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Переклад Оксани Дем’янчук 

О, посмотри! как много маргариток — 
И там, и тут... 
Они цветут; их много; их избыток; 
Они цветут. 

Их лепестки трехгранные — как 
крылья, 
Как белый шелк... 
В них лета мощь! В них радость 
изобилья, 
В них светлый полк! 

Готовь, земля, цветам из рос напиток, 
Дай сок стеблю... 
О, девушки! о, звезды маргариток! 
Я вас люблю... 

 

О, подивись! тут повно маргариток –  
(Поглянь сюди! тут повно маргариток - ) 
(Поглянь же, як багато маргариток) 
І там, і тут… 
Вони цвітуть;  їх всюди мов розлито; 
Вони цвітуть. 
 
Поглянь же, маргариток як багато 
І там і тут  
Вони цвітуть, і всюди їх достаток  
Вони цвітуть. 
 
Тригранні пелюстки у них – мов крила, 
Мов білий шовк… 
В них щедрість літа – радості і сили,  
(В них літа радість через край і сила), 
В них світлий полк! 
 
О, земле, напувай росою квіти, 
Дай сік стеблу… 
Дівчатонька! О, зорі маргариток! 
Я вас люблю 
 
(О, земле, квіти напувай росою,  
Дай сік стеблу… 
Дівчатонька! О, маргариток зорі! 
Я вас люблю…) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Г.Шарпантьє арія Луїзи з опери 
«Луїза» 

 

 
 
Переклад власний 

Depuis le jour 
Où je me suis donnée, 
Toute fleurie semble ma destine. 
Je crois rêver sous 
Un ciel de féerie, 
L'âme encore grisée 
De ton premier baiser! 
Quelle belle vie! 
Mon rêve n'était pas un rêve! 
Ah! je suis heureuse! 

L'amour étend sur moi ses ailes! 

Au jardin de mon coeur 
Chante une joie nouvelle! 
Tout vibre, 
Tout se réjouit de mon triomphe! 
Autour de moi tout est sourire 
Lumiére et joie! 
Et je tremble délicieusement 
Au souvenir charmant 
Du premier jour D'amour! 

 
Quelle belle vie! 
Ah! je suis heureuse! trop heureuse... 
Et je tremble délicieusement 
Au souvenir charmant 
Du premier jour D'amour! 

у рай душа летить 
 
 
 
блаженство 
 

 

 

Від того дня,  
Як стала я твоєю, 
Мовби цвітінням повна доля моя. 
Невже це мариться  
Мені під дивним небом, 
Ще п’янить душу перший  
Цілунок  на вустах!. 
О, життя прекрасне! 
О, мріє люба, ти здійснилась! 
О! безмежне щастя! 
Любов мене підносить на крилах! 
 
 
В саду серця мого 
Радість нова співає! 
Бринить все!  
У тріумф кохання поринає 
Весь Божий світ!  
Іскриться радістю і світлом! 
Я завмираю! 
І ніжністю манить  
До раю спомин чарівний 
Про кохання першу мить! 
 
Так, життя чудове! 
О, моя любове! Моя доле… 
Я лечу…від ніжності тремчу… 
Чарівний спомин цей 
Благословенний день…. 



 


