Original Lyrics (in Ukrainian language)
Ой, кувала зозулечка та й мене забула
А мого кохання нічка
Взяла та й минула
Гей-гей!

LYRICS
Transliteration
Oj, kuvala zozulechka ta i mene zabula
A moho kokhannya nichka
Vzyala ta i mynula
Hej-hej!

English Translation
Oh, the cuckoo-bird cuckooed and forgot about me
And the night of my love
Had gone suddenly
Hey-hey!

Ой, кувала зозулечка та й казала ку-ку!
Не питай мене даремно
А бери за руку
Не питай мя, легінечку, чом така сумна я
Ой, кувала зозулечка
Покухала-заблукала
Ге-е-ей, серце моє

Oj, kuvala zozulechka ta i kazala ku-ku!
Ne pytaj mene daremno
A beri za ruku
Ne pytaj mya, lehinechku, chom taka sumna ya
Oj, kuvala zozulechka
Pokukhala-zablukala
He-e-ej, sertse moye

Oh, the cuckoo-bird cuckooed and said cuckoo!
Don’t ask me in vain
Take my hand
Don’t ask me why am I so sad, Lehinechek
Oh, the cuckoo-bird cuckooed
Cuckooed and then got lost
He-e-ey, sweetheart

Гей-гей!
Закохаєшся, шиді риді дана
Не сховаєшся - я твоя кохана
Не питай мене, шиді риді дана
Чи любов мине, шиді риді! Гей! Гей!

Hej-hej!
Zakokhayeshsya, shydi rydi dana
Ne skhovayeshsya – ya tvoya kokhana
Ne pytaj mene, shydi rydi dana
Chy lyubov myne, shydi rydi! Hej! Hej!

Hey-hey!
Will you fall in love? shydi rydi dana
Won’t you hide – I’m your lover
Don’t ask me, shydi rydi dana
Will the love pass? shydi rydi! Hey! Hey!

Ой, кувала зозулечка!
Ой, кувала та й співала!
Збудила моє сердечко!

Oj, kuvala zozulechka!
Oj, kuvala ta i spivala!
Zbudyla moye serdechko!

Oh, the cuckoo-bird cuckooed!
Oh, cuckooed and sang!
And woke up my heart!

Ой, кувала зозулечка та й кувати буде
Гей! Кохала легінечка
Повік не забуду
А як зійшов місяць ясний
Сонця не чекала
Покохала, заспівала
Нам кохання було мало

Oj, kuvala zozulechka ta i kuvaty bude
Hej! Kokhala lehinechka
Povik ne zabudu
A yak zijshov misyats‘ yasnij
Sontsya ne chekala
Pokokhala, zaspivala
Nam kokhannya bulo malo

Oh, the cuckoo-bird cuckooed and will cuckoo
Hey! I loved Lehinechek
I will not forget
And when the shiny moon rose
I didn’t wait for the sun
I loved, I sang
There was too little love for us

Ге-е-ей, серце моє

He-e-ej, sertse moye

He-e-ey, my heart

Гей-гей!
Закохаєшся, шиді риді дана
Не сховаєшся - я твоя кохана
Не питай мене, шиді риді дана
Чи любов мине, шиді риді! Гей! Гей!

Hej-hej!
Zakokhayeshsya, shydi rydi dana
Ne skhovayeshsya – ya tvoya kokhana
Ne pytaj mene, shydi rydi dana
Chy lyubov myne, shydi rydi! Hej! Hej!

Hey-hey!
Will you fall in love? shydi rydi dana
Won’t you hide – I’m your lover
Don’t ask me, shydi rydi dana
Will the love pass? shydi rydi! Hey! Hey!

Ой, кувала зозулечка!
Ой, кувала та й співала!
Нам кохання було мало!

Oj, kuvala zozulechka!
Oj, kuvala ta i spivala!
Nam kokhannya bulo malo!

Oh, the cuckoo-bird cuckooed!
Oh, cuckooed and sang!
There was too little love for us!

Ой, кувала зозулечка, правду говорила
Нам на біду кохання є
А як сонце вітер збудить
Понесе на крилах
Збудиться серце моє

Oj, kuvala zozulechka, pravdu hovorila
Nam na bidu kokhannya ye
A yak sontse viter zbudyt‘
Ponese na krilakh
Zbudyt‘sya sertse moye

Oh, the cuckoo-bird cuckooed and told the truth
That our love will be a misery
And when the sun wakes up in the wind
Carries on wings
My heart will wake up

Закохаєшся, шиді риді дана
Не сховаєшся - я твоя кохана
Не питай мене, шиді риді дана
Чи любов мине, шиді риді! Гей! Гей!

Zakokhayeshsya, shydi rydi dana
Ne skhovayeshsya – ya tvoya kokhana
Ne pytaj mene, shydi rydi dana
Chy lyubov myne, shydi rydi! Hej! Hej!

Will you fall in love? shydi rydi dana
Won’t you hide – I’m your lover
Don’t ask me, shydi rydi dana
Will the love pass? shydi rydi! Hey! Hey!

Закохаєшся, шиді риді дана
Не сховаєшся - я твоя кохана
Не питай мене, шиді риді дана
Чи любов мине, шиді риді! Гей! Гей!

Zakokhayeshsya, shydi rydi dana
Ne skhovayeshsya – ya tvoya kokhana
Ne pytaj mene, shydi rydi dana
Chy lyubov myne, shydi rydi! Hej! Hej!

Will you fall in love? shydi rydi dana
Won’t you hide – I’m your lover
Don’t ask me, shydi rydi dana
Will the love pass? shydi rydi! Hey! Hey!

Ой, кувала зозулечка!
(Шиді риді дана)
Збудила моє сердечко!
(Шиді риді дана)

Oj, kuvala zozulechka!
(Shydi rydi dana)
Zbudyla moye serdechko!
(Shydi rydi dana)

Oh, the cuckoo-bird cuckooed!
(Shydi rydi dana)
It woke up my heart!
(Shydi rydi dana)

Ой, кувала та й співала!
(Шиді риді дана)
Нам кохання було мало!
(Шиді риді) Гей! Гей!

Oj, kuvala ta i spivala!
(Shydi rydi dana)
Nam kokhannya bulo malo!
(Shydi rydi) Hej! Hej!

Oh, cuckooed and sang!
(Shydi rydi dana)
There was too little love for us!
(Shydi rydi) Hey! Hey!

Гей! Гей!

Hej! Hej!

Hey! Hey!

