
Ukrainian text in Cyrillic: 

Чи є в світі молодиця, 

Як та Гандзя білолиця? 

Ой скажіте, добрі люди, 

Що зі мною тепер буде? 

 

Гандзя – душка, Гандзя – любка, 

Гандзя – милая голубка. 

Гандзя – рибка, Гандзя – птичка, 

Гандзя – цяця-молодичка! 

 

Гандзю моя, Гандзю мила, 

Чим ти мене напоїла: 

Чи любистком, чи чарами, 

Чи солодкими словами? 

 

Гандзя – душка, Гандзя – любка, 

Гандзя – милая голубка. 

Гандзя – рибка, Гандзя – птичка, 

Гандзя – цяця-молодичка! 

 

Важка моя гірка доля, 

Знать, такая Божа воля, 

Щоб ніченьки я не спав, 

За тобою пропадав! 

 

Гандзя – душка, Гандзя – любка, 

Гандзя – милая голубка. 

Гандзя – рибка, Гандзя – птичка, 

Гандзя – цяця-молодичка! 

 

Чи я мало сходив світу, 

Чи я мало бачив цвіту, 

Чом калина найкрасніша, 

Чому Гандзя наймиліша? 

 

Гандзя – душка, Гандзя – любка, 

Гандзя – милая голубка. 

Гандзя – рибка, Гандзя – птичка, 

Гандзя – цяця-молодичка! 

 

Як на мене щиро гляне, 

Серце моє, як цвіт, в’яне, 

А як стане щебетати, 

Сам не знаю, що діяти! 

 

Гандзя – душка, Гандзя – любка, 



Гандзя – милая голубка. 

Гандзя – рибка, Гандзя – птичка, 

Гандзя – цяця-молодичка! 

 

Де ж ти, Гандзю, вродилася, 

Де ж ти чарів навчилася, 

Що як глянеш ти очима, 

То заплачу, як дитина? 

 

Гандзя – душка, Гандзя – любка, 

Гандзя – милая голубка. 

Гандзя – рибка, Гандзя – птичка, 

Гандзя – цяця-молодичка! 

 

Гандзю, серце-молодичко, 

Яке ж твоє гарне личко, 

І губоньки, і оченьки, 

І ніженьки, і рученьки! 

 

Гандзя – душка, Гандзя – любка, 

Гандзя – милая голубка. 

Гандзя – рибка, Гандзя – птичка, 

Гандзя – цяця-молодичка! 

 

Гандзю, котку, не цурайся 

Та на Божу волю здайся, 

Пригорнись до серця мого 

Та не зважай ні на кого! 

 

Гандзя – душка, Гандзя – любка, 

Гандзя – милая голубка. 

Гандзя – рибка, Гандзя – птичка, 

Гандзя – цяця-молодичка! 

 

Коли ж така твоя воля, 

Щоб ти мене не любила, 

Лучче ж мені така доля, 

Щоб злюбила мя могила! 

 

Гандзя – душка, Гандзя – любка, 

Гандзя – милая голубка. 

Гандзя – рибка, Гандзя – птичка, 

Гандзя – цяця-молодичка! 

 

 

Ukrainian text in Latin: 

Chy ye v sviti molodytsia, 



Yak ta Handzia bilolytsia? 

Oi skazhite, dobri liudy, 

Shcho zi mnoiu teper bude? 

 

Handzia – dushka, Handzia – liubka, 

Handzia – mylaia holubka. 

Handzia – rybka, Handzia – ptychka, 

Handzia – tsiatsia-molodychka! 

 

Handziu moia, Handziu myla, 

Chym ty mene napoila: 

Chy liubystkom, chy charamy, 

Chy solodkymy slovamy? 

 

Handzia – dushka, Handzia – liubka, 

Handzia – mylaia holubka. 

Handzia – rybka, Handzia – ptychka, 

Handzia – tsiatsia-molodychka! 

 

Vazhka moia hirka dolia, 

Znat, takaia Bozha volia, 

Shchob nichenky ya ne spav, 

Za toboiu propadav! 

 

Handzia – dushka, Handzia – liubka, 

Handzia – mylaia holubka. 

Handzia – rybka, Handzia – ptychka, 

Handzia – tsiatsia-molodychka! 

 

Chy ya malo shodyv svitu, 

Chy ya malo bachyv tsvitu, 

Chom kalyna naikrasnisha, 

Chomu Handzia naimylisha? 

 

Handzia – dushka, Handzia – liubka, 

Handzia – mylaia holubka. 

Handzia – rybka, Handzia – ptychka, 

Handzia – tsiatsia-molodychka! 

 

Yak na mene shchyro hliane, 

Sertse moie, yak tsvit viane, 

A yak stane shchebetaty, 

Sam ne znaiu, shcho diiaty! 

 

Handzia – dushka, Handzia – liubka, 

Handzia – mylaia holubka. 

Handzia – rybka, Handzia – ptychka, 



Handzia – tsiatsia-molodychka! 

 

De zh ty, Handziu, vrodylasia, 

De zh ty chariv navchylasia, 

Shcho yak hlianesh ty ochyma, 

To zaplachu, yak dytyna? 

 

Handzia – dushka, Handzia – liubka, 

Handzia – mylaia holubka. 

Handzia – rybka, Handzia – ptychka, 

Handzia – tsiatsia-molodychka! 

 

Handziu, sertse-molodychko, 

Yake zh tvoie harne lychko, 

I hubonky, I ochenky, 

I nizhenky, I ruchenky! 

 

Handzia – dushka, Handzia – liubka, 

Handzia – mylaia holubka. 

Handzia – rybka, Handzia – ptychka, 

Handzia – tsiatsia-molodychka! 

 

Handziu, kotku, ne tsuraisia 

Ta na Bozhu voliu zdaisia, 

Pruhornys do sertsia moho 

Ta ne zvazhai ni na koho! 

 

Handzia – dushka, Handzia – liubka, 

Handzia – mylaia holubka. 

Handzia – rybka, Handzia – ptychka, 

Handzia – tsiatsia-molodychka! 

 

Koly zh taka tvoia volia, 

Shchob ty mene ne liubyla, 

Luchche zh meni taka dolia, 

Shchob zliubyla mia mohyla! 

 

Handzia – dushka, Handzia – liubka, 

Handzia – mylaia holubka. 

Handzia – rybka, Handzia – ptychka, 

Handzia – tsiatsia-molodychka! 


