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Незабудка
Дай бог, дітя, бы-сь заквітло
од слов мамы в вітрáх прýдкых,
вытворь з тых слов в собі світло
і ся станеш незабудков.

Незабудка, што є в тобі,
незабудка – твоя мати,
бы сьте не забыли обі,
што с’і треба памятати.

Не забывáй, чоловіче,
хоць єсь щі малá дітина,
мћловати слово вічне,
што тя мамка научіла.
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Попко моя, спий!
Уснћй, попко моя,
дітћночко мила,
зварю тобí чаю
з пахнњчого зіля.

На ручкáх тя гомбам,
гладкам твоє личко,
бы-сь добра вырóсла
моя дітиночко.

Стуляй сині очка,
бо уж є час спати,
а як ся пробудиш,
бýдеме ся грати.

Заячі очка

Вшыткы в лісі звірі
зайця ся просили,
чом він іздалека
видить полљвника.

Зайць на т’то їм гварить,
чом ся му так дарить:
Хто морковкы наΐсть ся,
островидом стане ся.
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Барвінóк
Єсть такá ростлина,
што барвінком зве ся,
усе є зелена,
зимќ не боΐть ся.

А є такá пані,
з каждым прћятелька.
Усміхом нас манить –
наша учíтелька.

Не бреш, псику!
Не бреш, псику, на дворику,
пробудиш малý дітинку,
сестрічка мі спить!

Спить Іванна Констанція,
ружовенька, як лелія,
соник ся їй снить.

У тім їй сні пасé павы
посеред златистой травы,
павы тихо суть.

Йде к ній шугай малёваный,
фарбов дугы увінчаный,
уж тихонько будь!
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Діти і сонце
Світь, сонечко, світь,
розяснюй нам світ.
Крачаме лучками,
посятых квітками,
та найкрасша квітка
то є наша мамка.
Тобí, сонце, гварю:
Люблю свою маму!
Сóнечко ся сміє,
дітём розуміє,
бо діти, як сонце,
мають прязнé сердце.

Малњрь мороз
Прийшóв мороз під облачок
рихтує фарбічкы,
хоць вонка зимá пекуча
він малює квіткы.

В якíй школі ся ты учíв
ремесло, малярю?
Вшытко бы-м вам намалёвáв,
лем сонце не знаю.
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Жабка
Скоч, жабко, до водічкы,
выперь собí ногавічкы,
бо-сь шлњмпала по болоті.
Што ті мама повíсть потім?

Мама самá є звыкнута
зболотити ся по уха.
Крумкать подля обычаю,
бо їй в млаці, як у раю.

Вывірка
Моя сестрá Мілка
скаче, як вывірка
із ліскы на ліску,
і зрывать орішкы.

Высокы лісочкы,
я мам штирі рочкы.
Як десять бог дасть мі,
наторгам їх мамі.



14 1�

Рікá
Течé нашым селóм
рікá невелика,
радо шумить, скаче,
пак деська утікать.

Ай вы сьте зведавы
нач так спішќть скоро?
Тішыть ся із того,
же ї чекать море.

Глубша будеш в морю,
водо премилена,
но ту єсь солодка,
там будеш солена.

Шаркань
Утíк шаркань з приповідкы
тай сів на Кычару,
смотрить, де бы поїмати
дакý бабу стару.
Бо у селí вшыткы діти
добры і слухняны,
тобí такќ не смакують,
йзіч прічку, шарканю.
Єденадцять голов сміє
ся ай дванадцята:
Кідь сьте добры, возмийте ня
к вам за камарата.
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Малќй будовник
Я школкáрь, малќй хлопчиско
а роблю на пісковиску.
Робота є ту завзята,
та помагать мі лопата.
Добра воля, міцнќ рукы
до роботы і наукы.
Знайте, же малќ школкарі
суть робітнќ, як мурвані.
Втечýть рокы й дозаіста
збудýєме новќ міста.

Лáстівочкы прилетіли
Прћлетіли лáстівчата,
щебочуть гнедь зрана
І спроваджають до школкы
Марьку і Маряна.

Научайте ся, діточкы,
набирайте силы,
бы сьте цілый світ, родину,
як мы, веселили.

Чуджіна є ізваблива,
родна земля – мила,
світ вас научіть літати
а школа дасть крыла.

Кідь лáстівкы у осени
на юг одлітали,
та мудрыма першаками
школкарі ся стали.
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Моталь
Літать моталь, літать
посеред поляны,
кланяють ся ёму
квіткы малёваны.

Вшыткы му завидять,
же літать высоко,
там, к небесным вышкам,
де не дозрить око.

Недалеко узрю
край, лісы, скалиска,
могутность із вышав,
красну квітку – зблизка.

Дятел
Ген на дубі прасла скора,
закличте пана доктора.
Поміч гледайте, та чію?
В дуплі мать амбуланцію
на кажду хвороту майстер
в пестрім плащу доктор Дятел.
Помaгать му барз шыковна
премила сестрічка Жовна.
Поковтав Дятел до дуба
і гнедь найшóв, де є хыба.
Зажыли сьте, дубе, шок?
Здравя вам псув хробачóк.
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Лізе павýк
(Мінігра)

Лізе павýк по стіні
снує павучіну,
попросьме ся го, діти,
якý мать прічіну.

Чом сьте ся выдряпкáли
горí, на повалу?
Бы-м збачів, кілько ся мух
в кухни посходжало.

Нач вы мухы їмате
ген попід повалу?
Бо мухы людём брыдять
бываня і страву.

Чом, павуку, лЂбите
у куті сидіти?
Свою школку ту мають
павучачі діти.

А чом, пане павуче,
лíзете на строма?
Зо стрóмами єм приятель,
чую ся в них дома.

Што вы у вольнім часі
лЂбите робити?
Товдќ научам діти,
як ся плетуть сіті.

Прийдьте до нашой школкы
даштó поробити.
Там, де красні і чісто,
я не сную сіті.
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Різдвянá ялічка
Што за чудна дама
вќгнала потемрю –
різдвянá ялічка
в сукни аж по землю.

Співають, таньцюють
довкола нёй діти,
цілій фамелії
радість в оці світить.

Гварять, же то світло
із сердця Ісуска,
так най нас розяснять
аж до теперьрока.

Мам рáдости, щастя дость,
же к нам прийшóв такќй гость.

Мак
Маю дяку
йзісти маку,
ліпшый бы быв
маковнћк.
Та мак треба
помолоти,
мачати го у молоці,
потім цукрём
поцукрити
і до тіста
закрутити,
пак до бубнá
положыти,
аж так прязнќй
челядничок,
покоштує
маковничок.
Не почекам
мачный мак,
то бы довго
барз тырвало,
радше йзім мак
наголо.
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Хто на світі 
найсилнішый?

Хлопці до грудéй ся били,
котрќй найвеце мать силы,
а прийшóв ку ним маленькый,
но із головкóв мудреньков.
Він повíв їм поготово:
Нáйтяжше є мудрé слово.
Як го пустиш вон із рота
не гне із ним войска рота.
Хто о силі хоче знати,
най посмотрить на звірята.
Слимáк ізможе найвеце,
бо сам свою хыжку несе.

Спíванка о фіялці
Фіялко, фіялко,
дай мі тайность знати,
як у піснíй земли
ты знаш красý найти.

Красý в мі не творить
фарба фіялова,
лем зато-м шувненька,
бо все скромна-м была.

Поїла-м ся доджóм
в русиньскім  Бескіді
й свою землю в ласці
тримлю, не в обіді.

Фіялова квітко,
з листком назелено
ціле літо ношу
в мыслі твоє мено.

Вшытко жывé смотрить
на тя, красну, мило,
аж із того небо
пофіялковіло.



СТИХЫ ПРО ШКОЛЯРІВ 
МОЛОДШОГО І СТАРШОГО 

ШКОЛЬСКОГО ВІКУ
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Світло Íсусово1 
Во імя Отцњ і Сына
і Духа Святого!
Хрісте, я, простá дітина,
хочу світла твого.

Меджі три персты берéш го
і кладéш на сердце,
людьскá прязнота най з нёго
вќобразить сонце.

Най яснить світло твою путь,
же даваш мі той чести,
на світло віры не забýдь,
кідь сам хрест будеш нести.

1 При высловлёваню першых двох рядків декламатор кладе 
на ся знак хреста.
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Одкы ся узњв мед?
Вћділи сьте, милы діти,
як працують пчолкы вліті?
Вни по розквітнутій луці
літають од квіткы к квітці.

Вылітають пчолкы одкы
і чом сідають на квіткы?
Про пель і нектар чінять лет,
бы з того быв солодкый мед.

Якé чудо: Пчолка мала
тілько нам доброты дала!
Дíточкы з матерьской школкы,
тыж хóчете быти пчолкы?

Мед – солодкота до рота,
лемже кажда предоброта
то шыковність і охота
тай робота і робота...

На Миколая1 
Будь нњнькови на пóмочі,
дівко, матірь утішáй.
Давáв-сь дары цілый рочок?
Тепéрь ті дасть Миколáй.

Вшыткы хотњть добры быти,
лем не все ся то удáсть...
Трим ся ты почливо, сынку,
дар ті властный розум дасть.

Свять ся, святќй Миколаю,
не зато, же даваш дар,
але тым, же ня одмала
учіш, бы-м ся добрым став.

В тот вечур не хочу веце,
з рáдости в мі цвине квіт, –
і Миколáй хоче сердце,
што возлюблять2 цілый світ.

Брати й датћ радість – мило,
приклад найдеш нелем в книжці.
Бодáй бы нас все кортіло
каждый день давати в році.
1 Миколая – миколайске свято 6. (19.) децембра
2 возлюбляти – любити (застаріла форма)



32 33

Курятко
Я – жовте курятко,
вы – пупавы білы.
Люблять ся мі люди,
кідь суть мудрќ й зрілы.

Вќпещене-м соньцём
на жовтковій страві,
том єм ся стратило
у златій пупаві.

Кідь сьме ся ту зышли
із двоякой файты,
так я буду миле
а вы будьте файны.

Стара грушка
Посеред валалу
стоΐть грушка стара,
тќчками обдерта,
вітром обчесана.

Як не было хліба,
голод одганяла,
садћв ї мій дідо,
баба поливала.

Грушко моя стара,
я щі тому вірю,
же заспівать пташок
на твоїм конáрю.

Кідь буде посуха,
принесу ті воды,
абы-сь на ярь квітла
і рóдила плоды.

Солоденькы грушкы
зберам до фартушка.
Берьте на коштунок
тот божый дарунок.
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Пупавова мода
Як всягды на лучках мило
жовтым ся запупавило.
Пані яри цвіту треба,
ту тісяч соньць впало з неба.
Лука злата гі хвіст павы.
Знаш од чого? Од пупáва.
Повязала тот квіт красы
ярь до зеленастой косы.
Стихли зозулины ку-кы,
посивіли з жалю лукы,
а барз было всягды мило,
кідь ся жовтым пупавило.
Повідате, якá шкода!
То за вшытко може мода,
котрá то так зарядила,
же-сь днесь жовта, завтра – біла.

Рыбка
Рыбка плавать по воді,
клич ї к собі, ці не клћч,
радше втечé під камінь,
нћкому не повíсть нич.

Дам ті, моя, цукерлћк,
своёй мамы потіхо.
Спід кáміня повість О,
а потім є зясь тихо.

Єсь ты дівча, не рыбка,
одважный із школкы хлоп.
Заспівáй, стишок повíдж,
ці маш воды повный рот?
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Воробéль
Ґаздо, сій, молóть і мель,
бо прилетів воробéль.

Буде од тя хотіти,
бы-сь ся му дав наїсти.

А де він быв у жнива,
кідь робота кыпіла?

При студникý робћв я,
чістћв єм своє піря.

Кідь тримлеш такý моду,
тепéрь собí пий воду.

Стишок про бабку
Я – мáмина дівка,
мама – дівка бабы.
Баба была перша,
я єм кус позаду.

Бабо, одкы-сь пришлá,
з ліса, ці знћодкы?
Най усé ту будуть
твої приповíдкы.

Лем ты прязно слухай,
так, як твоя мама,
выявить ті вшытко
приповідка сáма.
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Квітка
– Квітко, дай мі красы,
што єсть в твоїм квіті.

– Дівче, квітнеш шточас,
а я лем уліті.

– Квітко, з твого зіля
чом чай так спомíчный?

– Бо красá є курта,
добрый скуток – вічный.

Сон о біціклю
Снив ся мі біцікель,
што мать дві колеса.
Літáв бы єм на нім
аж понад небеса.

Та-м дістáв під стромик
маленьке автище,
но але што з нёго,
кідь ся там не зміщу.

Тайні бы хотíв єм,
як сусідів Мішо,
летіти уліцёв,
не шлњмпати пішо.

Пару раз ся выспиш,
полетиш, соколе,
дістанеш біцікель,
як підеш до школы.

Мы діти із школкы,
штартуйме тройколкы.
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Чом пискать машына?
Што ся то суне по шынах?
До світа іде машына,
везе внуків по коляї
ку бабці на вакації.

Клепле, дуркотћть і пискать,
бо є рада, же дітиска
везуть до бабкы єдинкы,
вќблисканы і новенькы.

Перша поміч
Конець зимы снігулякá
застигнув у гати,
як спохопив ся у бідí
телефоновати.

– Ґало, хто з дрýгого боку, –
взывать ся несміло.
– Ту Снігулњк, што го в гати
свербћть ціле тіло!

– З того боку – доктор Дятел,
хто телефонує?
– Пишу ся я Іван Мнягкый, –
в óдповіди чує.

Гало, гало, помозьте мі,
хто видить і чує.
Дам я тому стрібла шапку,
хто ня поратує.

Ізышлћ ся докторове
в тіни коло гати,
гáдають, як пацієнтови
в нужді поміч дати.
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– Гей, панове, лем помалы, –
речé дятел з дуплі, –
дам я ёму першу поміч,
кідь треба так нутні.

– Мам теплоту превысоку,
горячка ня псує,
якбáч тотó ярне сонце
ня ту замордує.

Помякло мі ціле тіло,
дайте лік од сонця,
взимí єм быв твердќй, здравый,
а тепéрь ся тыньцям.

– Споможе ті тма і холод,
а нћякы лікы! –
й наказáв пацієнта впхати
ген, до холодилкы.

– Підеш до тмы меджі леды?
– Та най буде згода!
Як му хотíв заплатити,
з стрібла стала вода.

Сидћть собí снігулячóк
на холоднім стільцю,
у тмі ся му сны сниють
о зéлени й сонцю.

Тай спознáв неборачиско,
чом людём так млойно,
кідь у гóроньках бескідьскых
зимá тырвать довго.

Злакомћв ся , – сніжнá створа, –
вонка із тмы выйти:
Чом бы-м мав в тмі ціпоніти,
кідь мож водóв быти?

Здойму ся молгов к небесам,
впаду до трав знова,
попросять мі люди здравя,
же-м злива юнова.

Подњкую щі Дњтлови
за ёгó охоту,
бы знав, якý сніжны хлопці
все мали выхову.
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З послідніх сил двигать мобіл
і чує умліто:
– Ту Зозуля, Івáночку,
завтра буде літо!

Жнива
Поклонять ся колос землі,
бо вна ёгó мати.
Ідь на поле, ідь на поле,
ужé є час жати!

Возмћй до рýк косу, граблі,
бы тя не кортіло
глéдати в осени злато,
што у літі стліло.

Присягам ту на спів птахів
в белáвостях неба,
же нњньково поле жати
все буду, кідь треба.

Як він тотó поле сіяв,
та думав на сына.
Удадýть ся урóдныма
ёгó властны жнива?

Насувать ся чорна хмара,
буде непогода.
Не завяне в златім полю
нњнькова урода?
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Рушай ся так, бы в нас никда
своє не застыло,
бы колћсь хтось не злоречів,
же нас ту не было.

Крум-крум-крум!
(Байка)

Скоро рано
за валалом
жаба з млакы
двигать зракы:
крум-крум, якы
суть то звукы?
То зозуля
там з Кычары
кукать, што аж
квітнуть хмары.

То є красá!
Най до фраса
ідé млака,
де каждый лем
крумкать, квакать!

Ай онá самá одмала
крýмканя урокы мала,
то в вогкíй жабячій школі
або з мамов у мочілі.
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Тотó ку-ку
носить в уху
й кібќ крыла
щі так мала.

Выберать ся на Кычару
попросити там зозулю,
бы їй далá своє ку-ку,
крыла і співу науку.

Щі не вышла лем із двора,
як боцњн співачку сперать.
Гварить, не треба ті крыла.
Кідь єсь іщí не летіла,
гнедь ті буде в люфті мило,
же забудеш на кукáня
і спомянеш не раз на ня.
Підеш зо мнóв на комин,
де зчуєш, як пахне дым.
Зауджу тя чісто цілу
на шовдру і солонину.

Як з нёв летíв над мочарёв,
обгорнýв ї жаль за мамов
і мудрá тотá особа
взве ся боцянови в дзёбі.

Вволь мі волю щі єдину
розлучіти ся з родинов,
вќнесу ті з глюбкы вод
жабїх перлів повный рот.

Од той хвілі боцњн в тузі
чекать ї на єднíй нозі,
друга терьпне од стояня,
но жаба ся не обявлять.

Кідь вам голос служыть слабо,
так ся станьте мудрóв жабов.
Ці кукáте?
Што гвáрите?
Милый вам спів, ці розýм?
Мы співати усé знали,
лем бы было крум-крум-крум.

О чім тотá байка была:
жабі, зозули, ці крылах?
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За святовечоровым 
столом

Святќй вечур, Святќй вечур...
Кілько раз ся мі уж снив?
За драгов і по обыстях
ся несе колядковый спів.

Выгварять отéць Отче наш
а за ним родина ціла,
зіставать навсé у душí
напахнячена чудом хвіля.

Од молитвы й світла свічкы
ті чувства гласкать яснќй мір,
вонка ангел сніжнќм крылом
парадить зáгроду і двір.

Чом так в хыжі, чом у грудёх
ласкы і щастноты много?
То в мáминім прязнíм оку
стрічаш Хрістá всмíхнутого.

Обпинать ланц ніжкы стола,
най ся тримлють все довєдна
фамелія і Русины,
єдной Хріста віры й мена.

Злата рыбка
(Байка)

Хто то по хóднику дыбкать?
З рікќ вышла злата рыбка.
Дрылять боків волны зводны,
превкáзує внады водны.

Стрічать сусіду пан рак,
є їй радый неборáк
й вбіцять сі од того много,
бо сам жыє дость убого.
Рад бы спід пóмулы піти,
воду з водоводу пити,
щі кібы так совду з вісков
в барі, не під брылов деська.

Заджмурькоче рачім очком,
подáсть уклóн заднім крочком,
од богатой рќбочкы
просить скромну пóжычку.
Златой фірмы менеджерко,
втворьте рáкови серденько,
замáхайте хвостом златым,
зробте, бы-м быв тыж богатым.
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Ах, были то златы часы,
кідь ся жыло з снів і красы
а вшыткым без розмышляня
спóвнила-м по три желаня.
Потім в людьскќх калных водах
настýпила друга мода.
Днесь як дахтó хоче веце,
давать до зáлогу сердце.
Же сьме од рікќ Лабірьця,
не возьму ті прецінь сердце.
(Я так колћсь далá своє
й стратила-м емоціоне.)
Пробýй щастя, пасти світа,
до зáлогу даш клепета.

Хто пінязім не є рад?
Зрáдовав ся їм ай рак.
Дав клепета на офіру,
же до світа зробить діру
і не дайте грошім міру...
Течýть грошы коло нёго,
ньит влапити їх до чого,
заплакав рак-сеґінь гірко,
бо му з рады рыбкы мілко.
Забќв бізнісменный рак,
же в капіталізмі так:

Тому веце все ся впало,
хто мать бівше похапайло.
Маш велику смолу, брате,
як щі к тому йдеш дозаду.
Кідь дозаду, тай досподу,
лыґай, раче, мутну воду!
Зато ся, панове-братя,
допéреду треба драти.

Но а рыбка? – Што там рыбці!
Ньит їй тяжко, – не мать сердця.
Біднќх раків се є сила,
злата рыбка – лем єдина.
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Марька-знахарька
Порізав сі Марко палець,
як стругáв піщалку.
кличе рану завивати
сусíдову Марьку.

Не сыч болём, соклáснику,
хоць рана неміла,
під обвяз дам листок з бабкы1, 
бы ся загоїла,

Згоїть ся до рана рана,
тай ті нич не буде.
Так ся стало, як повіло
тотó дівча мудре.

Повíдж нам, одкы маш такќ
знáлости і звыкы?
Повідать Марька-знахарька:
З божой апатыкы.

Теперь баба привчають ня
зілю розуміти,
за апатыкарьку самá
піду ся учіти.
1 бабка – ростлина

Як лáстівка...
Было добрі, але вліті,
тепéрь мушу одлетіти
я і мої малќ діти.
Як тяжко, то може знати
лем нещастна бідна мати,
якá привыкла літати
над обыстём сердцю мілым...
Збогом березы, дубровы,
де стáдочка мекотливы
пасé пастырик русиньскый.

Так лáстівка все нарікать,
як одлітать до Африкы.
Все на зачатку септембра
сердцём їй потрясать віра,
же ся верне до Бескіда,
де кажда травка, каждый стром
бісіду веде з гóсподом.
Розпростерти малќ крыла,
так летіти, бы ся снила
земля тотá, чоловіче,
што тя ай в сні домíв кличе.
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Не верне ся назад многа,
та благословена нога,
што ся вертать домíв знова
у надії, же ту щастя
днём і ночов чекать на тя.
Як лáстівці, й мі ту быти,
крылом в леті дотулити
вшыткых крас ся, што ту вліті
тай совершенні цілый рік
все узрить птах і чоловíк.

О, боже, так дай нам крыла,
бы в нас туга не застыла
любити край свій а в нім спів,
котрќ ты єсі сотворћв.
Пастырик піднимать калап, –
лáстівка ся вертать назад.
Дай нам тыж, всевышній боже,
вернути ся к собі тоже!

Стариньскы лáстівкы
Смотріли звіздята
на стариньску воду,
перли ся, хто же з них
мать красшу подобу.

Ту застелћв вітор
небеса хмарами
і водна прóсторінь
цвине лáстівками.

Ґаздорáнь1  над водóв
непосиротіє,
бескідовый вітрик
по ній шпындзы сіє.

Лáстівкы ту орють
із небовым крылом
кќчаркы, бы на них
квітя не настыло.

В дзёбкóх носять воду
із глюбок догоры.
Гéйжете, же суть то
робітливы створы?
1 Газдорáнь – панораматічна гора із незалісненов 
поверьхностёв над бывалов Старинов
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Хтось колћсь орáв ту
кремінь і лепчіцю,
хоць вроджáй не чекав
сім раз семеріцёв.

А днесь лáстівчата
в шурцох чорно-білых
сокашать по лучках,
зато суть нам мілы.

Ай колћсь з ґáздами
сíяли і жали.
Люди одлетіли,
а птахы зістали.

Боже, як ту мило
на подых і погляд,
аж ся захотіло,
ай нам літати так.

На стариньску воду
мило ся смотріти,
уж лем божым птахім
пасує ту жыти.

Ходить місяць з сонцём
по стріберній глюбці
і зберають перлы
найкрасшій Стариньці.

Вна, лáстівка, є то
з неба й воды мила,
бо на милій земли
гніздó собí звила.
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Левячій зуб
Одкысь ся ізявив лев,
всягды чути ёгó рев.

Гнедь вшыткым на знамость дав,
же є найміцнішый краль.

Ломозить і робить крик,
вћдите, рады му нит.

Но у єдéн любќй день
стихнув лев, як в лісі пень.

Превелéбного пана
болњть зубы од рана.

Заклћкали зубáря,
най вылíчіть нам краля.

Чом я терплЂ тілько мук
й перемíг ня малќй зуб? 

Будь собí хоць ай сам краль,
чом єсь зубы не вмывáв?

Мы не кралљвского роду,
на вмываня маме воду.

Балада о малині
Слухайте, лЂдонькы,
мою балáдоньку,

у якíй малинка
то млинарьска дівка.

Рослá коло млина
червена малина,

нýряла до воды
лћченька молоды.

Сто крас знала мати,
хоць рослá лем в гати

й вшыткым была мила,
як на ярь зацвила.

Од рана до рана,
як вымалёвáна,

без краю і кінця
смотріла до сонця.
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Суть часы, кідь з красы
слава чінить шпасы

і пруть до головы
їй сны малиновы.

Своє лице конче
выношать над сонце,

з великой парады
нит малині рады.

Загырміло в небі,
темно ся як в гробі

і суть просьбы марны,
кідь заслонять хмары

гору і долину
коло них й малину.

Вна пукать од злости,
планым словом гостить

доджí і мокроту,
же псують красоту.

Т’та хвіля неміла,
бодáй бы замліла!

Раз вечур, раз рано,
не є то по перше,

же кідь днесь є хмарно,
завтра выйде сонце.

Ту добрый час утíк, –
высхнув млиньскый пóтік,

прийшлћ планы часы,
нит в малині красы.

Смóтріла до неба,
же їй доджý треба.

Чія є то вина,
же высхла малина.

Не чекать ті сердце
ани додж, ни сонце.

Без глюбкы в сердечку
не глeдай водічку.
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Кілько малћн в світі,
котрá з них повíсть ті,

же красоті змысел
давать мудрá мысель?

Хочеш быти красќ кýмов,
найдь в собі студнћк з розумом.

Кідь з того-сь лем половина,
справды спрієш як малина.

Поклоніня ся яри
Хто запалить берéз свічкы?
Ізрóб то, сонце, самó ты,
бéрежкы бескідьскы вічны
най ся пробудять з мерзлотќ.

Дівка боса з боків на юг
к березі ся млойно тулить,
вылітають іспід пазух
їй розтужены зозулі.

Поклоням ся ті, Кычаро,
старым березам і букам,
помолоднуть ліс і лукы,
як на вершочку закукам.

Топить ся послідня груда
білоснігового сыра,
понаглњй ся, ярё блудна,
де-сь так довго скрыта была?

Чéкають тя пастырёве
із стадом серéд поляны,
не сануй, пастівникови
зеленой й квітковой манны.
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Уж дівчата виють вінці,
чути спíванку пташачу, –
чудо без краю і кінця
про орачá і про бачу.

Понаткати довжелезных
пóкровців із трав і листя
хоче діва руков ніжнов
до заспáтого обыстя.

Спознáй зроду благобытњ,
бо сто талантів має ярь,
із оч її смотрить на тя
співáк, пастырик і малњрь.

Горнятко
Стоΐть у талаші1 
квітковане, біле,
ай кідь з єднќм ушком,
кáждому є миле.

Цілый день у нім суть
лакоткы й доброты...
Нянё з нёго чай пє,
як прийде з роботы.

Давать гостям й своїм
многы питя, стравы:
мамі рано – каву,
мі вечур – какао.

Спраглым і голодным
щіро гварить: – Нате!
Хоць є лем із глинькы,
та мі ся здасть злате.

А я – малé дівча,
на мамку вдалá-м ся,
як тотó горнятко
кáждому придáм ся.
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Бумбáк
Ген, під качурявым крячком,
лізе стоножка з бумбáчком.
Ліс шырокый є як світ,
онћ йдуть, ты, сонце, світь!
Нерівнќ суть лісны дражкы,
но мы йдемé, як бумбáчкы.
Сперають крок, а не то біг,
ці маш дві, ці хоць сто ніг.
Де т’то горне ся створіня
кріз голузя, кріз коріня?
Вно гледать свій малќй листóк,
перћночку про спóчівок.
Обыйде величузный ліс,
што про великых й малќх зріс.
Якже тотó чудо зве ся,
што стварять такќ чудеса?
То Природа з меном Господь,
земля а над нљв небеса.
Як бумбачóк каждый день роб,
буде тя любити бог.

Ген, під качуристым крячком
лізе стоножка з бумбáчком...
Хотњть іспознати світ,
ты їм, сонце, к тому світь!

Слимáк
Чули сьте о слимаківцёх,
за зарва што єсть то якá?
Суть то дівчата і хлопці
із натурелом слимакá.

Мыш му до хыжкы задуркать:
– Понаглњй ся, буде бурька!
– На наглость ту нит прічіны,
кідь дримлеш в своїй хыжчіні.

І так свою правду меле:
– Помаленькы зайдеш дале!
Та ідеї т’ты не вічны
на гріщу, ці в тілоцвічни.

Ах, по світі є слимаків,
як на полю вліті маків!
І быв бы то потенціáл,
та хыбує їм ідеáл.

Не знають встýпити до грќ,
онћ із того не смутнќ.
Намісто бігíв і скоків
сплять в копривах попід плоты.
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Не здавать ся быстра мышка,
будить го, по ріжкóх кыцкать:
– Втікáй, бо йде к нам планый 
гость!
Він на то, же мать часу дость.

Суть на світі дні ай тáкы,
кідь втікати мусиш знати.
Слимáк мав іншу маніру
й скончів в французькім таніру.

Подля пóголоскы старой
од правіку так все было:
Помаленькы ту роздумуй,
але утікáй наскоро!

Ніч перед Андріём
На вечуркы до вдовіці
темнов ночов йдуть дівіці:
Кус олова у кешенци,
чуднќ слова ховать сердце.

Ой, Андрію, ты, Андрію,

я коноплі на тя сію.
Дай мі, боже, дай мі знати,
з кым їх буду за рік брати.

Хочеш знати, якé щастя
в шырім світі чекать на тя?
Прязна душо, дівска створо,
не є про тя щі то скоро?

Скраю селá під явором
у хыжчіні з пустым двором
в óблакох ся мервлять тіни
аж допокы рано свине.
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Повічте мі, зналы, люде,
што за чудо ся ту збуде?
Село – цыт, лем вітрíв свист,
што в стрісі прятать сніжный хвіст.

А дале што і дяка чія?
Завтра свято єсть Андрія.
Наісто дівкам в хыжці тій
споможе днесь святќй Андрíй.

Щастя бажать і серенчі
бідны, богаты й середні.
Кібы я із нима была,
што бы-м собí попросила?

Кажда в собі надій ладить,
же ся їй шумный муж впаде.
Одгорну вам плахту спола,
бы сьте чули їх снів слова.

Óлово ся схолодило,
прошу тя, всевышня сило,
дай мі такого за мужа,
што му в сердцю цвине ружа.

Сћрота-м, олово ллію,
прошу тя, святќй Андрію,
бы муж менé й діти любћв
і абы пáлінку не пив.

Кідь маш дома статкы, грошы,
од нћкого нич не просиш.
Што бы такќй щі хотíв?
Я хочу трёх фраїрíв!

Потім пирогќ варили
із мéнами хлопців милых,
раховали тычкы в плотах,
бы дістали найдрік хлопа.

Я кібќ із нима была,
вчíтеля бы єм просила,
што вызывати барз не звќк
і вчів ня русиньскый язќк.

Ой, Андрію, ты, Андрію,
óлово на тебе ллію,
дай мі, боже, тепéрь знати,
хто ня буде о рік брати.
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Война з черешнёвов 
бабов

Просили ся на уроці,
колћ найкрасше є в році.
Найміліше в юну, в маю,
кідь черешні дозрівають.
Так не тішыть язда автом,
можность быти козмонавтом,
ани выгра в лотерії,
як в веселій компанії
выйти на вершóк черешні,
усісти ся там рендешні
і ту, – набік вшыткы жарты, –
файні до ся нашмаряти
той червеной лакомноты.
Вшыткы суть за? Нихто проти!
А кідь сьме ся уж наїли,
дайме сердцю, што му миле –
заспівайме на вершочку
нашу красну співаночку.
Спів ся з нас ліє, як вода,
та здолы ся ближыть зрада.
Під стромом ся зачорніло,
но мы рвеме дале сміло.
Уж маме кешені повны,

як ту схылять ся ку войні,
кідь ня баба спід черешні
вгріє кочерьгов кедвешні.
Почéкайте, бабо мила,
прийде й на вáс гірша хвіля.
Мій скушеный братнњк Дзурё
тыж не є даякќй хмулё.
Узњв кістку меджі пальці
й стрілив нёв до ока бабці,
Баба зёйкла, потім сплясла,
аж ся черешня затрясла.
Кістка бабу дакýс черькла,
з рук їй вќпала кочерьга,
неборачка ламентує,
вбидвох нас клятбóв частує:
„Кібы я то, Дзурьку, знала,
в купілці бы-м тя залляла!
Не сідав бы ты, як птачок
на сусідьскый звабный крячок!“
Гварить ся, же бабска сорта
перевела бы ай чорта,
но на нáс мать куртý руку
а ку тому кістку в оку.
Уж бы домíв ітћ треба,
місяць кывать нам із неба,
обсвíчує зясь і знову
сплячу бабу черешнёву.
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Набізовні ай вна рада
буде снити сны до рана.
Братнњк довго ходћв в муках,
тотý кістку носћв днука
як вќчітку пребарз тяжку
же вќстрілив на нанашку.
Щі суть місця у весмірі,
бы їх хлопці не одкрыли?
Но з вшыткых місць найміліше
на сусíдовій черешни.

Із Хрістовой мóлодости
Добру вість чуйте наново
з мóлодости Íсусовой!
Рóдичі а Ісус з нима
Ішлћ до Єрусалима,
бы святу Пасхы датћ честь...
Такá істóрія в тім єсть.
Кідь йшлћ назад по неділи,
сына никде не вћділи
й вернули ся зясь до міста
найти страчéного Хріста.
„Што-сь нам то учінћв, сыне,
з страху кров нам в жылах стыне,
мы перешлћ Єрусалћм,
но ніт тя уже третій день!“
„Ці вы не знали, же я тý
воздавам честь свомý ОтцЂ
у єрусалимскім храмі
а з ýмныма старшынами?“
В тых словах Осиф й Марія 
не нашли порозумліня,
но прецінь ся у них скрывáв 
тот змысел, што їм Господь дав.
А пóтім на ріцí Ёрдáн
ізявив ся святќй Іоáн.
Жыдíв хрестћв він водами,
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том Хрестћтелём го звали.
Жывћв ся медом лісных пчіл
і лучных кóників він їв.
Народ простый го вознашать
й наставлять за Месіяша.
„Ту я вас хрещу водóв днесь,
но меджі нами такќй єсть, –
Духом Святќм похрестить вас,
полову но спалити дасть!“
Тотќ слова суть приправов
про Хрістову страстну драгу.
По хрест водóв йде людéй дость
а меджі нима і Хрістóс.
„Вказáв єм ся перéд тобóв,
бы єсь ня похрестћв водóв!“
„Я мам похрестити того,
што од ня бівшый намного?!“
„Вірь мі, є то воля божа!“ –
й Іоáн хрест му водóв вложать.
Кідь з воды вќкрочів на суш,
над ним ся зявив Святќй Дух,
на крылах гóлуба розквітло
правды божой яснé світло.
У ту хвілю со небеси
голос божый ся вознесе:
„Мій мћлованый сын є він,
я залюбліня маю в нім!“

Позад той зявы сорок днів
Ісýса Дух Святќй водћв
в пустыни без перестáня,
бы прињв божске посланя.
Штиридцять днів він тримле піст,
не выпє нич, анћ не зїсть,
до молитвы нурять духа,
ёгó слова небо слухать.
В Хрíста пустынну обітель
заходжать сам спокуситель...
Предкладать му зводны планы
заповзятый гость незваный,
бы камінь він змінћв на хліб,
Із вышав бы скочів на спід,
та Хрістова певна віра
вшыткы спокусы одбила.
„Сáтане, так ся не стане,
бо в Зáконі написане:
Госпóду Богу свому служ,
ці єсь женá або муж!“
Одышóв од Хрістá сатан,
нерадостный своїм стратам,
но ты на то не забýдь,
же доднéсь спокушать люд.

Думай на то в ніч і вводни!
Чули сьме Слово Господнє!
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Выбір апостолів Íсусом 
Хрістóм

Ісус в лодьці скончів реч.
Смутнќ, же не вловили нич,
рыбáрі прали в волнах сіті.
Він ласков смуток їх пристрітив.
Хрістос к Симкови ся озвáв...
Же Пéтром буде, щі не знáв.
„Намíрь чалнóк до глубшых вод
і збагнеш божой волі зрод!“
„То, Гóсподе, збыточна річ,
бо сьме ловили цілу ніч,
та по рыбáх анћ слідý,
мы не вловили ни єднý.
Но кідь такá твоя воля,
сіті спýстиме до моря.“
Так ся збыло, же в ту хвілю
їх сіті ся наповнили,
аж Сімóн впав на коліна
й перед Хрістóм ся сповідать:
„Хрісте, одќйть ты од ня“ – рік –
„бо єм грішнќй чоловíк.“
„Ты єсь Симкó, сын Іоана,
ты певный будь як тотá скала.
Мено од ня Петрó приймћй

й намісто рыб ты лов людéй!“
Наслíдовав Хрістовы сліды
пак Філіп з міста Бетсаїды
й щі того дня Натанаΐл,
што під фіґóвником сидíв.
Неодповíдженый вопрóс
в очáх вни мали й рік Хрістóс:
„Бівшы ввћдите чудеса,
ай отворены небеса,
з них сила áнгелів велика
зыйде к Сыну Чоловіка!“
Пак взрів Матвія у пристани,
што быв выберачом даней.
„Наслідуй ня!“ – Ісус повів
і тот му волю уволћв.
Фарісеїв тотó діло
преукрутні розлостило:
„Каждый з выберачів даней
все злодійству быв одданый.
Мож такому челяднику
датћ довіру велику?!“
„Не мі є здравых лічіти,
лічу хворы божы діти,
все добры суть не без надíй,
бы ліпшы были – то ціль мій!“
Законникім так одповíв
й на горі ночов ся молћв.
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Рано учéників славив,
назвав їх апостолами,
він ку лічіню дав їм міць,
злых духів одвертати пріч.
„Кому за мнов ітћ треба,
най забуде сам на себе,
тот нáй свій тяжкќй хрест берé,
най з ним наслíдує менé.
Каждый з вас блаженый буде,
кідь про ня побитый буде,
про ня буде одшмаряный
й неправдиво огваряный.
Вы світьте так перед людмћ,
бы сьте їх вќвели із тмы,
най скутків вашых голос взве ся
на земли і на небесах!“

І ты так ожывáй одзнова!
Чули сьме Господні Слова!

Тайна вечеря
Чуйте о вечері тайній,
якќй мала змысел й повод,
Íсусовій хвілі крайній,
кідь му сходжáв земный жывот.
У Кáзфовім палаці
Íсусовой смерти стройці –
фарісеї снують сіті,
як Спасћтеля зловити.
Він о зраді уже знає,
Петрá з Яном посылає,
най баранка приобріють
на послідню то вечерю.
Ісус апостолім гварить:
„Міцно-м тужыв їсти з вами
великоднёго баранка, –
велика є то памятка,–
бо уж їсти го не буду
аж до послíднёго суду.“
Як баранка скоштовали,
вина до чаш їм налляли.
Ту Учітель зясь і знова
ізявить пророцькы слова:
„Пийте ныні напій з грозна,
мою кров в нім каждый спознать.
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Новозаконна кров то, люде,
што за вас проллята буде!“
Про вшыткых пак поділћв хліб
й такыма словами прорíк:
„Їджте го, то тіло моє,
што за вас ся офірує.
Так одныні до остатку
чіньте на мою памятку!“
Апостольскы мыслі тішыть
перти ся, хто з них є бівшый.
Ту їм Ісус так предложыть:
„Най великый малым служыть!
О, господня мýдростё ты,
введь нам духа до доброты,
воізњв нам з высокостей
непохыбность твоїх мыслей.“
Чýдуйте ся тепéрь многы:
Ісус вшыткым вмывать ногы
й давать приклад покоріня
про хрістіян поколіня.
Петрó не давать ся вмыти,
бо він Хріста тримле в чести:
„Вчітель, што мýдростёв гойный,
мыти ногы не достойный!“ –
взопре ся Петро тым словом
Íсусови поготово.
„Кідь я умыю ногы вам,

тым вам приклад братства дам.
Хто спохопив слово моє,
тот їх дрýгому умыє.
Вера так будуть братами
вшыткы земны хрістіяне.
Вера, вера, повідам вам:
Хто прийме тых, што-м їх послáв,
тот чоловíк менé прињв
а хто пак менé перевзњв,
сприйме го тот, што ня послáв.“
Через довгы так стороча
ідé пáмятка пророча.
Глядай правду у тім слові,
што Хрістóс дав апостолім
на Тайній вечери з нима
край міста Єрусалима.
Затрýб, трубо Ісусова,
і восхвáль Госпóда Бога.
В тій славі чути малќй стон, –
то Юда вышов з салы вон...

Дай нам, Спасе, сил наново!
Чули сьме Господнє Слово!
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Вынóшованя різдвянóй 
ялічкы

Зачули сьме на селí десь,
як речують стары люде, –
ты, новино, світом ся несь, –
же уж Святќй вечур буде.

Вітрќ двір набіло стелять,
ту ангел клёпкать до дверéй,
а я іщí не мам нияк
ялічку – стромик різдвянќй.

Ту наще рано стоΐть він,
стромик, што розчерив сны мі,
як з гір вітрозеленый дзвін
задзвонћв у нашім домі.

Стояла вна зачеплена,
дары давати готова
й каждый кут позаливала
люфтом пахотным лісовым.

У хыжі їй щавы спріли,
зелену ронить хвоїнý
на достойный обрус білый
покрачунóвого снігý.

Думам на красý минувшу.
Прогайновáв ї спрічный час,
но не промарнить чістý душу,
што господь й мати тримлють в нас.

Міняють ся Різдвá роками,
вечоры й рана не такќ,
кідь сьме в соломі коло мамы
зберали дрібнќ óріхы.

Хоць все парады не висњть
на ялічці в твоїм домі,
ты у душí ї выпарадь
й буде ті, як в небі, добрі.

Ялічко різдвянá, верний ся,
розсвíть чародійны світла,
душý щастём наповнћ нам,
бы в нас людьскость вічні квітла.
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Стражный áнгелику
Áнгелику стражный,
молю ся ку тобі.
Будь мі на пóмочі
в каждій єднíй добі.

К тобі ся пригварять
моя душá чіста.
Хочу я спознати
величавость Хріста.

Захќль ня од злого
і наýч мýдрости,
бы-м йшов (йшла) світом в щастю
аж до дорослости.

Заваруй мі маму,
ушыткых на світі, –
буду ся ті прязно
каждый день молити.

Стражный áнгелику,
мам просьбу велику:
Най ласка все ключіть
в поземскім ýзлику.

Хрістос рождаєт ся!
(Віфлеємска гра)

Діёвы особы:
Передник, Пастырі (Першый пастырь, Ґуба, 
можуть быти і далшы), Господній ангел із 
звіздов, Три царі-звіздарі

Познамкы:
1. Гру мож скоротити так, же даякы колядкы ся 
дадуть выпустити.
2. Слово „лабірьскы“ із Передникового вступліня 
мож замінити інакшым обывательскым 
поменованём або просто, словом „нашы“.
Звук: (Трикратне задзвоніня штирідзвонилником.)
Передник: (Трираз дуркне паліцёв. Є облеченый в 
білім.)

Лабірьскы честны хрістіяне,
вќслухайте нас наново,
бы вам у сердцях росквітло
вічно мудрé Боже слово.

Два тісячі років тому
Марія з Йосифом-мужом,
прияли ся, же отворять
на цілый світ волю Божу.

Ни пустыня, ни кралёвскый
не зломћв їх жадный примус,
бо силов їх обдаровáв
властный сын їх меном Ісус.
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Честны нашы хрістіяне,
скромна русиньска родино,
приходжать к вам з Віфлеєма
возрадована новина.

(Входжають у гуньках найменшы трёме Пастырі 
і з паліцями. Співають колядку у Віфліємі 
новина...)
(Ангел зо звіздов, облеченый в білім, войде 
до кругу меджі пастырів, котры од ужасу 
поклякають, оперты на паліці, і поспущають 
головы.)
Звук: (Коротке задзвоніня штирідзвонилником.)

Ангел: Велику я радость вам,
пастырькове, сповіщам:
Днесь зродив ся чоловíк,
што іспасé цілый світ.
І вся Земля, небеса
ныні возрадують ся.
Посмотрийте вы довкола –
тма на ясность ся змінила.

(Пастырі двигають головы і обертають ся 
недовірчіво.)

Ангел: (По куртій павзі)
Воплотћв ся із небéс
Спаситель у місті днесь.

Пастырь Ґуба: В якім місті?

Ангел: Давідовім.

Ґуба: Хто нас буде вести?

Ангел: (Погойдать із звіздов.)
Яснá звізда із востока над краём 
юдейскым.
(Ангел співать – першу строфу сам – колядку 
Встаньте горі, пастырі... Позад першой строфы 
устають пастырі і помагають му в співі. За 
тым наслідує побожна пісня Слава во вышнім 
богу...)

Першый пастырь:
Подьме, братя, за тов звіздов,
што із ночі чінить днину,
онá вкаже нам наíсні,
де мы нáйдеме дітину.
(Пустять пару кроків позад ведучого Ангела 
Господнёго і застановлять ся, бо Ґуба з нима не 
йде.)

Першый пастырь:
А ты, Ґубо, чом єсь смутнќй,
ці не важыш ітћ з нами?

Ґуба:
Йой, братове, я од щастя
позаливáв ся слызами.
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Лем єднó тримлю на мысли,
бы сьме на бідý не вышли.
Кідь пíдеме вшыткы стады,
не розтратить ся нам стадо?

Першый пастырь:
Розвесéль ся, брате Ґубо,
най ті буде в сердцю любо.
Подь глядати ту обітель,
в котрíй белять наш Спаситель.
(Погнуть ся вшыткы позад Ангела зо звіздов і 
ходять до кола, співавчі колядку Там під лісом 
пасли пастырі волы...)
(Кідь пастырі з Передником і Ангелом 
докончать свою колядку і стихнуть, чути 
задзвоніня штирідзвонилником.)
Звук: (Входжають три царі-звіздарі, середній 
з капличков і співають колядку. Мы три царі, 
мы звіздарі з далекого выходу... У співі їм 
помагають ай остатні. Середній кладе капличку 
на престол.)
(Задзвоніня штирідзвонилником, яке цілый час 
выконує Передник.)

Першый царь-звіздарь:
Чії же вы єсьте люди,
же вас ночов сон не лудить?

Другый царь-звіздарь:
Пустовничкы, збойничкове,
ці поблудившы людкове?

Третій царь-звіздарь:
Котрый із вас перед веде,
най до міста нас уведе.

Першый пастырь:
А вас якá то прічіна
занесла до Віфлеєма?

Першый царь-звіздарь:
Мы три царі, мы – звіздарі
з далекого вќходу,
звізда к дітяти святому
вкáзує нам дорогу.

Першый пастырь:
Перестаньте вы, звіздарі,
много мудровати,
нам ся хоче барз нового
царя восхваляти.
(Наслідує у выконаню вшыткых колядка Дивная 
новина...)
Звук: (Трикратне задзвоніня.)

Вшыткы пастырі:
Хрістóс рождаєт ся!

Всі три царі-звіздарі:
Славиме єго!
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Першый царь-звіздарь:
(приступить ку капличці, 
поклякне на єдно коліно.)

Спасћтелю, все будь з нами,
бо ты єсь царь над царями.
Оддавам ті поклон зато
і приношам царьске злато.

(Назнак кладіня дару. Зістане у прикляку.)

Другый царь-звіздарь:
(Так само приходить ку каплічці  
і поклякне, опертый на палицю.)

О, Ісусе мілостивый.
Божый Сыне споконвічный,
я ті ладан дам до ясел,
што очіщать дух і мысель.

(І зістане у прикляку.)

Третій царь-звіздарь:
(Прийде ку каплічці, поклякне  
а за ним ай Передник і Пастырі.)

Я ті, Хрісте, принíс мірру,
котрá зблагороднять віру.
Восхвальме твоє рождество,
слово правды бы воскресло.

Звук: (Задзвоніня.)
(Вшыткы встають і співають пісню Рождество 
твоє Хрісте-Боже наш...).

Передник:
Днеська лучіме ся з вами
так, як усе каждорічні,
слово, што учіть нас Хрістóс,
буде все звучати вічні.

Най ся нашы сердця споять
у ласці й порозумліню,
бы сьме путёв Спасителя
ішлћ ай мы ку спасіню.
Звук: (Задзвоніня три раз.)
(Вшыткы співають колядку Коли ясна звізда...).
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