ni	hodyny: 
	 Tiazhko-nudno	na	chuzhyni	bez	svoi	rodyny».	(2)

ОЙ СІВ ТА Й ПОЇХАВ OI SIV TA Y POIKHAV
Oh,	he	sat	down	and	left
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2.	 Я	зосталася,	мною	вітер	колише. 
	 Десь	мій	миленький	до	мене	листи	пише.	(2)

3.	 Ой	пише,	пише	білими	рученьками, 
	 А	дописує	дрібними	слізоньками.	(2)

4.	 А	дописує	дрібними	слізоньками, 
	 А	передає	бистрими	річеньками;	(2)

5.	 «Дівчино	моя,	довго	не	забарюся, 
	 Пройде	тиждень	сей,	додому	я	вернуся».	(2)

6.	 Ой	не	тиждень-два	мого	милого	нема, 
	 Я	зосталася,	як	билинонька	одна.	(2)

2.	 Ia	zostalasia,	mnoiu	viter	kolyshe. 
	 Des	mii	mylenkyi	do	mene	lysty	pyshe.	(2)

3.	 Oi	pyshe,	pyshe	bilymy	ruchenkamy, 
	 A	dopysuie	dribnymy	slizonkamy.	(2)

4.	 A	dopysuie	dribnymy	slizonkamy, 
	 A	peredaie	bystrymy	richenkamy;	(2)

5.	 «Divchyno	moia,	dovho	ne	zabariusia, 
	 Proide	tyzhden	sei,	dodomu	ya	vernusia».	(2)

6.	 Oi	ne	tyzhden-dva	moho	myloho	nema, 
	 Ia	zostalasia,	yak	bylynonka	odna.	(2)

ОЙ ГАЙ, МАТИ, ГАЙ OI HAI, MATY, HAI
Oh,	grove,	mother,	grove

3.	 Ой,	доню	моя,	вибирай	сама, 
	 Який	тобі	любий	та	милий	–	 
	 То	вже	воля	твоя.

4.	 Ой,	мати	моя,	вибирала	я, 
	 Вибирала	та	й		виглядала,	–	 
	 Така	доля	моя.

3.	 Oi,	doniu	moia,	vybyrai	sama, 
	 Iakyi	tobi	liubyi	ta	mylyi	–	 
	 To	vzhe	volia	tvoia.

4.	 Oi,	maty	moia,	vybyrala	ya, 
	 Vybyrala	ta	y		vyhliadala,	–	 
	 Taka	dolia	moia.



226

НЕ ХОДИЛА НА УЛИЦЮ NE KHODYLA NA ULYTSIU
I	didn’t	go	into	the	street

2.	 Бо	багатий	буде	нарікати: 
	 А	що	тобі	надавала	мати?

3.	 Дала	мені	мати	корівоньку, 
	 Та	на	мою	бідну	головоньку.

4.	 До	корови	треба	рано	вставати,	 
	 А	я	люблю	до	полудня	спати.

5.	 Ой	виломлю	з	тину	хворостину,	 
	 Та	й	пожену	корову	в	дубину.

6.	 Ану,	ану,	корово,	до	вовка	– 
	 Буде	моя	спокійна	головка.

7.	 Я	ж	думала,	що	музики	там	бубнять, 
	 А	то	вовки	корову	мою	дублять.

8.	 Я	ж	думала,	що	вовченьки	з	постом,– 
	 Вони	ж	з’їли	коровицю	з	хвостом

2.	 Bo	bahatyi	bude	narikaty: 
	 A	shcho	tobi	nadavala	maty?

3.	 Dala	meni	maty	korivonku, 
	 Ta	na	moiu	bidnu	holovonku.

4.	 Do	korovy	treba	rano	vstavaty,	 
	 A	ya	liubliu	do	poludnia	spaty.

5.	 Oi	vylomliu	z	tynu	khvorostynu,	 
	 Ta	y	pozhenu	korovu	v	dubynu.

6.	 Anu,	anu,	korovo,	do	vovka	– 
	 Bude	moia	spokiina	holovka.

7.	 Ia	zh	dumala,	shcho	muzyky	tam	bubniat, 
	 A	to	vovky	korovu	moiu	dubliat.

8.	 Ia	zh	dumala,	shcho	vovchenky	z	postom,– 
	 Vony	zh	zily	korovytsiu	z	khvostom

ПРОЩАЙ, СЛАВА PROSHCHAI, SLAVA
Farewell,	glory
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2.	 А	в	тім	саду,	саду	зеленому, 
	 Де	сонечко	сяє,	 
	 На	калині,	біля	хати, 
	 Соловей	співає.

3.	 Співай,	співай,	співай,	соловейку, 
	 Сидя	на	калині. 
	 Не	журися,	дівчинонько, 
	 У	тяжкій	годині.		

4.	 А	я	піду	на	край	світа, 
	 Буду	воювати, 
	 Тебе,	моє	серденятко,	 
	 Буду	споминати.

2.	 A	v	tim	sadu,	sadu	zelenomu, 
	 De	sonechko	siaie,	 
	 Na	kalyni,	bilia	khaty, 
	 Solovei	spivaie.

3.	 Spivai,	spivai,	spivai,	soloveiku, 
	 Sydia	na	kalyni. 
	 Ne	zhurysia,	divchynonko, 
	 U	tiazhkii	hodyni.		

4.	 A	ya	pidu	na	krai	svita, 
	 Budu	voiuvaty, 
	 Tebe,	moie	serdeniatko,	 
	 Budu	spomynaty.
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	ta nevydnaia nichenka

	Oh, dark and opaque night
	Синє море
	Synie more

	The deep blue sea
	Ой лугами-берегами
	Oi luhamy-berehamy

	Oh, through the meadows and shores
	Ой нас, братці, п’ять
	Oi nas, brattsi, piat

	Oh, brothers, there are five of us
	Козака несуть
	Kozaka nesut

	They’re carrying a Cossack
	Ой а в городі
	Oi a v horodi

	Oh, in the garden
	Ой у лісі при дорозі
	Oi u lisi pry dorozi

	Oh, in the forest by the road
	Ой час-пора до куреня
	Oi chas-pora do kurenia
	Oh, it’s time for me to go back to my unit
	Попід яром, яром

	Popid yarom, yarom
	By the ravine
	На городі та все білі маки

	Na horodi ta vse bili maky
	White poppies all over the garden
	Ой з-за гори 
чорна хмара встала

	Oi z-za hory 
	chorna khmara vstala
	Oh, a black cloud rose up 
from behind the mountain
	Над річкою, бережком

	Nad richkoiu, berezhkom
	Above the river and the shore
	Ой горе тій чайці

	Oi hore tii chaitsi
	Oh, woe to that seagull
	Ой ніхто ж там не бував

	Oi nikhto zh tam ne buvav
	Oh, no one came there
	Черчик


	(І варіант)
	Cherchyk 

	The friar
	(First version)
	Черчик

	(ІІ варіант)
	Cherchyk 

	The friar
	(Second version)
	Поміж трьома дорогами
	Pomizh troma dorohamy
	Between three roads
	Не стій, вербо

	Ne stii, verbo
	Do not stand, willow
	Чорнушко-душко


	(І варіант)
	Chornushko-dushko 

	А black-haired sweetie
	(First version)
	Чорнушко-душко

	(ІІ варіант)
	Chornushko-dushko 

	А black-haired sweetie
	(Second version)
	Котилася зірка
	Kotylasia zirka
	A star was rolling
	Ой у саду голуби гудуть

	Oi u sadu holuby hudut
	Oh, pigeons are buzzing in the orchard
	Наїхали гостоньки

	Naikhaly hostonky
	The guests have arrived
	Через сінечки – 
вишнев сад

	Cherez sinechky – 
vyshnev sad
	Through the hallway – a cherry orchard
	Ой як, як миленькому постіль слати 

	Oi yak, yak mylenkomu postil slaty
	Oh, how to make my sweetheart a bed
	А в тому саду

	A v tomu sadu
	In that garden
	І в вас, і в нас

	I v vas, i v nas
	Both with you, and with us
	Як не женився, 
то й не журився

	Yak ne zhenyvsia, 
	to y ne zhuryvsia
	If he didn’t marry, he wouldn’t worry
	Гей, у світлиці

	Hei, u svitlytsi
	Hey, in the sitting-room
	ОЙ ПІДУ Я ЛУГОМ


	(І варіант)
	OI PIDU Ya LUHOM 

	Oh, I’ll go through the meadow 
	(First version)
	ОЙ ПІДУ Я ЛУГОМ

	(ІІ варіант)
	OI PIDU Ya LUHOM 

	Oh, I’ll go through the meadow 
	(Second version)
	Налетіли журавлі
	Naletily zhuravli
	Cranes have flown in
	Прошу, тестоньку

	Proshu, testonku
	I ask you, father-in-law
	Смерть

	smert
	Death
	Пряля

	Prialia
	The Spinner
	Мала мати одну дочку

	Mala maty odnu dochku
	Mother had one daughter
	Ой з-за гори кам’яної

	Oi z-za hory kamianoi
	Oh, from of the stone mountain
	Одна гора високая

	Odna hora vysokaia
	One mountain is high
	Піють півні

	Piiut pivni
	The roosters are singing
	Летіла зозуля

	Letila zozulia
	A cuckoo was flying
	Ой вербо, вербо

	Oi verbo, verbo
	Oh, willow, willow
	Ой піду я в ліс по дрова

	Oi pidu ya v lis po drova
	Oh, I’m going to the woods for firewood
	Ой послала мене мати

	Oi poslala mene maty
	Oh, my mother sent me
	Зашуміла ліщинонька

	Zashumila lishchynonka
	The hazel bush began to rustle
	Ішов козак долиною

	Ishov kozak dolynoiu
	A Cossack was going through the valley
	Ой від саду

	Oi vid sadu
	Oh, from the garden
	При долині, при охоті

	Pry dolyni, pry okhoti
	Іn the valley, by her own wish
	Позволь мені, мати

	Pozvol meni, maty
	Let me, mother
	Ой у полі та туман-димно

	Oi u poli ta tuman-dymno
	Oh, in the field fog-smokily
	Попід терном стежечка


	(І варіант)
	Popid ternom stezhechka 

	Under the blackthorn a little pathway 
	(First version)
	Попід терном стежечка

	(ІІ варіант)
	Popid ternom stezhechka 

	Under the blackthorn a little pathway 
	(Second version)
	Ой перепеличка
	Oi perepelychka
	Oh, she-quail
	Гей-йа, сьогодні

	Hei-ya, sohodni
	Hey-ya, today
	Ой коли б той вечір

	Hei-ya, sohodni
	Oh, if that evening
	Калино-малино

	Kalyno-malyno
	Cranberry-raspberry bush
	Зеленая та ліщинонька

	Zelenaia ta lishchynonka
	A green hazel bush
	Ішов козак без ліс

	Ishov kozak bez lis
	A Cossack was walking through the forest
	Ой у полі криниченька

	Oi u poli krynychenka
	Oh, in the field there is a well
	Ой котився кубар

	Oi kotyvsia kubar
	Oh, the whirling ball was rolling
	Ой сів-поїхав


	(І варіант)
	Oi siv-poikhav 

	Oh, I sat down and left
	(First version)
	Ой сів-поїхав

	(ІІ варіант)
	Ой сів-поїхав

	(ІІІ варіант)
	Oi siv-poikhav 

	Lyrics by T. Shevchenko
	My evening star 
	Zore moia vechirniaia
	Слова T. Шевченка
	Farewell, glory
	Зоре моя вечірняя

	Proshchai, slava!
	The Galician girls took to worrying
	Прощай, слава!

	Zazhurylys halychanky
	Hey, you, Sich Riflemen
	Зажурились галичанки

	Hei, vy, striltsi sichovii
	For some reason my love began to grieve
	Гей, ви, стрільці січовії

	Chohos mylyi zatuzhyv
	Ne khodyla na ulytsiu
	Through the village
	Не ходила на улицю
	Чогось милий затужив

	Cherez selo
	My mother gave me a cow
	Через село

	Dala meni maty korivonku
	Oh, I’ll go to the valley
	Дала мені мати корівоньку

	Oi pidu ya v dolynu
	Oh, I’ll go out on the street
	Ой піду я в долину

	Oi vyidu ya na vulytsiu
	Oh, a widow is drinking
	Ой вийду я на вулицю

	Oi pie vdova
	I’ll get up on Monday
	Ой п’є вдова

	Oi ustanu ya v ponedilok
	Cherries-black cherries are growing
	Ой устану я в понеділок

	Vyshni-chereshni rozvyvaiutsia
	The ducks are floating behind the garden
	Вишні-черешні розвиваються


	Za horodom kachky plyvut
	A black cloud is coming
	За городом качки пливуть

	Nastupaie chorna khmara
	Oh, I’ll go to the orchard for a stroll
	Наступає чорна хмара

	Oi pidu ya v sad huliat
	Why, Ivan, have you wasted away?
	Ой піду я в сад гулять

	ChOho, Ivasiu, zmarniv?
	A gray pigeon
	Чого, Івасю, змарнів?

	Syvyi holubochku
	I’ll go to the garden
	Сивий голубочку

	Pidu v sadochok
	Oh, the grove, mother, the grove
	Піду в садочок

	Oi hai, maty, hai
	Ой гай, мати, гай


	Українські народні пісні
в обробці для чоловічого хору
	Ukrainian folk song 
aragment for Men Сhoire
	ОТАМАНЕ, БАТЬКУ НАШ
	otamane, batku nash
	Otaman, our father
	за річкою, за дунаєм
	Za richkoiu, za Dunaiem 
	Behind the river, behind the Danube
	гаю, гаю, зелен розмаю

	Haiu, haiu, zelen rozmaiu 
	Grove, grove, the lush spread of green
	Ой а у полі терен

	Oi a u poli teren  
	Oh, but there is blackthorn in the field
	за нашою слободою

	Za nashoiu slobodoiu  
	Beyond our settlement
	а в києві на ринку

	A v Kyievi na rynku   
	In Kyiv at the market
	приїхали три козаки

	Pryikhaly try kozaky    
	Oi ne puhai, puhachenku     
	Oh, the eagle-owl do not screech
	ой коню мій, коню

	Oi koniu mii, koniu      
	Oh, my horse, my horse
	ой на горі виноград

	Oi na hori vynohrad       
	Oh, grapevines on the mountain
	ой сів-поїхав
	Гей, нум, браття, 
всі до зброї 

	Hei, num, brattia, 
vsi do zbroi         
	Hey, brothers, all to your weapons
	ми ковалі

	My kovali        
	We are blacksmiths
	На добраніч усім на ніч

	Na dobranich usim na nich         
	Good night to everybody
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	щедрик
	Shchedryk
	Good (New Year’s) Wishes
	Дударик 
	(І варіант)
	Dudaryk
	The Piper (First version)
	Дударик
	(ІІ варіант)

	Dudaryk
	The Piper 
	(Second version)
	Ой матінко моя 

	Oi matinko moia 
	Oh, mother of mine
	Чого соловей смутен  

	Choho solovei smuten  
	Why is the nightingale grieving
	зажурилася 

	Zazhurylasia  
	The widow took to worry
	Ой розвився 

	Oi rozvyvsia 
	Oh, green sycamore has developed
	Ой у полі жито 

	Oi u poli zhyto 
	Oh, rye in the field
	Пішов милий
	Закувала зозуленька 

	Zakuvala zozulenka   
	The Cuckoo has begun to Coo
	було літо

	Bulo lito 
	There was the summer
	Ой це йду

	Oi tse ydu 
	Oh, as I’m going
	Ой ходила та Маруся

	Oi khodyla ta Marusia  
	Oh, Marusya was going
	Ой сивая зозуленька

	Oi syvaia zozulenka 
	Oh, the gray cuckoo
	Грицю, Грицю, до роботи

	Hrytsiu, Hrytsiu, do roboty  
	Hryts, Hryts, go to work
	Ой лис до лисиці

	Oi lys do lysytsi  
	Oh, He-fox went to She-fox
	Ой ти знав 

	Oi ty znav   
	Oh, you knew
	Добрий вечір, дівчино
	Ой сербине

	Oi serbyne    
	Oh, Serb
	Сіно моє, сіно

	Sino moie, sino    
	Hay of mine, hay
	Про Нечая
	Їхав козак на війноньку

	Yikhav kozak na viinonku    
	A Cossack went to War
	А вже весна

	A vzhe vesna    
	Already spring
	Пливе човен

	Plyve choven
	The boat is floating
	Тиха вода

	Tykha voda
	Calm water
	Ой три сестриці

	Oi try sestrytsi
	Oh, three sisters
	Нарвала квіточок
	Ой дай же, Боже

	Oi dai zhe, Bozhe
	Oh grant me, God
	Калино-малино
	Ой сивая та і зозуленька

	Oi syvaia ta i zozulenka
	Oh, gray cuckoo
	Ой з-за гори кам’яної

	Oi z-za hory kamianoi
	Oh, from behind the rocky mountain
	Ой у полі та туман-димно

	Oi u poli ta tuman-dymno
	Oh, in the field fog-smokily
	Черчик

	Cherchyk
	The friar
	Ой перепеличка

	Oi perepelychka
	Oh, tiny quail
	В полі-полі плужок ходить

	V poli-poli pluzhok khodyt
	The little plow is moving through the field
	Зеленая та ліщинонька

	Zelenaia ta lishchynonka
	Oi pidu ya v lis po drova
	Oh, I’ll go to the woods for firewood
	Ой сів та й поїхав

	Oi siv ta y poikhav
	Oh, he sat down and left
	Ой гай, мати, гай

	Oi hai, maty, hai
	Oh, grove, mother, grove
	Не ходила на улицю
	Прощай, слава

	Proshchai, slava
	Farewell, glory
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	Theotokos, the Virgin
	Хваліте ім’я Господнє
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	Khvalite imia Hospodnie 
	Praise the name of the Lord 
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	Хваліте ім’я Господнє

	Khvalite imia Hospodnie 
	Praise the name of the Lord
	Отця і Сина
	Христос воскрес

	Khrystos voskres 
	Christ is Risen
	Ангел вопіяше

	Anhel vopiiashe  
	Angel is crying
	Дивноє ім’я Твоє, Спасе

	Dyvnoie imia Tvoie, Spase  
	Strange is Thy name, Savior
	Святому Івану Богослову

	St. John the Theologian  
	Ой зійшла зоря

	Oi ziishla zoria   
	Oh, the star has risen
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	Царю Небесний
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	O Heavenly King
	Велика єктенія
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	Triple Litany
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	Тобі Бога хвалим

	Tobi Boha khvalym    
	You God we praise
	Многая літа
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	Many years
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	1. Велика єктенія
	1. Great litany   
	2. Благослови, душе моя
	2 а*. Мала єктенія
	Little Litany
	3.  Єдинородний

	3. Yedynorodnyi   
	The only begotten
	4. У царстві Твоїм

	4. U tsarstvi Tvoim 
	In Your kingdom
	5. Прийдіть і поклонімось 

	5. Pryidit i poklonimos  
	Come and worship
	6.  Святий Боже 

	6. Sviatyi Bozhe   
	Holy God
	7. Алилуя

	7. Alleluia
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	Для Євангелія 
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	11 а. Cherubim song 
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	11 в. Вірую

	11 в. Viruiu 
	I believe
	12. Милість миру [спокою] (І)
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	The mercy of peace (I)
	12/2. Тобі співаємо (I)
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	13. Милість миру (iІ)

	13. Mylist myru  
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	14. Dostoino ye  
	It’s worth it
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	Blessed is He
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	20. Нехай повні будуть 
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usta nashi
	Let our mouths be full
	20 а. Єктенія подяки
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	Let the name of the Lord be blessed
	21 а. Слава Отцю і Сину
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	Glory to the Father and the Son
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