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2.		 Що	ми	будем	робити,	(2) 
	 Чим	будем	волів	кормити?»

6.		 Поїдемо	в	Крим	гулять,	(2)	
	 Татар	з	турком	воювать».

2.		 Shcho	my	budem	robyty,	(2) 
		 Chym	budem	voliv	kormyty?»

6.		 Poidemo	v	Krym	huliat,	(2) 
	 Tatar	z	turkom	voiuvat».

Українські народні пісні 
в обробці для чоловічого хору

ОТАМАНЕ, БАТЬКУ НАШ OTAMANE, BATKU NASH
Otaman,	our	father

Ukrainian folk song  
aragment for Men Сhoire
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4.		 Косіть,	хлопці,	отаву,	(2) 
	 Кладіть	волам	до	звалу.

5.		 Косіть,	хлопці	ту	гречку,	(2)		
	 Поїдем	в	землю	турецьку.

4.		 Kosit,	khloptsi,	otavu,	(2) 
	 Кladit	volam	do	zvalu.

5.		 Kosit,	khloptsi	tu	hrechku,	(2)	 
	 Рoidem	v	zemliu	turetsku.

2.	 Козаченько	конем	грає,	(2) 
	 Дівчиноньку	підмовляє:

3.	 «Дайся,	дівча,	на	підмову	(2) 
	 Козакові	молодому».

2.	 Kozachenko	konem	hraie,	(2) 
	 Divchynonku	pidmovliaie:

3.	 «Daisia,	divcha,	na	pidmovu	(2) 
	 Kozakovi	molodomu».

ЗА РІЧКОЮ, ЗА ДУНАЄМ ZA RICHKOIU, ZA DUNAIEM 
Behind	the	river,	behind	the	Danube
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6.	 Зняла	з	тебе	охотонька,		(2) 
	 Козацькая	розмовонька».

6.	 Zniala	z	tebe	okhotonka,		(2) 
	 Kozatskaia	rozmovonka».

4.	 «Бодай	козак	щастя	не	мав,	(2) 
	 Що	він	з	мене	вінок	ізняв».

7.	 Дівка	сина	породила,	(2) 
	 Барвіночком	обстелила.

8.	 «Не	йдіть,	дівки,	по	калину,	(2) 
	 Бо	збудите	мі	дитину.

9.	 Не	рвіть,	дівки,	барвіночку,	(2) 
	 Бо	збудите	дитиночку».

4.	 «Bodai	kozak	shchastia	ne	mav,	(2) 
	 Shcho	vin	z	mene	vinok	izniav».

7.	 Divka	syna	porodyla,	(2) 
	 Barvinochkom	obstelyla.

8.	 «Ne	ydit,	divky,	po	kalynu,	(2) 
	 Bo	zbudyte	mi	dytynu.

9.	 Ne	rvit,	divky,	barvinochku,	(2) 
	 Bo	zbudyte	dytynochku».

ГАЮ, ГАЮ, ЗЕЛЕН РОЗМАЮ HAIU, HAIU, ZELEN ROZMAIU 
Grove,	grove,	the	lush	spread	of	green
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2.	 Любив	дівчину	півтора	року, 
	 Доки	не	дізнали	вороги	збоку.	(2)

3.	 А	як	дізнали	–	розщебетали, 
	 Бодай	же	вони	щастя	не	знали.	(2)

4.	 Сусіди	близькі	–	вороги	тяжкі! 
	 Пийте,	гуляйте,	як	самі	знайте!	(2)

5.	 Пийте,	гуляйте,	як	самі	знайте, 
	 Де	двоє	ходять	–	не	розлучайте!	(2)

2.	 Liubyv	divchynu	pivtora	roku, 
	 Doky	ne	diznaly	vorohy	zboku.	(2)

3.	 A	yak	diznaly	–	rozshchebetaly, 
	 Bodai	zhe	vony	shchastia	ne	znaly.	(2)

4.	 Susidy	blyzki	–	vorohy	tiazhki! 
	 Pyite,	huliaite,	yak	sami	znaite!	(2)

5.	 Pyite,	huliaite,	yak	sami	znaite, 
	 De	dvoie	khodiat	–	ne	rozluchaite!	(2)

2.	 Po	dorizhentsi,	hei,	zaporozhets	yde, 
	 A	konyka	otets-maty	vede.

3.	 «Oi,	synu,	synu,	hei,	ta	dytyno	moia, 
	 A	de	zh	tvoia	liuba	ta	y	druzhyna?»

2.		 По	доріженці,	гей,	запорожець	йде, 
				 А	коника	отець-мати	веде.

3.	 «Ой,	сину,	сину,	гей,	та	дитино	моя, 
				 А	де	ж	твоя	люба	та	й	дружина?»

ОЙ А У ПОЛІ ТЕРЕН OI A U POLI TEREN  
Oh,	but	there	is	blackthorn	in	the	field
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2.	 За	нашою	границею		(2) 
	 Росте	жито	з	пшеницею.

3.	 Посилала	мене	мати	(2) 
	 Зеленеє	жито	жати.

4.	 «Не	подоба	мені,	мати,	(2) 
	 Зеленеє	жито	жати.

5.	 Лиш	подоба	мені,	мати,	(2) 
	 Ворон-коня	осідлати.

6.	 Ворон-коня	осідлати,	(2) 
	 На	Вкраїну	виїжджати».

7.	 Як	приїхав	на	Вкраїну,	(2) 
	 Пустив	коня	на	долину.

8.	 Пустив	коня	на	долину,	(2) 
	 Сам	ліг	спати	на	годину.

2.	 Za	nashoiu	hranytseiu		(2) 
	 Roste	zhyto	z	pshenytseiu.

3.	 Posylala	mene	maty	(2) 
	 Zeleneie	zhyto	zhaty.

4.	 «Ne	podoba	meni,	maty,	(2) 
	 Zeleneie	zhyto	zhaty.

5.	 Lysh	podoba	meni,	maty,	(2) 
	 Voron-konia	osidlaty.

6.	 Voron-konia	osidlaty,	(2) 
	 Na	Vkrainu	vyizhdzhaty».

7.	 Yak	pryikhav	na	Vkrainu,	(2)	 	
	 Pustyv	konia	na	dolynu.

8.	 Pustyv	konia	na	dolynu,	(2) 
	 Sam	lih	spaty	na	hodynu.

4.	 «Тобі,	мати,	гей,	та	і	не	питать, 
			 	Тобі,	мати,	та	й	додому	рушать.

5.		 Ой,	а	у	полі,	гей,	висока	могила, 
				 На	могилі	червона	калина.

6.		 Біля	могили,	гей,	широка	долина, 
				 Отам	моя	любі	та	й	дружина».

7.		 Ой,	розпрощались,	гей,	отець,	мати	й	син. 
				 І	поїхав	запорожець	один.

4.	 «Tobi,	maty,	hei,	ta	i	ne	pytat, 
	 Tobi,	maty,	ta	y	dodomu	rushat.

5.	 Oi,	a	u	poli,	hei,	vysoka	mohyla, 
	 Na	mohyli	chervona	kalyna.

6.	 Bilia	mohyly,	hei,	shyroka	dolyna, 
	 Otam	moia	liubi	ta	y	druzhyna».

7.	 Oi,	rozproshchalys,	hei,	otets,	maty	y	syn. 
	 I	poikhav	zaporozhets	odyn.

ЗА НАШОЮ СЛОБОДОЮ ZA NASHOIU SLOBODOIU  
Beyond	our	settlement
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2.	 Ой	п'ють	вони,	гуляють,	(2) 
	 На	шинкарку	моргають.

3.	 «Шинкарочко	молода,	(2) 
	 Давай	меду	ще	й	вина!»

4.	 «Ой	як	тобі	вина	дать,	(2) 
	 Як	на	тобі	жупан	дран».

5.	 «Хоч	на	мені	жупан	дран,	(2) 
	 Ой	єсть	в	мене	грошей	дзбан».

6.		 «Як	єсть	в	тебе	грошей	дзбан,	(2) 
	 Я	за	тебе	дочку	дам.

7.	 Не	так	дочку	–	наймичку,	(2) 
	 Що	хороша	на	личку».

2.	 Oi	piut	vony,	huliaiut,	(2) 
	 Na	shynkarku	morhaiut.

3.	 «Shynkarochko	moloda,	(2) 
	 Davai	medu	shche	y	vyna!»

4.	 «Oi	yak	tobi	vyna	dat,	(2) 
	 Yak	na	tobi	zhupan	dran».

5.	 «Khoch	na	meni	zhupan	dran,	(2) 
	 Oi	yest	v	mene	hroshei	dzban».

6.	 «Iak	yest	v	tebe	hroshei	dzban,	(2) 
	 Ya	za	tebe	dochku	dam.

7.	 Ne	tak	dochku	–	naimychku,	(2) 
	 Shcho	khorosha	na	lychku».

9.	 Наступила	чорна	хмара,	(2) 
	 Дес	ся	взяла	дівка	брава.

10.	Та	вирвала	травиченьку,	(2) 
	 Та	вдарила	по	личеньку:

11.	 «Вставай,	козак!	Годі	спати,	–	(2) 
	 Ворон-коня	не	видати.

12.	 Ішли	турки	з	татарами,	(2) 
	 Взяли	коня	з	поводами».

13.	 «Нехай	беруть	–	так	і	буде,	(2) 
	 Дівку	візьмуть	–	то	жаль	буде!»

9.	 Nastupyla	chorna	khmara,	(2) 
	 Des	sia	vziala	divka	brava.

10.	Ta	vyrvala	travychenku,	(2) 
	 Ta	vdaryla	po	lychenku:

11.	 «Vstavai,	kozak!	Hodi	spaty,	–	(2) 
	 Voron-konia	ne	vydaty.

12.	 Ishly	turky	z	tataramy,	(2) 
	 Vzialy	konia	z	povodamy».

13.	 «Nekhai	berut	–	tak	i	bude,	(2) 
	 Divku	vizmut	–	to	zhal	bude!»

А В КИЄВІ НА РИНКУ A V KYIEVI NA RYNKU   
In	Kyiv	at	the	market
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2.	 Один	стоїть	край	віконця,	другий	коня	в'яже, 
	 Третій	стоїть	під	дверима:	«Добрий	вечір»,	–	каже.

3.	 «Добрий	вечір,	стара	мати!	Дай	води	напиться, 
	 Пусти	дочку	на	вулицю,	ой,	хоч	подивиться!»

4.	 «Стоїть	вода	у	ставочку;	коли	хоч	–	напийся, 
	 Сидить	дочка	край	віконця;	коли	хоч	–	дивися!»

5.	 «Не	погожа	в	ставу	вода,	–	піду	до	криниці. 
	 Не	звичайна	дочка	твоя,–	піду	до	вдовиці.

6.	 У	вдовиці	дві	світлиці	ще	й	третя	кімната, 
	 А	в	дівчини	одна	хата,	та	й	та	не	прибрата.

7.	 У	вдовиці	дві	світлиці,	гарні	вечорниці: 
	 Стоять	чари	заправлені	в	горшку	на	полиці!..»

2.	 Odyn	stoit	krai	vikontsia,	druhyi	konia	viazhe, 
	 Tretii	stoit	pid	dveryma:	«Dobryi	vechir»,	–	kazhe.

3.	 «Dobryi	vechir,	stara	maty!	Dai	vody	napytsia, 
	 Pusty	dochku	na	vulytsiu,	oi,	khoch	podyvytsia!»

4.	 «Stoit	voda	u	stavochku;	koly	khoch	–	napyisia, 
	 Sydyt	dochka	krai	vikontsia;	koly	khoch	–	dyvysia!»

5.	 «Ne	pohozha	v	stavu	voda,	–	pidu	do	krynytsi. 
	 Ne	zvychaina	dochka	tvoia,–	pidu	do	vdovytsi.

6.	 U	vdovytsi	dvi	svitlytsi	shche	y	tretia	kimnata, 
	 A	v	divchyny	odna	khata,	ta	y	ta	ne	prybrata.

7.	 U	vdovytsi	dvi	svitlytsi,	harni	vechornytsi: 
	 Stoiat	chary	zapravleni	v	horshku	na	polytsi!..»

ПРИЇХАЛИ ТРИ КОЗАКИ PRYIKHALY TRY KOZAKY    
Three	Cossacks	arrived

ОЙ НЕ ПУГАЙ, ПУГАЧЕНЬКУ OI NE PUHAI, PUHACHENKU     
Oh,	the	eagle-owl	do	not	screech
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2.	 «Як	же	мені	не	пугати,	(2) 
	 Хотять	весь	байрак	зрубати».

2.	 «Yak	zhe	meni	ne	puhaty,	(2) 
	 Khotiat	ves	bairak	zrubaty».

ОЙ КОНЮ МІЙ, КОНЮ OI KONIU MII, KONIU      
Oh,	my	horse,	my	horse
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2.	 На	долині	калина	(2) 
	 Білим	цвітом	одцвіла.

3.	 На	калині	білий	цвіт,	(2) 
	 Соловейко	на	весь	світ.

4.	 Соловейко	маленький,	(2) 
	 В	нього	голос	тоненький.

5.	 Прощебеч	же	ти	мені,	(2) 
	 Бо	я	в	чужій	стороні.

6.	 Ой	піду	я	понад	брід,	(2)	 
	 Пошукаю	я	свій	рід.

7.	 Брід	увесь	я	ісходив,	(2)	 
	 Свого	роду	не	знайшов.

8.	 «Встань	же,	батьку,	не	лежи,	(2) 
	 Візьми	мене	одружи».

9.	 «Будь,	мій	сину,	покірний,	(2) 
	 Вдружить	тебе	родина».

2.	 Na	dolyni	kalyna	(2) 
	 Bilym	tsvitom	odtsvila.

3.	 Na	kalyni	bilyi	tsvit,	(2) 
	 Soloveiko	na	ves	svit.

4.	 Soloveiko	malenkyi,	(2) 
	 V	noho	holos	tonenkyi.

5.	 Proshchebech	zhe	ty	meni,	(2) 
	 Bo	ya	v	chuzhii	storoni.

6.	 Oi	pidu	ya	ponad	brid,	(2)	 
	 Poshukaiu	ya	svii	rid.

7.	 Brid	uves	ya	iskhodyv,	(2)	 
	 Svoho	rodu	ne	znaishov.

8.	 «Vstan	zhe,	batku,	ne	lezhy,	(2) 
	 Vizmy	mene	odruzhy».

9.	 «Bud,	mii	synu,	pokirnyi,	(2) 
	 Vdruzhyt	tebe	rodyna».

2.	 Іде,	їде	козак	та	у	чистеє	поле, 
	 Ой	там	сиротина,	гей,	та	й	пшениченьку	поле.

3.	 Поле	ж	вона,	поле,	та	й	кукіль	вибирає, 
	 Молодому	коню,	гей,	на	межу	кидає.

4.	 «Годі,	сиротино,	та	й	годі	працювати, 
	 Хочу	тебе,	мила,	гей,	хочу	тебе	взяти».

2.	 Ide,	yide	kozak	ta	u	chysteie	pole, 
	 Oi	tam	syrotyna,	hei,	ta	y	pshenychenku	pole.

3.	 Pole	zh	vona,	pole,	ta	y	kukil	vybyraie, 
	 Molodomu	koniu,	hei,	na	mezhu	kydaie.

4.	 «Hodi,	syrotyno,	ta	y	hodi	pratsiuvaty, 
	 Khochu	tebe,	myla,	hei,	khochu	tebe	vziaty».

ОЙ НА ГОРІ ВИНОГРАД OI NA HORI VYNOHRAD       
Oh,	grapevines	on	the	mountain
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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 СІВ-ПОЇХАВ OI SIV-POIKHAV        
Oh,	I	sat	down	and	left

ГЕЙ, НУМ, БРАТТЯ,  
ВСІ ДО ЗБРОЇ 

HEI, NUM, BRATTIA,  
VSI DO ZBROI         

Hey,	brothers,	all	to	your	weapons
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МИ КОВАЛІ MY KOVALI        
We	are	blacksmiths
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2.	 Ми	куємо	всім	кращу	долю, 
	 Народу	світлий	шлях	куєм; 
	 І	за	сподіваную	волю 
	 Як	треба	буде,	всі	умрем,	умрем,	умрем.

2.	 My	kuiemo	vsim	krashchu	doliu, 
	 Narodu	svitlyi	shliakh	kuiem; 
	 I	za	spodivanuiu	voliu 
	 Yak	treba	bude,	vsi	umrem,	umrem,	umrem.

2.	 Ой	чи	явір,	чи	не	явір,	та	зелена	та	яворина. 
	 Між	шістьома	дівоньками	тільки	мені	ти	одна	мила.

3.	 Ой	чи	мила,	чи	не	мила,	а	щось	мені	та	починила: 
	 Кличе	мати	вечеряти	–	вечеронька	мені	не	мила.

4.	 «Не	дай	мені,	моя	мати,	ні	снідати,	ні	обідати, 
	 Но	дай	мені,	моя	мати,	дівчиноньку	та	й	провідати».

5.	 «Ой	дам	тобі,	мій	синочку,	поснідати,	пообідати, 
	 Не	дам	тобі,	мій	синочку,	чарівницю	та	провідати».

6.	 «Лучче	мене,	моя	мати,	по	білу	личеньку	втяти, 
	 Ніж	би	мала	дівчиноньку	чарівницею	назвати».

2.	 Oi	chy	yavir,	chy	ne	yavir,	ta	zelena	ta	yavoryna. 
	 Mizh	shistoma	divonkamy	tilky	meni	ty	odna	myla.

3.	 Oi	chy	myla,	chy	ne	myla,	a	shchos	meni	ta	pochynyla: 
	 Klyche	maty	vecheriaty	–	vecheronka	meni	ne	myla.

4.	 «Ne	dai	meni,	moia	maty,	ni	snidaty,	ni	obidaty, 
	 No	dai	meni,	moia	maty,	divchynonku	ta	y	providaty».

5.	 «Oi	dam	tobi,	mii	synochku,	posnidaty,	poobidaty, 
	 Ne	dam	tobi,	mii	synochku,	charivnytsiu	ta	providaty».

6.	 «Luchche	mene,	moia	maty,	po	bilu	lychenku	vtiaty, 
	 Nizh	by	mala	divchynonku	charivnytseiu	nazvaty».

НА ДОБРАНІЧ УСІМ НА НІЧ NA DOBRANICH USIM NA NICH         
Good night to everybody
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	Гра в зайчика
	Hra v zaichyka

	Playing the little bunny
	Мак
	Мaк

	The Poppy
	Ой ходить Семенко
	Oi khodyt Semenko

	Oh, Semenko is walking walk
	Ой хто в тому лісі 
стукає, гукає
	Oi khto v tomu lisi
stukaie, hukaie

	Who in this forest is knocking, whooping
	А вже сонце заходить
	A vzhe sontse zakhodyt

	The sun is setting
	Женчичок-бренчичок
	Zhenchychok-brenchychok

	Reapster-bleepster
	Із-за гори сніжжок летить
	Iz-za hory snizhzhok letyt

	A light snow is flying 
from behind the mountain
	Ой темная 
та невидная ніченька
	Oi temnaia 
	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
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	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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	Oi matinko moia 
	Oh, mother of mine
	Чого соловей смутен  
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	зажурилася 
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	Ой розвився 
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	Ой це йду
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	Ой ходила та Маруся
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	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    
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	Plyve choven
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	Calm water
	Ой три сестриці
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	Oh grant me, God
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	Ой у полі та туман-димно
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	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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