Босорканя

Bosorkanya

Бога тобі того
Детя тулько носит
Мати ми казала
Се любов, іди, бо боса
А я добре знаю
Сяк ся не судило
Із суботи на неділю
Коріня варила

Boha tobi toho
De tya tul'ko nosyt
Maty my kazala
Se lyubov, idy, bo bosa
A ya dobre znayu
Syak sya ne sudylo
Iz suboty na nedilyu
Korinya varyla

Сусіди ся хрестили хрестили хрестили
Коли м пусте відро через вулицю носила
Сусіди ся бояли бояли бояли
Бо я коло хижі чорних коту аж 5 мала

Susidy sya khrestyly khrestyly khrestyly
Koly m puste vidro cherez vulytsyu nosyla
Susidy sya boyaly boyaly boyaly
Bo ya kolo khyzhi chornykh kotu azh 5 mala

На городі конопельки
То великі то маленькі
Чи всім людям така біда
Яка мені молоденькій
Як бім знала шо всім людям
Так бім Бога не гнівила
Як бим знала що лиш мині
Ішла бім ся утопила

Na horodi konopel'ky
To velyki to malen'ki
Chy vsim lyudyam taka bida
Yaka meni moloden'kiy
Yak bim znala sho vsim lyudyam
Tak bim Boha ne hnivyla
Yak bym znala shcho lysh myni
Ishla bim sya utopyla

Андрію Андрію
Конопельки сію
Дай ми Боже знати із ким їх буду брати
На городі конопельки
То великі то маленькі
Чи всім людям така біда
Яка мені молоденькій
Я нікуда не ходила
І нікого не любила
Сама ти ня моя мати
За нелюба утопила

Andriyu Andriyu
Konopel'ky siyu
Day my Bozhe znaty iz kym yikh budu braty
Na horodi konopel'ky
To velyki to malen'ki
Chy vsim lyudyam taka bida
Yaka meni moloden'kiy
YA nikuda ne khodyla
I nikoho ne lyubyla
Sama ty nya moya maty
Za nelyuba utopyla

Сусіди ся хрестили хрестили хрестили
Коли м пусте відро через вулицю носила
Сусіди ся бояли бояли бояли
Бо я коло хижі чорних коту аж 5 мала

Susidy sya khrestyly khrestyly khrestyly
Koly m puste vidro cherez vulytsyu nosyla
Susidy sya boyaly boyaly boyaly
Bo ya kolo khyzhi chornykh kotu azh 5 mala

