
8. A MOONLIT NIGHT/ MISJACHNA N’ICH/ МІСЯЧНА НІЧ 
Анна Волинська/ Anna Volyns’ka 
 
     Місячна       ніч!     В    заколисані       трави 
     Misjachna    n’ich!  V    zakolysan’i       travy 
A  moonlit        night!  In   swaying            grass 
 
Падають стрімко   розгублені   зорі. 
Padajut’  strimko    roz.hublen’i   zori.  
Fall           rapidly     lost                 stars.  
 
Я           відведу    твої   руки     ласкаві: 
Ja          vidvedu    tvoji   ruky     laskavi:  
I     will take          your   hands  affectionate:  
 
Щастя              таке   —  більше    схоже     на   горе. 
Shchastja         take    -   bil’she     skhozhe   na   hore.  
Fortune        is such,       more       similar      to    grief.  
 
             Голову             схилиш         мені      на          коліна, 
             Holovu             skhylysh        men’i    na           kol’ina,  
If your head       you    lean          to me        on     my knee,  
 
Стане  так        жаль         твоє   сиве   волосся. 
Stane  tak         zhal’          tvoje  syve    volossja.  
Will     thus be consoled   your   grey    hair.     
 
Хто     ж          цьому         винен?            Кохану,               єдину 
Khto   zh         ts’omu        vynen?             Kokhanu,            jedynu 
Who   is    in   this         to blame?  Your   love,          your only        love  
 
        Тобі   надто   пізно         зустріть        довелося. 
        Tobi   nadto   pizno         zustrit’          dovelosja.  
For  you    too        late      to  meet         it  happened.  
(You happened to meet your first love too late in life) 
 
Ти          помовчи...    Хай   розкаже    мовчання, 
Ty          pomovchy…  Khaj  rozkazhe    movchannja,  
You be  quiet…           Let     speak         silence,  
 
 
 



Як       я         потрібна, яка     я            жадана... 
Jak     ja         potribna,  jaka    ja           zhadana... 
How  I     am needed,    how   I     am   desired… 
 
В          травах      —   зірок           загасає                      зітхання... 
V         travakh      -     z’irok           zahasaje                    z’itkhannja… 
In the grass           –   stars    are   extinguished    by    sighs… 
 
Щастя              таке —         мов        оголена   рана. 
Shchastja        take   -          mov        oholena    rana.  
Fortune       is such   – it is like      a  bare           wound.  
     
    Тільки          схиляюсь     до   губ    твоїх     тихо, 
    T’il’ky           skhyljajus’     do   hub   tvojikh  tykho,  
If only         I    lean                to    lips    your      quietly,  
 
     Хочу                   цілунком      весь   біль         розтопити. 
    Khochu               ts’ilunkom     ves’    bil’           roztopyty.  
I   want      with a  kiss                  all      pain    to  melt.  
 
Ох      моє    рідне,   закохане        лихо, 
Okh   moje   ridne,    zakokhane     lykho,  
Oh     my      dear,      beloved         misfortune,  
 
Як       же,           ну,       як     же          тебе   не            любити! 
Jak      zhe,          nu,      jak     zhe         tebe   ne            ljubyty! 
How   indeed,    well,   how   indeed   you    not      to love!  
(How can I not love you!)  
 
 
 


