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Коли    ти           зі     мною    які    в тебе   очі!  
Koly      ty           z’i    mnoju    jaki   v tebe   ochi!  
When  you are with me         how     your   eyes  shine!  
 
Розумні       і        добрі, 
Rozumn’i     i        dobri,  
Clever          and   good,   
 
Bони     –     як     джерела,   для  мене     в    житті…  
Vony     -      jak    dzherela,    dlja  mene     v    zhytt’i… 
They   are    like   fountains    for   me         in   life… 
 
Коли   ти           зі     мною  –  всміхається             веснами          обрій,  
Koly     ty           z’i    mnoju  -  vsmikhajet’sja          vesnamy          obrij,  
When you are with me,          smiles                 like Spring       the horizon,  
 
I         так       мені             легко        долати        дороги    круті.  
I         tak       men’i           lehko         dolaty          dorohy     krut’i.   
And   so for  me        it is easy      to overcome    roads        steep.  
 
Які       в   тебе           руки!  
Jaki      v   tebe           ruky!  
What        you  have hands!   
(What hands you have!) 
 
Співучі,         мов  струни,   уміють         голубить   і         приворожить.  
Spivuchi,      mov  struny,     umijut’         holubyt’     i         pryvorozhyt’.  
Melodious,  like    strings,    able         to caress        and    bewitch.  
 
Коли   ти           зі     мною –        рожевію              спалахом    юним,  
Koly     ty           z’i    mnoju  -       rozheviju              spalakhom   junym,  
When you are with me,           I   glow           with  flare               youthful,   
 
I        так         мені            легко  на            світі           любити  і         жить.  
I        tak         men’i          lehko   na            svit’i          ljubyty     i         zhyt’.  
And  so   for  me       it is easy     in    the   world   to  love         and    live.  
 
 
 
 



Яке      в  тебе           серце!  
Jake     v  tebe           sertse!  
What  in you          a heart  
(what a heart you have!)  
 
В   тривогах    і         болях      
V   tryvohakh  i         boljakh    
In  anxiety       and   pain,         
 
Ласкаве         й       чутливе,                  мов        ніжне       дитя.  
Laskave          j        chutlyve,                  mov        n’izhne    dytja.    
Affectionate and   sensitive   you are, like     a  gentle      child.   
 
Коли    ти          зі      мною   –         здається    багатою                   доля,  
Koly     ty           z’i     mnoju   –         zdajet’sja   bahatoju                  dolja,  
When you are with  me,             it   seems         rich              is   my  fate,  
 
I       так          мені              легко          іти       по                дорогах            життя. 
I       tak          men’i            lehko           ity        po               dorohakh          zhyttja.  
And so     for me         it is easy      to    walk    along the   roads           of  life.  


