
10. THE MOON SHINES DOWN ON THE SOBBING WILLOWS/ SVITYT’ MISJATS’ 
NA VERBY PLAKUCHI/ СВІТИТЬ МІСЯЦЬ НА ВЕРБИ ПЛАКУЧІ 
Анна Волинська/ Anna Volyns’ka 
 
Світить        місяць   на  верби     плакучі, 
Svityt’          misjats’  na  verby      plakuchi,  
Shines  the moon      on  willows  sobbing,  
 
Припадає           роса   до         землі. 
Prypadaje           rosa    do         zeml’i.  
Falls            the   dew    to   the earth.  
 
Ох,    як      терпко,   як     солодко  мучать 
Okh, jak      terpko,    jak    solodko   muchat’ 
O,     how    bitterly,  how  sweetly   torment 
 
Твої    губи   нестримні,      палкі. 
Tvoji   huby  nestrymn’i,      palki.  
Your   lips     unrestrained,  passionate.  
 
Все           чорнішають,    глибшають        тіні, 
Vse           chorn’ishajut’, hlybshajut’          t’in’i, 
Forever   blacken,             deepen        the  shadows,  
  
Ніби       привид      туман   устає. 
N’iby      pryvyd        tuman  ustaje.  
Like     a ghost       a mist       spreads.  
 
Знов            не   вірю,     коханий,   єдиний, 
Znov            ne   virju,      kokhanyj,  jedynyj,  
Again  I do not  believe, beloved,    only one,  
 
У      намріяне   щастя               своє. 
U     namrijane   shchastja         svoje.  
In    dreamed     good fortune  my. 
(In my envisioned luck) 
 
Знов      боюся         страшної    розлуки, 
Znov      bojusja        strashnoji   rozluky,  
Again I  fear         a   terrible        parting,  



Знову  зради         боюсь    і        брехні — 
Znovu  zrady          bojus’     i        brekhn’i  -  
Again   betrayal I   fear        and   lies  - 
 
Ось       чому     так    тремтять мої   руки, 
Os’        chomu  tak    tremtjat’  moji  ruky,  
This is   why       so     tremble    my    hands, 
 
Ось      чому      мої    очі             сумні. 
Os’       chomu   moji  ochi           sumn’i.  
This is why         my    eyes  are   sad.  
 
Ти     цілуй    до           самого            світання, 
Ty     ts’iluj    do            samoho          svitannja,  
You  kiss        to  the    onset       of    dawn,  
 
Прожени   чорні      сумніви    геть, 
Prozheny    chorn’i   sumn’ivy   het’,  
Chase          black      doubts       away,  
 
Щоб                          повірила   я    у     кохання, 
Shchob                     poviryla     ja    u    kokhannja,  
So that       should  believe       I      in   love,  
 
Що                 святіше,    сильніше  за      смерть; 
Shcho            svjat’ishe,  syl’n’ishe   za      smert’;  
That       it is  holier,        stronger    than  death;  
 
Щоб                      повірила    я   в            неминучість           щастя, 
Shchob                 poviryla      ja   v            nemynuchist’         shchastja,   
So that  should   believe        I     in the    inevitability     of good fortune,  
 
Як      в           неминучість          весни, 
Jak     v          nemynuchist’          vesny, 
Like   in the  inevitability       of   Spring,   
 
Щоб        сміялися   верби    плакучі, 
Shchob   smijalysja   verby     plakuchi,  
So that    laughed     willows  tearful,  
 



Під         якими   цілуємось    ми! 
Pid         jakymy   ts’ilujemos’  my!  
Under   which     kiss                 we!  
 


