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Лагідні     веснянії     ночі        зористі, 
Lahidn’i    vesnjan’iji  nochi      zoryst’i,  
Gentle      Spring         nights    starry,  
 
Куди           ви      од     нас   полинули? 
Kudy            vy      od     nas   polynuly?  
Where did  you   from  us    fly?  
(Where have you flown to?) 
 
Пісні          соловейкові    дзвінко        -   сріблисті 
Pisn’i         solovejkovi        dzvinko        –  sriblyst’i, 
Songs of   nightingales      resounding  –  silvery 
 
Невже               ви    замовкли,  минули? 
Nevzhe              vy     zamovkly,   mynuly?  
Really     have   you  hushed,       passed by?  
  
О     ні,              ще         не   час!      Ще         -  бо   ми              не    дізнали 
O     n’i,            shche     ne   chas!    Shche    –  bo   my             ne    d’iznaly 
Oh  no,    it is   still        not  time!    Not yet –  for   we  have  not  discovered 
 
Всіх              див                       чарівливої   ночі, 
Vs’ikh          dyv                       charivlyvoji    nochi,  
All        the  miracles of the   enchanting    night,  
 
А        ще           бо               лунають,     як     перше               лунали, 
A        shche      bo               lunajut’,       jak    pershe               lunaly,  
And   still,          for              ring out,      like   first          they  rang out,  
 
Веснянки                                 чудові              дівочі. 
Vesnjanky                                chudovi            d’ivochi.  
Spring songs and dances      miraculous       girlish.   
 
Ще                   маревом   легким   над       нами    витає 
Shche              marevom   lehkym   nad        namy    vytaje 
Still       like a  mirage        light        above   us           flies 
 



 
    Блакитна   весняная     мрія, 
    Blakytna     vesnjanaja   mrija,    
A pale blue    Spring           dream,   
 
А       в         серці    розкішно     цвіте         -  процвітає 
A       v         serts’i   rozkishno     tsvite        –  protsvitaje  
And in our heart     luxuriantly   blossoms –  blooms 
 
    Злотистая  квітка             –      надія. 
    Zlotystaja   kvitka              -      nad’ija.  
A golden         flower    that is     hope.  
 
На          крилах          фантазії    думки       літають 
Na          krylakh          fantaz’iji   dumky       l’itajut’ 
On the   wings      of   fantasy     thoughts   fly 
 
В           країну          таємної     ночі, 
V           krajinu         tajemnoji   nochi,  
Into a   land       of   dark            nights,  
 
Там            промінням             грають,    там     любо                так    сяють 
Tam           prominnjam            hrajut’,     tam     ljubo                 tak    sjajut’  
There like rays                 they  play,         there   lovingly            so      shine 
 
Лагідні     веснянії      очі. 
Lahidn’i    vesnjan’iji   ochi.  
Gentle      Spring          eyes.  
    
Та          яснії        зорі    і        тихії       квіти 
Tam       jasn’iji    zori     i         tykhiji   kvity 
There    bright     stars  and    quiet     flowers 
 
Єднаються      в   дивній    розмові, 
Jednajut’sja     v   dyvn’ij     rozmovi,  
Unite                in  strange    talk,  
 
Там          стиха     шепочуть     зеленії      віти, 
Tam         stykha   shepochut’    zelen’iji     vity,  
There in  silence  rustle              green        branches,  



 
Там       гімни      лунають         любові. 
Tam       himny    lynajut’            ljubovi.  
There    hymns    ring out     of  love.  
 
І         квіти,       і      зорі,   й      зеленії     віти 
I         kvity,       i       zori,    j       zelen’iji    vity 
And   flowers, and  stars, and   green       branches 
 
Провадять   розмови             кохані 
Provadjat’     rozmovy             kokhan’i  
Conduct        dialogues    of    love 
 
Про            вічную    силу          весни   на  сім    світі, 
Pro             vichnuju  sylu           vesny    na  s’im  svit’i,  
Of    the     eternal    power of  Spring   in   this   world,  
 
Про            чари     потужні      весняні. 
Pro             chary    potuzhn’i    vesnjan’i.  
Of      the   magic   mighty         Spring.  
(Of the mighty, Spring magic) 
 


